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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 579.873.7:582.284] 581.143 

Катерина Басова, Катерина Коровка, Інна Зубарева 

(Дніпро, Україна) 

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ СТРЕПТОМІЦЕТНОГО ПОХОДЖЕННЯ  

НА РОЗВИТОК PLEUROTUS OSTREATUS 

 

Досліджено дію метаболітів Streptomyces recifensis var. lyticus 2435 на накопичення 

міцеліальної біомаси Pleurotus ostreatus в умовах глибинного культивування. Виявлено 

позитивний ефект на різні штами гливи звичайної різних концентрацій метаболітів.  

Ключові слова: стимулююча активність, Pleurotus ostreatus, стрептоміцети, біомаса. 

 

The effect of metabolites of Streptomyces recifensis var. lyticus 2435 on the accumulation of 

mycelial biomass of Pleurotusostreatus under conditions of deep cultivation. Positive effect on 

different fungal strains of different concentrations of metabolites was found. 

Keywords: stimulating activity, Pleurotus ostreatus, streptomycetes, biomass. 

 

Однією з головних проблем суспільства в умовах сьогодення є дефіцит білкового 

харчування. Рівень забезпеченості суспільства повноцінним білком, амінокислотами та 

вітамінами визначає розвиток продовольчої безпеки держави, рівень доходу та 

платоспроможність населення. 

Впродовж життя людина повинна споживати більше ніж 2,5 т білка для нормального 

функціонування організму. Проте дефіцит білка в Україні становить 26 %, а згідно даних 

ВООЗ – більше ніж 30 % [1]. Для досягнення раціонального споживання слід 

використовувати продукцію, яка є повноцінною за своєю структурою, має короткий термін 

виробництва, відповідає санітарним нормам. Саме таким властивостям відповідає продукція 

гливи звичайної та інших вищих їстівних грибів. Грибне виробництво віддавна належало до 

ефективного та прибуткового виду діяльності, темпи розвитку якого стабільно збільшуються. 

Вирощування їстівних грибів є економічно вигідним способом промислового грибівництва, 

рентабельність якого може сягати 30%. Їстівні гриби вирощують завдяки високій біологічній 

продуктивності, застосуванню дешевих та доступних матеріалів для приготування субстрату, 

можливості використання приміщень, які з різних причин не експлуатуються, впровадженню 

екологічно безпечних і безвідходних технологій вирощування, ліквідації сезонності у 

постачанні продукції на сільськогосподарські ринки. 

Найпопулярнішим грибом, які культивують в штучних умовах в багатьох країнах світу, 

являється глива звичайна (Pleurotus ostreatus). Даний міцеліальний організм приваблює 

технологічною простотою отримання чистої культури з плодових тіл, швидким ростом 

міцелію, неперебірливістю щодо джерел живлення, стійкістю до бактеріальних хвороб 

їстівних грибів, можливістю культивування поверхневим і глибинним способами, 

безвідходністю технологій отримання продуктів. На основі плодових тіл та міцелію гливи 

можливо виробництво продуктів як кормового, так і харчового призначення. Xімічний склад 

плодових тіл гливи звичайної представлений в наступному вигляді (%): сирий протеїн – 32,6, 

iстинний білок – 22,0, зола – 5,4, ліпіди – 5, 4, вуглеводи – 43,9. Головною складовою 

частиною золи плодових тіл гриба являються окиси калію і фосфору. Фосфор входить до 

складу білків і бере активну участь в енергетичному балансі організму. Калій сприяє 

підтримці кислотно-лужної рівноваги організму і регулюванню вмісту води в клітинах [2]. 

Вмiст фосфору у гливі звичайній становить – 1,35 %, калію – 3,79 %, заліза –0,0015 % від 

сухої маси. До складу міцелію гливи входять також вітаміни групи В. За загальним вмістом 

білка та амінокислот глива ближче до овочів, ніж до м’яса, але за індексом незамінних 

амінокислот – навпаки. 
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Таким чином, вказані обставини підтверджують перспективність Pleurotus ostreatus, як 

об’єкта біотехнології та актуальність подальших наукових розробок з даним базидіальним 

грибом. 

Важливим є не тільки оптимізація умов культивування продуцента, але й пошук способів 

стимуляції його розвитку для збільшення біомаси та вмісту білкових речовин в міцелії. Деякі 
автори пропонують використовувати в якості стимуляторів розвитку їстівних грибів 

синтетичні регулятори росту, такі як гетероауксин, гіберелін, фумар тощо [3]. Але 

стимулюючі препарати хімічного походження, дозволені у сільському господарстві, не 

бажані для активізації розвитку їстівних грибів в умовах їх штучного культивування. Автори 

даної роботи віддають перевагу стимуляторам природного походження. Так, потенційними 

продуцентами біологічно активних речовин – стимуляторів метаболічних процесів у живих 

організмів є мікроорганізми. Біопрепарати, створені на основі екзо- та ендометаболітів 

бактерій та грибів, здатні поліпшувати ріст та розвиток рослин, тварин, грибів та 

мікроорганізмів. Стимулятори мікробного походження успішно використовують в 

рослинництві, тваринництві, рибництві та бджільництві [4]. У зв’зку з цим метаболіти 

стрептоміцетного походження запропоновані в якості стимуляторів розвитку Pleurotus 

ostreatus.  

Мета роботи полягає у вивченнї впливу метаболітів Streptomyces recifensis var. lyticus 

штаму 2435 на розвиток глибинної культури гливи звичайної. 

Для відбору найбільш активних варіантів Pleurotus ostreatus з музейних культур кафедри 

в експерименті було задіяно декілька штамів гливи звичайної (шт. 410, шт. 501, шт.431, шт. 

NK-35). Метаболіти Streptomyces recifensis var. lyticus 2435, вплив яких вивчали на ріст 

їстівного гриба, представлені культуральною рідиною (КР) та супернатантом культуральної 

рідини (СКР), які стерилізували при 1,5 атм. та вносили до рідкого середовища у кінцевих 

концентраціях 10
-3 

%, 10
-2 
% до засіву Pleurotus. оstreatus. В контрольні колби метаболіти не 

вносили. КР отримували шляхом глибинного культивування стрептоміцету на рідкому 

ферментаційному середовищі при 28° С протягом 72 годин. Концентрація клітини 

стрептоміцету в КР складала 5,3·10
5 
КУО/мл. Супернатант культуральної рідини (СКР) 

отримували шляхом центрифугування КР стрептоміцету протягом 15 хвилин при 5000 об/хв. 

з використанням центрифуги К-24. Термін глибинного вирощування гливи в колбах на 

качалці при 220 об/хв. та температурі 26 °С складав 5 діб. Визначали кількість міцеліальної 

біомаси за сухою вагою та концентрацію білка за біуретовим методом [5]. Всі досліди 

проводили у 3-кратній повторності, результати обчислювали статистично. 

В ході експерименту встановлено позитивну дію досліджених стимуляторів на різні 

штами гливи. Але рівень впливу не однаковий. Так, всі добавки, що досліджувались не 

виявили позитивного ефекту стимуляції на штам 410 гливи звичайної, який розроблений для 

виробництва плодових тіл. Показники глибинної біомаси та білка в міцелії відповідають 

контрольним значенням. Інші досліджені штами проявили значно більшу чутливість до 

стимулюючих добавок.  

Концентрація міцелію штаму NK-35 збільшилась на 12%, а білку – на 11% при кінцевій 

концентрації 10
-3 
% метаболітів (КР) в поживному середовищі порівняно з контролем.  

Метаболіти стрептоміцету шт. 2435 призводили до позитивного збільшення біомаси 

їстівного гриба шт. 501, значення якої підвищились в 4,12 та 1,2 рази до контролю в 

присутності КР в концентраціях 10
-3 

% та 10
-2 

%, відповідно. Кількість білку також 

збільшилась в 1,93 та 1,66 рази при вказаних умовах. Позитивний вплив метаболітів у 

вигляді СКР і на розвиток міцелію, і на вихід білку менший у порівнянні з КР в визначених 

концентраціях. Кількість біомаси шт. 501, в середньому підвищилась в 2,2, а білку – в 1,2 

рази. 

 За присутності КР (10
-3 
%) та СКР (10

-3 
%) стрептоміцету кількість біомаси шт. 431 

перевищувала контроль на 35 % та 30 % відповідно. Вплив КР стрептоміцету в концентрації 

10
-3 

% зумовив підвищення білка на 15 %, а в концентрації 10
-2 
% лише на 2 %. Позитивної 
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дії СКР за вказаних концентраціях метаболітів на кількість білка в міцелії шт. 431 гливи 

звичайної не спостерігалось. 

Таким чином, за умов глибинного культивування Pleurotus. оstreatus вплив метаболітів 

стрептоміцету штаму 2435 в більшій мірі було виявлено для штамів NK–35, 431, 501. Більш 

ефективним був вплив метаболітів в нижчій концентрації – 10
-3 
%, як на вихід біомаси, так і 

на кількість білка в міцелії. Доцільним є продовження досліджень стимуляції розвитку 

їстівних грибів в умовах глибинного культивування з використанням знижених концентрацій 

метаболітів стрептоміцетного походження, а саме 10
-4

 %, 10
-5

 %. 
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УДК 591.524.11:582.26 

Олександр Брен, Євгенія Карпенко, Наталія Гречана 

(Мелітополь, Україна) 

 

БЕНТОСНІ ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ РІКИ МОЛОЧНОЇ  

(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) 

 

Досліджено бентосні діатомові водорості ріки Молочної (Північно-Західне Приазов’я). 

Виявлено 24 види діатомей, які відносяться до 3 класів, 10 порядків, 14 родин та 19 родів. 

Найбільші показники чисельності продемонстрували види Cyclotella meneghiniana (Kützing) 

та Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, Tabularia tabulata (C.Agardh) Snoeijs. 

Ключові слова: малі річки, Північно-Західне Приазов’я, бентос, діатомові водорості, 

ріка Молочна. 

 

Benthic diatoms of the Molochna River were investigated (North-West Pryazov). 24 species of 

3 classes, 10 orderes, 14 families and 19 genera were found. The most numerous species were: 

Cyclotella meneghiniana (Kützing) and Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, Tabularia tabulata 

(C.Agardh) Snoeijs. 

Key words: small rivers, North-West coast of Azov Sea, benthos, diatoms, Molochna River. 

 

Гідрографічна мережа території Північно-Західного Приазов’я представлена великою 

кількістю малих річок, серед яких Молочна, Великий та Малий Утлюки, Берда, Обитічна та 

інші. Починаючи з другої половини XX ст. ці водойми зазнали сильного антропогенного 

впливу.  

Ріка Молочна – найбільша з малих рік північно-західного Приазов’я в Запорізькій 

області України в межах Токмацького, Мелітопольського і Якимівського районів Запорізької 

області. Утворена злиттям річок Чингул і Токмак, впадає у Молочний лиман. Її довжина 

становить 197 км, площа басейну 3450 км². Ширина водотоку від 2-4 м у верхів'ї до 20-30 м у 

середній і нижній течіях. Середня глибина становить 0,3-0,4 м, найбільша – 3,5 м. 
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Гідрологічний режим водойми визначається у першу чергу за рахунок талих вод та 

атмосферних опадів [2]. 

У природних екосистемах діатомові водорості виконують роль продуцентів первинної 

органічної речовини, беруть участь у кругообігу речовин. Ріка Молочна в альгологічному 

відношенні досліджувалась у 50-80-ті рр. ХХ ст. Сучасні дані щодо видового складу та 

чисельних показників водоростевого населення в доступній літературі відсутні. Саме тому 

вивчення водоростей цього водного об’єкту, зокрема, репрезентантів відділу Bacillariophyta є 

необхідним та актуальним. 

Матеріал для дослідження відбирався протягом 2017-2019 рр. за загальноприйнятими в 

альгології методиками [1, 3]. Всього відібрано та проаналізовано 20 бентосних проб, які 

відбиралися за допомогою сифону у пластикові ємності. Обробка проб здійснювалась у 

лабораторії альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем кафедри ботаніки й 

садового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

Ідентифікація видового складу здійснена за вітчизняними та зарубіжними виданнями [4-

8] з уточненням назв деяких таксонів за відкритою базою «Algaebase» [9]. Чисельність видів 

визначалась за шкалою відносної рясності Стармаха [3]. 

За результатами дослідження виявлено 24 види та внутрішньовидових таксони 

бентосних діатомових водоростей, які відносились до 3 класів, 10 порядків, 14 родин та 19 

родів. Найбільше видове різноманіття відмічене всередині класу Bacillariophyceae (22 види – 

91,70% від загальної кількості виявлених видів). Інші два класи, Mediophyceae та 

Coscinodiscophyceae, представлені по одному виду (4,15% кожний). Серед порядків перше 

місце посів Naviculales (6 видів), друге – Licmophorales та Bacillariales (по 4 види), третє – 

Cymbellales (3 види). Родини з найбільшою кількістю видів: Bacillariophyceae, Naviculaceae, 

Ulnariaceae (по 4 види) та Cocconeidaceae (2 види). Провідними родами виявились Ulnaria 

(по 3 види), Cocconeis, Navicula, Nitzchia (по 2 види) (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Систематична структура бентосних діатомових водоростей ріки Молочної 

Відділ                                         Bacillariophyta 

Клас                                 Bacillariophyceae 

Порядок                         Bacillariales 

Родина                 Bacillariaceae 

Рід         Bacillaria J.F.Gmelin, 1791 

1 Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson 1901 

Рід         Nitzschia Hassall, 1845 

2 Nitzschia hungarica Grunow 1862 

3 Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 1853 

Рід         Tryblionella W.Smith, 1853 

4 Tryblionella hantzschiana Grunow 1862 

Порядок                         Cocconeidales 

Родина                 Cocconeidaceae 

Рід         Cocconeis Ehrenberg, 1836 

5 Cocconeis pediculus Ehrenberg 1838 

6 Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 

Порядок                         Cymbellales 

Родина                 Cymbellaceae 

Рід         Cymbella C.Agardh, 1830 

7 Cymbella affinis Kützing 1844 

Родина                 Rhoicospheniaceae 

Рід         Rhoicosphenia Grunow, 1860 
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8 Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot 1980 

Родина                 Cymbellales incertae sedis 

Рід         Gomphonella Rabenhorst, 1853 

 

Gomphonella olivacea (Hornemann) Rabenhorst 1853 

Порядок                         Licmophorales 

Родина                 Ulnariaceae 

Рід         Tabularia (Kützing) D.M.Williams & Round, 1986 

10 Tabularia tabulata (C.Agardh) Snoeijs 1992 

Рід         Ulnaria (Kutzing) Compère, 2001 

11 Ulnaria capitata (Ehrenberg) Compère 2001 

12 Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 2001 

13 Ulnaria ulna var. aequalis (Kützing) Aboal in Aboal et al. 2003 

Порядок                         Mastogloiales 

Родина                 Achnanthaceae 

Рід         Achnanthes Bory, 1822 

14 Achnanthes brevipes C.Agardh 1824 

Порядок                         Naviculales 

Родина                 Naviculaceae 

Рід         Hippodonta Lange-Bertalot, Witkowski & Metzeltin, 1996 

15 Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski 1996 

Рід         Gyrosigma Hassall, 1845 

16 Gyrosigma spenceri (W.Smith) Griffith & Henfrey 1856 

Рід         Navicula Bory, 1822 

17 Navicula lanceolata Ehrenberg 1838 

18 Navicula pygmaea Kützing 1849 

Родина                 Pinnulariaceae 

Рід         Pinnularia Ehrenberg, 1843 

19 Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve 1891 

Родина                        Stauroneidaceae 

Рід         Craticula Grunow, 1868 

20 Craticula cuspidata (Kutzing) D.G.Mann in Round, R.M.Crawford & D.G.Mann 1990 

Порядок                         Surirellales 

Родина                 Surirellaceae 

Рід         Surirella Turpin, 1828 

21 Surirella striatula Turpin 1828 

Порядок                          Thalassiophysales 

Родина                  Catenulaceae 

Рід         Amphora Ehrenberg ex Kützing, 1844 

22 Amphora ovalis (Kützing) Kützing 1844 

Клас                                 Coscinodiscophyceae 

Порядок                         Melosirales 

Родина                 Melosiraceae 

Рід         Melosira C.Agardh, 1824 

23 Melosira varians C.Agardh 1827 

Клас                                 Mediophyceae 

Порядок                         Stephanodiscales 

Родина                 Stephanodiscaceae 

Рід         Cyclotella (Kützing) Brébisson, 1838 

24 Cyclotella meneghiniana Kützing 1844 
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Серед виявлених діатомей найбільш численними були Cyclotella meneghiniana (Kützing) 

та Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, Tabularia tabulata  (C.Agardh) Snoeijs, які за шкалою 

відносної рясності мали значення «дуже багато» та «багато», відповідно. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення фітопланктону ріки 

Молочної, а також інших малих річок Північно-Західного Приазов’я (як окремо діатомей, так 

і інших груп водоростей). Перспективними напрямками є визначення чисельних показників 

водоростевого населення, а також проведення альгоіндикації водних об’єктів за попередньо 

виявленим видовим складом. 
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ПОШИРЕННЯ ЩИТІВКИ НА ХВОЙНИХ В УМОВАХ РОЗСАДНИКА ЗАКРИТОГО 

ҐРУНТУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ 
 

Серед рослин розсадника закритого ґрунту Березнівського державного дендрологічного 

парку виявлено масове поширення щитівок (Carulaspis caruelii Borchsenius та Aonidiella 

taxus Leonardi) на таких породах хвойних рослин: туя західна кулеподібна і колоноподібна, 

тис ягідний, тис золотистий. У статті висвітлено динаміку показників щільності, 

абсолютної щільності щитівки та заселеності рослин даним шкідником протягом 2018-

2019 років.  

Ключові слова: комаха, личинка, яйце, щільність, абсолютна щільність, заселеність, 

фітофаги. 

 

Among plants of the nursery garden of the protected ground of the Bereznivsky state 

dendrological park the mass spread of scales (Carulaspis caruelii Borchsenius та Aonidiella taxus 

Leonardi) on the following breeds of coniferous plants was found: western thuja spherical and 

columnar, yew berry and yew golden. The article deals with the dynamics of density, absolute 

density of the scale and the pest population on this plant during 2018-2019. 

Key words: insect, larva, egg, density, absolute density, population, phytophages. 
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Молоді хвойні дерева в культурах і декоративних посадках пошкоджуються багатьма 

комахами, які можуть шкодити рослинам в старшому віці, але найбільш типові і небезпечні вони в 

перші роки їх життя [2, с. 137]. 

Фітофагія – один з основних способів живлення комах. У багатьох з них виникають 

найрізноманітніші морфологічні, поведінкові та фізіологічні пристосування до живлення на 

рослинах. Комахи, які мають колюче-сисний ротовий апарат завдають двоякої шкоди 

рослинам. Щитівки, попелиці, клопи, цикади проколюють і висмоктують соки з тканин 

листків, хвої, бруньок, пагонів, корінців, плодів та з лубу на гілках та стовбурах дерев. Через 

це змінюється забарвлення, скручуються листки, а при значному пошкодженні навіть 

відмирають гілки та вершини дерев [2, с. 61]. 

Не оминуло таке лихо і Березнівський державний дендрологічний парк. Вже багато років 

підряд завдають шкоди рослинам шкідники не тільки на території парку, але й тим, що 

вирощують у розсадниках закритого ґрунту. Дослідження рослин розсадників парку 

показали, що збитки приносять шкідники, які належать до класу Insecta підряду Coccoidae 

родини Щитівки (Diaspididae). При масовому розмноженні цих комах зменшується приріст, 

жовтіє та опадає хвоя, що веде до пригнічення та загибелі рослини. Позбутися цих комах 

дуже складно. На відміну від попелиць виявлені нами види щитівок (щитівка туєва 

(Carulaspis caruelii Borchsenius) і щитівка тисова (Aonidiella taxus Leonardi)), як і більшість 

кокцид, мають на рік 2 покоління. Яйця відкладають в яйцевий мішок, під тіло або щиток, 

що також ускладнює боротьбу з ними. Личинки І покоління, або бродяжки дуже малі, мають 

добре розвинуті ноги і вусики, рухливі, повзають по рослині, шукаючи місце, щоб 

присмоктатися. Після цього вони стають нерухомими і в такому стані досягають дорослої 

фази. Шкідливий вплив збільшується виділенням солодких екскрементів, що сприяє 

розвитку сажкових грибів на хвої і частково гілках рослини у вигляді тонкої плівки 

[1, с. 201]. Гриб не є паразитом: він не уражає тканини рослин і не живиться за їх рахунок. 

Він розвивається на цукристій рідині, що виділяється щитівками, вкриваючи хвою чорним 

нальотом. Утворення подібного нальоту на поверхні листків ускладнює вільний доступ до 

них повітря і світла, порушує нормальний ріст рослин та уповільнює їх розвиток. 

В європейській частині колишнього СРСР кокцид почали вивчати після 1917 р. 

(Н. Упенек, А. Михельсон, Ф. А. Зайцев), тоді з'являються перші фауністичні списки та 

перші рекомендації із захисту. Пізніше вивченням кокцид займалися А. Д. Архангельска 

(1922, 1923), О. Н. Кириченко (1928, 1936), І. І. Гавалов (1931), Н. С. Борхсеніус (1937, 1938, 

1949, 1950), Б. Г. Немирицький (1935) та ін. Великий внесок у вивчення кокцид фауни 

колишнього СРСР внесла Е. М. Данциг, в працях якої висвітлені питання класифікації, 

еволюції, філогенії порівняльної морфології, внутрішньовидової мінливості (1964, 1972, 

1980). 

В Україні перші дослідження кокцид розпочалися у 1931-1933 рр., коли Інститут захисту 

рослин здійснив ряд експедицій з метою вивчення фауни. Пізніше дослідження фауни 

кокцид лісових культур і міських зелених насаджень України здійснила Є. М. Терезнікова 

(1975, 1981). Вивчення кокцид-шкідників хвойних порід паркових насаджень і лісових угідь 

Криму здійснив  Н. Кузнєцов (1967) [4, с. 136]. 

Дослідження ми проводили протягом 2018-2019 років на території Березнівського 

державного дендрологічного парку, а саме в теплицях парку, керуючись 

загальноприйнятими ентомологічними методиками Злотіна А. З та Фасулаті К. К. [3, с. 38-39; 

5, с. 161-162]. 

На рослинах ми помітили пожовтіння хвої та сажковий грибок. Також на хвої та гілках 

туї західної кулеподібної, туї західної колоноподібної, тису ягідного і тису золотистого були 

віднайдені щитівки.  

Провівши підрахунок щитівок, ми визначили показники щільності, абсолютної щільності 

щитівки та заселеності рослин даним шкідником відповідних культур. Отримані результати 

представлено у таблиці 1.  
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Таблиця 1. Показники щільності (v), абсолютної щільності (Va) щитівки  

та заселеності (P) нею зазначених рослин 

Шкідник Рік 
Пора 

року 
Показник 

Туя західна 

кулеподібна 

(Thuja 

occidentalis 

globosa) 

Туя західна 

колоноподібна 

(Thuja 

occidentalis 

сolumna) 

Тис 

ягідний 

(Taxus 

baccata) 

Тис ягідний 

золотистий 

(Taxus 

baccata 

aurea) 

Щитівка 

туєва 

(Carulaspis 

caruelii 

Borchseniu

s) 

2018 

Вес

на 

V 181 175 - - 

Va 1448 2275 - - 

P, (%) 86 40 - - 

Осі 

нь 

V 187 151 - - 

Va 1496 1963 - - 

P, (%) 96 52 - - 

2019 

Вес

на 

V 212 152 - - 

Va 1696 1976 - - 

P, (%) 100 53 - - 

Осі 

нь 

V 130 157 - - 

Va 1040 2041 - - 

P, (%) 67 23 - - 

Щитівка 

тисова 

(Aonidiella 

taxus 

Leonardi) 

2018 

Вес

на 

V - - 243 147 

Va - - 2187 147 

P, (%) - - 94 100 

Осі 

нь 

V - - 282 206 

Va - - 2538 206 

P, (%) - - 100 100 

2019 

Вес

на 

V - - 289 234 

Va - - 2601 234 

P, (%) - - 100 100 

Осі 

нь 

V - - 163 53 

Va - - 1467 53 

P, (%) - - 54 100 

 

Підрахунок проводився в осінній та весняний періоди. Періоди проведення дослідження 

зумовлені особливостями життєвих циклів Carulaspis caruelii Borchsenius та Aonidiella taxus 

Leonardi. Динаміка отриманих результатів представлена на рис. 1-6. 
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Рис. 1. Динаміка показників щільності Carulaspis caruelii Borchsenius 

 
Рис. 2. Динаміка показників абсолютної щільності Carulaspis caruelii Borchsenius 

 
Рис. 3. Динаміка показників заселеності культур Carulaspis caruelii Borchsenius 

На графіках видно, що показники щільності (рис. 1) та абсолютної щільності (рис. 2) 

Carulaspis caruelii Borchsenius на туї західній кулеподібній мають найвищі показники у 

весняний період 2018 року. В осінній період 2018 року ці показники значно знижуються і 

протягом 2019 року зростають. Ті самі показники Carulaspis caruelii Borchsenius на туї 

західній колоноподібній мають дещо іншу динаміку: протягом 2018 року показники 

зростають до весняного періоду 2019 року, досягаючи найвищої точки, і стрімко падають до 

осіннього періоду 2019 року.  

181 
187 

212 

130 

175 

151 152 
157 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 

В
ес

н
а 

2
0

1
8

 

О
сі

н
ь 

2
0

1
8

 

В
ес

н
а 

2
0

1
9

 

О
сі

н
ь 

2
0

1
9

 

Туя західна шароподібна Туя західна колоноподібна 

1448 1496 

1696 

1040 

2275 

1963 1976 
2041 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 

В
ес

н
а 

2
0

1
8

 

О
сі

н
ь 

2
0

1
8

 

В
ес

н
а 

2
0

1
9

 

О
сі

н
ь 

2
0

1
9

 
Туя західна шароподібна Туя західна колоноподібна 

86% 
96% 100% 

67% 

40% 
52% 53% 

23% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 
110% 

В
ес

н
а 

2
0

1
8

 

О
сі

н
ь 

2
0

1
8

 

В
ес

н
а 

2
0

1
9

 

О
сі

н
ь 

2
0

1
9

 

Туя західна шароподібна Туя західна колоноподібна 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

14 

Аналізуючи третій графік, прослідковується подібна динаміка показників заселеності 

обох культур Carulaspis caruelii Borchsenius: поступове збільшення показників до весняного 

періоду 2019 року і стрімке зниження до осіннього періоду 2019 року. 

 
Рис. 4. Динаміка показників щільності Aonidiella taxus Leonardi 

 
Рис. 5. Динаміка показників абсолютної щільності Aonidiella taxus Leonardi 

  
Рис. 6. Динаміка показників заселеності культур Aonidiella taxus Leonardi 

При аналізі графіків щільності та абсолютної щільності Aonidiella taxus Leonardi на тисі 

ягідному і тисі золотистому прослідковується зниження показників в осінній період 2019 

року. Така ж  динаміка і у показника заселеності тису ягідного Aonidiella taxus Leonardi. На 

тисі золотистому цей показник є незмінним. 

Отже, результати наших досліджень показують, що всі показники щільності, абсолютної 

щільності шкідника та заселеності відповідних культур розсадника Березнівського 

державного дендрологічного парку щитівкою туєвою та щитівкою тисовою з весняного 

періоду 2018 по осінній період 2019 років зменшилися, окрім показника заселеності тису 

золотистого щитівкою тисовою, який залишився незмінним, хоча чисельність шкідника 

значно зменшилася.   
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УДК 612.41:612.412 

Альбіна Маслянка 

(Херсон, Україна) 

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕЛЕЗІНКИ В УМОВАХ  

ДІЇ ВАЗОАКТИВНИХ РЕЧОВИН 

 

У статті представлені результати дослідження морфологічної будови селезінки в 

умовах дії вазоактивних речовин. Дослідження проводилось на білих лабораторних мишах, 

вагою 22-23 г. З’ясовано, що нікотинова кислота, впливаючи на тонус судин, збільшує 

кровонаповнення та вагу селезінок досліджуваних тварин та, у подальшому, веде до 

гіперплазії та збільшення кількості клітин паренхіми. 

Ключові слова: селезінка, вазоактивні речовини, гіперплазія, збільшення кількості 

клітин. 

 

The article presents the results of a study of the morphology of the spleen, which was under. 

exposure to nicotinic acid. The study was conducted on white laboratory mice, weight 22-23 g. The 

results are obtained that nicotinic acid affects the tone of blood vessels, increases blood pressure 

and spleen weight of experimental mice. This leads to hyperplasia and an increase in the number of 

cells. 

Key words: spleen, vasoactive substances, hyperplasia, increase in the number of cells. 

 

У сучасному світі організм людини та тварин постійно знаходиться під впливом 

різноманітних факторів. Оцінити глибину та наслідки такого впливу допомагають 

дослідження структури та функцій організму на різних рівнях організації. Зміни на рівні 

мікроскопічної будови зазвичай є показником досить серйозного впливу на певний орган чи 

систему органів. 

Відомо, що вазоактивні речовини мають ендогенне та екзогенне походження. Ендогенні 

вазоактивні речовини постійно знаходяться у метаболізмі, але їх концентрації значно 

варіюють в залежності від функціонального стану організму, а також від дії чинників різної 

модальності. Екзогенні вазоактивні речовини найчастіше уводяться в організм у вигляді 

ліків. Завдяки широкому спектру фізіологічної дії та васкуляризації, вазоактивні речовини 

впливають на роботу майже всіх органів та систем [3].  

В останні роки з'являються повідомлення про порушення балансу ендотелій-залежних 

вазоконстрикторів і вазодилататорів. Внаслідок змін судинного ендотелію розвивається 

дисбаланс у продукції або метаболізмі вазоактивних медіаторів, який може призводити до 

вазоспазму і зміни артеріального тиску [1]. 
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Максимальна вазодилатація і максимальна вазоконстрикція мають негативний вплив на 

кровопостачання будь-якого органу. Є відомості про вивільнення протагландинів із 

селезінки та інших органів під впливом катехоламінів, кінінів, ангіотензину та вазопресину. 

При збудженні альфа-адренорецепторів відбувається скорочення судин селезінки. Тож, 

зважаючи на широку вживаність речовин, що мають вазоактивну дію у вигляді вітамінів, 

біологічно активних домішок, ліків тощо викликає значний інтерес їх вплив на лімфоїдні 

органи, зокрема селезінку [2; 5].  

У сучасних дослідженнях проблемі впливу вазоактивних речовин різної природи на 

лімфоїдні органи приділяється недостатньо уваги, тож обрана тема є актуальною та 

перспективною для подальших досліджень.  

Матеріали та методи дослідження. Дослідження морфологічної будови селезінки 

мишей в умовах впливу вазоактивних речовин проводилось на базі лабораторії фізіології 

кровообігу кафедри біології людини та імунології ХДУ у 2018-2019 навчальному році. 

Дослідження проводилось на білих лабораторних мишах лінії BALB, вагою 22 – 23 г. 

Тварини знаходилися на стандартному повноцінному харчуванні у звичайних умовах 

віварію. Хворих тварин в дослід не брали.   

Усі маніпуляції із тваринами проводились у відповідності із положеннями Конвенції 

Ради Європи про охорону хребетних тварин, що використовуються в експериментах та в 

інших наукових цілях, від 18.03.1986 р., Директиви ЄС №609 від 24.11.1986 р., Наказу МОЗ 

України №66 від 13.02.2006 р. та Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006, № 3447-IV. 

Усі тварини були поділені на три групи по 5 особин в кожній: експериментальна група 1 

– миші віком 3-4  місяці, які отримували ін’єкції нікотинової кислоти (n = 5), 

експериментальна група 2 – миші, які отримували нікотинову кислоту тільки під час перфузії 

(n = 5) та контрольна група – інтактні тварини віком 3-4 місяці (n = 2). 

Мишей експериментальної та контрольної групи попередньо гепаринізували у 

перерахунку 500 МО/кг та декапітували. Селезінку витягували, катетеризували у 

дистальному напрямку та лігували селезінкову артерію на катетері. Перфузію проводили за 

методом Langendorff із модифікаціями [4]. 

Результати та їх обговорення. Було проведене дослідження деяких біометричних 

показників (вага, довжина, ширина, товщина) селезінок тварин, що отримували ін’єкції 

нікотинової кислоти та тварин контрольної групи.  

З’ясовано, що протягом дослідження збільшилися лінійні розміри селезінок та їх вага 

(табл.1). Згідно з схеми експерименту тривалі ін’єкції нікотинової кислоти отримували 

тільки миші експериментальної групи №1, що зумовило зміни лінійних розмірів 

досліджуваного органу. Експериментальна група №2 не отримувала таких ін’єкцій, тож 

лінійні розміри та вага селезінок не відрізнялися від аналогічних показників контрольної 

групи. Зміна маси органа можлива у двох випадках: за рахунок збільшення кількості зрілих 

клітин із органу та за рахунок притоку периферичної крові для забезпечення трофіки клітин.  

Таблиця 1. 

Середньостатистичні біометричні показники селезінок досліджуваних мишей 

Група 
Вага тварини, 

г 

Вага селезінки, 

мг 

Розміри селезінки, мм 

Довжина Ширина Товщина 

Експериментальна 

група 1 
23,2±1,1 186,1±2,8 * 19±0,4* 4±0,1 3±0,06 

Експериментальна 

група 2 
22,3±0,9 124,5±1,4 * 13±0,4* 3±0,1 3,1±0,1 

Контрольна група 23,6±1,09 119,1±1,5 14±0,5 3±0,1 3±0,03 

Примітка: * - достовірність відмінностей між показниками контрольної та 

експериментальних груп, при р<0,05 
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Також, було розраховано ваговий показник, який характеризує відношення ваги органа 

до ваги тіла (рис.1). 

 
Рис. 1. Ваговий індекс селезінки досліджуваних мишей  

в умовах дії нікотинової кислоти 

Примітка: * - достовірність відмінностей між показниками А (контрольна група) та Б 

(експериментальна група 1) при р<0,05 

 

З наведеної діаграми можна бачити, що зміни вагового індексу зумовлені змінами саме 

органу, а не власне ваги тварини. 

Тож, ми припускаємо, що нікотинова кислота, впливаючи на тонус судин, збільшує 

кровонаповнення та вагу селезінок досліджуваних тварин та, у подальшому, веде до 

гіперплазії та збільшення кількості клітин паренхіми. 
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УДК 595.7:630(477.81) 

Тетяна Сергійчук 

(Рівне, Україна) 
 

ЕНТОМОФАУНА МІШАНИХ ЛІСІВ САРНЕНЩИНИ 
 

Дослідження видового різноманіття ентомофауни мішаних лісів в умовах Сарненського 

лісового господарства. Систематичний та екологічний аналіз видового різноманіття комах 

мішаних лісів Сарненщини.  

Ключові слова: дослідження, лісовий біоценоз, комахи.  
 

Study of the species diversity of entomofauna of mixed forests in the Sarny forestry. Systematic 

and ecological analysis of the species diversity of mixed forests in the Sarny region.   

Key words: research, forest biocenosis, insects. 

 

Вступ. У сучасній науці найчастіше використовується визначення, яке затверджене у 

Лісовому кодексі України: «Ліс – це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева 

та чагарники, наявні тварини, мікроорганізмі та інші природні компоненти, що в своєму 

розвитку біологічно взаємопов’язані, впливають один на одного і на навколишнє 

середовище» [2].  

Ліс є складним природним угрупованням, що включає в себе не тільки рослини, але і 

частину зовнішнього середовища: ґрунт та повітря. Важливим елементом лісових екосистем 

є комахи. 

Загальновідомо, що комахи є найбільш різноманітною групою тварин. Вони освоїли 

основні сфери планети i беруть участь у різних природних процесах. Природні біоценози не 

можуть нормально функціонувати без комах й інших членистоногих, тому рівень їх 

різноманіття слугує надійним показником екологічного стану екосистем i є індикатором їх 

стійкості. Комахи відіграють важливу роль у процесах трансформації речовини та енергії 

екосистем, у підтриманні екологічних функцій. Допомога комах людям полягає в тому, що 

вони покращують родючість ґрунту, і запилюють культурні рослини, підвищуючи їх 

урожайність, виробляють мед, віск і лікарські речовини, барвники, лак, шовк і багато іншого. 

Комахи деяких видів запобігають неконтрольованому розмноженню шкідників сільського 

господарства. Крім того, вониє індикатором забруднення навколишнього середовища.  

Метою роботи є дослідження та вивчення видового різноманіття ентомофауни 

природних деревних мішаних біоценозів в умовах лісів Сарненського господарства.  

Матеріали та методи дослідження. Дослідження видової різноманітності комах 

мішаних лісів Сарненщини було проведено протягом червня-серпня 2019 р.  

Сарненське лісництво розташоване на північному сході лісгоспу, на території 

Сарненської міської ради та Стрільської, Любиковицької, Люхчанської, Ремчицької, 

Тутовицької, Костянтинівської, Немовицької сільських рад. Загальна площа лісництва 

складає 7183,3 га, площа покрита лісом 6365,6 га.  Лісництво налічує 113 кварталів [3]. 

Для проведення дослідження чисельності комах використовувались такі методи, як 

польовий, спостереження, еколого-географічний, холістичний, редукційний та методи 

математичної обробки отриманих даних [1]. Польовий метод став основним, оскільки 

дослідження проводились у природних умовах; він використовувався під час визначення 

видового складу організмів, які населяють лісові екосистеми. Об’єктом спостереження стали 

комахи, зокрема їх видовий склад та чисельність. 

Під час спостереження і збирання комах у досліджуваних біоценозах використовувалися 

такі прийоми: 1 – косіння сачком по траві (основний метод); 2 – відлов літаючих комах 

(переважно метеликів) за допомогою наземного (ентомологічного) сачка; 3 – збирання комах 

з квітучих рослин, уважно їх оглядаючи; 4 – проведення спостережень за тим, які комахи 

відвідують ту чи іншу рослину; 5 – відлов комах за допомогою біоценометра; 6 – метод 

струшування та використання приманок зі спиртом; 7 – пастки Барбера та ловильні канавки. 
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Для дослідження видового різноманіття комах лісових біоценозів було обрано 

контрольні ділянки розмірами 10х10 м у мішаному лісі. 

Власні дослідження. У лісовому біоценозі Сарненщини за літній період 2019 р. були 

досліджені комахи, які  належать до таких рядів, як Лускокрилі (Lepidoptera) – 32 %, 

Жорсткокрилі (Coleoptera) – 29 %, Прямокрилі (Orthoptera) – 7 %, Перетинчастокрилі 

(Hymenoptera) – 14 %, Бабки (Odonata) – 5%, Напівтвердокрилі (Hemiptera) – 6 % та Двокрилі 

(Diptera) – 7 % (рис.1).  

На сьогодні в лісових біоценозах Сарненщини відмічено 76 видів комах, які в 

систематичному відношенні належать до 7 рядів із 35 родин. 

 
Рис. 1. Співвідношення рядів комах, що зустрічалися на досліджуваній території 

Найбільший відсоток припадає на ряд Лускокрилі – 32 %. На досліджуваній території 

ряд Лускокрилі представлений такими родинами: Парусники (Papilionidae) –6 %, Білани 

(Pieridaе) –9 %, Бархатниці (Satyridae) – 4 %, Німфаліди (Nymphalidae) – 43 %, Голуб’янки 

(Lycaenidae) – 5 %, Строкатки (Ctenuchidae) – 3 %, Бражникові (Sphingidae) – 6 %, П’ядунові 

(Geometridae) – 3 %, Совки (Noctuidae) – 19 %, Ведмедицеві (Arctiidae) – 8 %. Серед родин 

ряду Лускокрилих, переважають Німфаліди (Nymphalidae) та Совки (Noctuidae). Основними 

представниками родини Німфаліди, виявленими на досліджуваній території, є кропив’янка 

(Aglais urticae), павичеве око денне (Inachis io), буд’ячниця (Vanessa cardui) тощо.  

Серед виявлених рядів комах великий відсоток належить ряду Жуки (Coleoptera). Саме 

на нього припадає 27 % від загальної суми досліджених комах. Серед виявлених родин ряду 

Жуки найбільший відсоток належить родині Пластинчастовусі (Scarabaeidae), яка 

представлена хрущем травневим (Melolontha melolontha), бронзівкою золотистою (Cetiо nia 

aurata) та ін.  

У досліджуваному лісовому біоценозі ряд Перетинчастокрилих представлений такими 

родинами: Джмелі (Bombidae), Мурашки (Formicidae), Бджоли (Apіdae), Оси (Vespidae). У 

співвідношенні на долю інших рядів припадає приблизно 8 відсотків. 

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що ентомофауна лісів 

Сарненщини нараховує 76 видів комах, які належать до 7 рядів з 35 родин. Досліджені 

комахи належать до таких рядів: Лускокрилі, Жорсткокрилі, Прямокрилі, 

Перетинчастокрилі, Бабки, Напівтвердокрилі та Двокрилі. Найбільший відсоток припадає на 

ряд Лускокрилі – 32 %.  
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СРОКИ ПОСЕВА РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА 

 

В статье изложены результаты исследований по определению сроков возделывания 

ранних сортов картофеля в экстремальных условиях Каракалпакстана. Изучено влияние 

различных факторов для получения дружных всходов с последующим желаемым урожаем на 

возделываемые в различных сроках посевы картофеля. 

Ключевые слова: абиотические факторы, почва, сроки посева, всходы, фазы развития. 

 

In the article given the results of study on determining the growth periods of early-maturing 

varieties in extreme condition of Karakalpakstan. 

There have been studied the effects of different factors getting shoots, following good harvest 

by growing potatoes at different period. 

Key words: abiotic factors, soil, sowing period, shoots, development phases. 

 

Территория Каракалпакстана является экстрааридной зоной, имеющие различные 

отрицательные природные факторы. Для проведения посева сельскохозяйственных культур, 

в частности картофеля, в оптимальные сроки посева и осуществления агротехнических 

мероприятий в течение вегетационного периода отрицательно влияют резкие изменения или 

запоздалые повышения температуры воздуха и снижения относительной влажности. В 

регионе в летние месяцы максимальная температура воздуха достигает +43
0
 +45

0
С, 

относительная влажность воздуха снижается до 20-30%, что неблагоприятно сказывается 

росту развития прорастающих всходов раннеспелых сортов картофеля. Следует отметить, 

что в данном регионе очень короткий вегетационный период, в благоприятные годы 

продолжается в течение 170-210 дней, с получением суммы эффективных температур 

воздуха в пределах 1800-2000 
0
С, при ниже от 10 

0
С. Весной повышение температуры 

воздуха от плюс 5-7 
0
С наблюдаются в конце марта и в отдельные годы в начале апреля. Этот 

период является оптимальным сроком для посева раннеспелых сортов сельскохозяйственных 

культур, в частности, различных сортов картофеля (Исмайлов, 2004; (Ибрагимов и др. 2009).  

Несмотря на это, в данном агробиоценозе в условиях Каракалпакстана возделываются 

различные сорта многих видов сельскохозяйственных культур. При проведении 

оптимальных агротехнических мероприятий, в характерных агроклиматических условиях и 

почвенных ресурсах ежегодно можно получить желаемый урожай культуры.  

Среди сельскохозяйственных культур, возделываемых в последние годы в данном 

регионе, значительное место занимают различные сорта картофеля, используемые в свежем 

и сохраненном виде для питания человека не только в вегетационный период, но и в течение 

всего года. Всем известно, что по своему значению плоды картофеля для людей считается 

вторым хлебом. Плоды картофеля богаты легкоусвояемые веществами для человеческого 

организма. В составе вещества 13-20 % крахмал, 2-3 % белок, около 1 % сахарозы и 1% и 

клетчатка, минеральных солей (кальций, йод фосфор, калий), витаминов (С, В, В2, РР) и 

другие вещества. Поэтому для нормального роста, развития организма рекомендуется 

средняя ежегодная норма употребления плодов картофеля в среднем 64 килограмма для 

каждого человека.  

Поэтому для увеличения производства продукции картофеля, возделываемого в 

настоящее время в условиях Каракалпакстана, особое внимание уделяется 

усовершенствованию агротехнических приемов и внедрению приспособленных различных 
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сортов, особенно раннеспелых сортов картофеля к экстремальных условиях 

Каракалпакстана.  

Проведенные опыты подтверждают, что в данном регионе раннеспелые сорта картофеля 

высевают в конце марта и первой декаде апреля, поздние продолжается до конца июня, 

урожай которых созревает в конце сентября и проводятся уборка до конца октября месяца.  

Были проведены опыты для определения оптимальных сроков посева раннеспелых 

сортов картофеля и их темпа появления всходов, развития вегетативных и генеративных 

органов растений. Для этого изучены различные сроки посевов (3-декады марта, 1-декады 

апреля и 2-декады апреля) сортов картофеля Дусимпалек, Зарафшан, Фреско, Сантэ, Романо, 

Умид, Марфона, Пикассо, Туйимли, Кондор, Арнова. 

Для определения условий реакции к изменениям абиотических факторов проводили 

изучения влияния температуры воздуха, относительной влажности на прорастания всходов и 

рост, развитие подопытных сортов картофеля. 

Установлено, что в условиях Каракалпакстана весной переход температуры воздуха из 

холодного, т.е. выше +5 
0
С зафиксированы 17 марта 2013 года, 14 марта 2014 года, 18 марта 

2015 года, выше 10 
0
С 2 апреля, 3 апреля, 8 апреля соответственно. В 2016 года с началом 

апреля наблюдалось повышения температуры воздуха и первой декады составляли 9,5 °С, 

второй-17,1 °С и третьей-20,1 °С, что были оптимальными для прорастания всходов 

картофелья. 

Наступление температуры воздуха выше 10 °С в 2017 года наблюдалось с 8 апреля и 

второй декады месяца среднесуточная температура воздуха составляли 16,3 °С и третьей 

декады 16,5 °С, среднемесячный 14,2 °С, до конца месяца накоплены 542,2 сумм 

эффективных температур, при ниже 10 °С что сказывается прорастания всходов. 

Характерные изменения температуры воздуха наблюдались весной 2019 года, т.е. в 

первой декаде апреля средносуточная температура воздуха составляли 12,8 °С, второй-13,5 

°С и третьей 14,0 °С, относительная влажность изменилась от 37-42 до 51-66 %. 

Благоприятные условия для массового прорастания всходов и активного развития 

вегетативных и генеративных органов картофеля наблюдалось с первой декады мая, когда 

среднесуточная температура воздуха составляли первой декады 21,8 °С, второй 25,0 °С, 

третьей 22,4 °С, с накоплением суммы эффективных температуры 571,9 °С при ниже порога 

10 °С. 

При таких условиях более оптимальными сроками посева раннеспелых сортов картофеля 

оказались первая декада апреля. В варианте, где высевали сорта Фреско, Сантэ, Романо, 

Умид, Марфона, Пикассо, Кондор, получены высокая урожай, т.е. 24,4-28,3 тонны с каждого 

гектара. 

Результаты проведенных исследований подтверждают, что оптимальным периодом для 

посева раннеспелых сортов картофеля является ранняя весна с третьей декады марта и 

позднее с началом апреля. При этом, прорастание всходов наблюдается в первой и второй 

декаде апреля и оптимальный рост, развитие наблюдалось в мае месяце, созревание плодов 

картофеля с первой половины июля. В отдельных полях, где проводились оптимальные 

агротехнические работы, уборка урожая в наблюдаемые годы, началось в в третьей декаде 

июня, с получением высокого качественного урожая изученных сортов. Высокоурожайными 

сортами оказались Сантэ (27,4 т/га), Романо (25,4 т/га), Умид (24,4 т/га), Марфона (27,9 т/га), 

Пикассо (25,2 т/га), Кондор (28,3 т/га), которые рекомендованы для увеличения посевных 

площадей раннеспелых сортов картофеля в условиях Каракалпакстана.  

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают, что 

Каракалпакстан является благоприятным регионом для посева вышеназванных сортов 

картофеля. Оптимальными сроками для посева семян является третья декада марта и начало 

первой декады апреля, когда происходит нормальный рост, развитие растений и накопление 

урожая. Высаживание плодов картофеля в выше рекомендуемых сроках и проведение 

оптимальных агротехнических приемов дает возможность получения урожая от 20,3 до 28,3 

тонна с каждого гектара.  
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СТОВБУРОВІ ШКІДНИКИ PINUS SYLVESTRIS ВИСОЦЬКОГО ЛІСГОСПУ 

 

Дослідження видового різноманіття і поширення стовбурових шкідників Сосни 

звичайної Висоцького лісгоспу. Визначення чинників, які спричинили масове всихання сосни. 

Заходи і методи боротьби з шкідниками лісу. 
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Investigation of the species diversity and distribution of stem pests of the Pine of the Vysotsky 

Forestry. Identification of the factors that caused the pine mass to dry out. Forest pest control 

measures and methods. 

Key words: stem pests of Scots pine, phloem-eating bark beetles, barkbeetles, longhorn beetles, 

jewel beetles. 

 

Вступ. На сьогоднішній день велике занепокоєння викликає стан соснових насаджень 

України, де пошкодження ослаблених лісів стовбуровими шкідниками, в основному 

сосновими короїдами, набули катастрофічних масштабів. 

В останнє десятиріччя санітарний стан лісів різко погіршився внаслідок негативної дії 

комплексу факторів, в основному пов’язаних із глобальними змінами клімату, що призвело 

до зростання площ всихання насаджень і масового пошкодження їх шкідниками і хворобами. 

За останні роки по всій території України спостерігається масове всихання більшості лісо 

утворюючих порід (ялини, ясена, дубу, граба, берези), але найбільше занепокоєння викликає 

стан соснових насаджень, де пошкодження ослаблених лісів стовбуровими шкідниками, в 

основному сосновими короїдами, набули катастрофічних масштабів. Станом на 01.01.2019 

загальна площа всихання лісів становила понад 413 тис. га, з них насаджень сосни звичайної 

– 222 тис. га, ялини європейської – 27 тис. га, дубу звичайного – 100 тис. га та інших 

насаджень – 64 тис. гектар. Таким чином, масове пошкодження соснових лісів стовбуровими 

шкідниками, зокрема верхівковим і великим сосновим короїдами, продовжує поширюватися 

на території країни. 

Все це веде до значних втрат соснових порід дерев і наносить екологічні збитки 

лісогосподарствам. Тому вивчення лісової різноманітності стовбурних шкідників соснових 

порід та використання ефективних методів боротьби з ними залишаються актуальними і 

сьогодні. 

Метою досліджень було вивчення видового складу стовбурних шкідників Сосни 

звичайної (Pinus sylvestris) Висоцького лісгоспу. 

Матеріал і методика досліджень. Для дослідження стану популяцій стовбурних 

шкідників в лісництвах прийнято визначати наступні показники: ступінь зустрічальності 

пошкоджених дерев, відносну та абсолютну щільність шкідника [2]. 

Ступінь зустрічальності (СТ) – частина вибіркових одиниць обліку з шкідником від 

всієї вибірки (частина заселених дерев (ЗД) з даним видом шкідника від всіх оглянутих дерев 

(ОД)): 
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СТ=(ЗД/200)∙100%. 

Відносна щільність (ВЩ) – число особин (ЧО) на одиницю обліку (кількість оглянутих 

дерев (ОД)) :  

ВЩ=ЧО/ОД, (екз/дер). 

Абсолютна щільність (АЩ) – число особин (ЧО) на одиницю площі біотопу (ПБ). 

Абсолютна щільність визначається за формулою: 

АЩ=ЧО/ПБ, (екз/га). 

Результати. Видовий склад  стовбурових шкідників Висоцького лісгоспу 

На території лісництва було визначено 10 видів стовбурних шкідників сосни звичайної, 

які відносяться до 4 родин ряду Сoleoptera.  

Аналіз видового складу показав, що найбільшу чисельність на території лісництва мають 

представники родини Короїди (Ipidae) - 40%, друге місце по чисельності займають 

представники родини Вусачі (Cerambucidae) – 30%, третє – представники родини 

Довгоносики (Curculionidae) – 20%, найбільш малочислена група представників родини златки 

(Buprestidae) – 10%. 

 
Рис. 1. Співвідношення представників родин стовбурних шкідників 

Всі види взаємопов’язані трофічними зв’язками з сосновими породами. 

Дослідження стовбурних шкідників ряду Coleptera ми проводили шляхом 

рекогносцирувального обстеження по пошкодженням на ослаблених деревах.  

Табл. 1. Видовий склад стовбурних шкідників 

Родина  Назва виду 

Короїди  

(Ipidae) 

Великий сосновий короїд, або стенограф  

(Ips sexdentatus Boern.). 

Малий сосновий лубоїд  

(Blastophagus minor Hart.). 

Великий сосновий лубоїд  

(Blastophagus piniperda L.). 

Вершинний короїд  

(Ips acuminutus Gull.). 

Вусачі 

(Cerambucidae) 

Чорний сосновий вусач  

(Monochamus galloprovincialis Ovil.). 

Сірий довговусий вусач  

(Acanthocinus aedilis L.). 

40% 

30% 

10% 

20% 
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вусачі (Cerambucidae) 

златки (Buprestidae) 

Довгоносики (Curculionidae) 
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Коротковусий вусач  

(Spondylis buprestoides L). 

Златки 

(Buprestidae) 

Синя соснова златка  

(Phaenops cyanea F.). 

Довгоносики 

(Curculionidae) 

Сосновий жердинниковий смолюх  

(Pissodes piniphilus Hbst.). 

Сосновий стовбуровий смолюх  

(Pissodes pini L.) 

Висновки. Аналіз видового складу показав, що найбільшу чисельність на території 

лісництва мають представники родини Короїди (Ipidae) ‒ 40%, друге місце по чисельності 

займають представники родини Вусачі (Cerambucidae) – 30%, третє – представники родини 

Довгоносики (Curculionidae) – 20%, найбільш малочислена група представників родини златки 

(Buprestidae) – 10%. 
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ЕНТОМОФАУНА ПРИБЕРЕЖЖЯ РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО 
 

У статті наведено опис та систематичну характеристику комах, життя яких 

зв’язано з водним середовищем, хоча б на одній стадії їх розвитку. Diptera, Hemiptera, 

Odonata, Coleoptera, Ephemeroptera, Pleсoptera та Trichoptera. 

Ключові слова: комахи, видовий склад, річка, дослідження, аналіз. 
 

The article a description is provided and systematically characterization insects, life whose 

connected with water enwironment, at least on one stage their development. Diptera, Hemiptera, 

Odonata, Coleoptera, Ephemeroptera, Pleсoptera and Trichoptera. 

Key words: insects, species composition,river, research, analysis. 

 

Вступ. Видовий склад водної ентомофауни, екологія та приуроченість їх до певних типів 

водойм вивчали К. Лампері (1900), С.Г Лєпнєва (1916), З. Бронштейн (1935), В.І. Жадін 

(1940), А.Н. Ліпін (1941), Я.Н. Рейхардт (1940), Є.Н. Павловський (1943), В.Н. Шванвіч 

(1949).  

Значну увагу вивченню водної ентомофауни науковці почали приділяти десь з середини 

ХІХ ст. Зокрема, у 1867 р. виходить праця А. Вайсіна, в якій подано список жуків з околиць 

Тернополя і Дрогобича. Перші відомості по екології водних жуків знаходяться в працях 

Зайцева Ф.А. (1929, 1953).  

Слід приділяти значну увагу дослідженню ентомофауни, так як вона відіграє важливу 

роль у природі та санітарно-біологічній очистці водойм і певні види комах є індикаторами 

забрудненості. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

25 

Метою роботи є дослідження та вивчення видового різноманіття ентомофауни 

прибережжя річки Замчисько, що протікає у м. Костопіль, Рівненської області. 

Матеріали та методи дослідження. Наші дослідження виконувались протягом 2019 

року на території міста в прибережній зоні річки Замчисько. Ентомологічні дослідження ми 

почали з пошуку та аналізу літературних джерел, а також пошук та спостереження за 

видовим складом ентомофауни прибережної зони. 

Власні дослідження. Мої дослідження з вивчення представників ентомофауни річки 

Замчисько проводились протягом 2018 – 2019 років. В результаті досліджень було визначено 

14 родин які належать до 7 рядів, таких як Diptera, Hemiptera, Odonata, Coleoptera, 

Ephemeroptera, Pleсoptera та Trichoptera. 

Найбільш поширеними на досліджуваній території є представники ряду Coleoptera 

34% і Odonata 28%. Це пояснюється наявністю багатої рослинності, що зумовлює значне 

поширення у даній водоймі фітофагів, що у свою чергу є кормом для хижаків, до яких 

належать бабки та переважна більшість водних твердокрилих. Ряд Hemiptera та Diptera 

становлять відповідно 13% та 14%, а Ephemeroptera 5%. Найменш чисельними є ряд 

Trichoptera і Plecoptera по 3% кожний. На нашу думку це пов’язано з тим, що Plecoptera 

не здатні проживати при низькому рівні кисню, замуленні, високих температурах та 

воді, що містить органічні речовини. 
Мошки(Simuliidae) – кровососи також відносяться до комах ряду Diptera, життя яких 

пов’язане з водою. Самки їх на відміну від комарів нападають на теплокровних тварин, на 

людину вдень (вночі неактивні). Уколи мошок болючі, викликають свербіння. Біль від укусу 

зумовлюється дією слини. Личинки ґедзів – хижаки. Повзаючи серед мулу і решток рослин, 

вони нападають на личинок інших комах, дрібних молюсків і червів, у тому числі і дощових. 

Голова личинок може то втягуватися, то витягуватися з передньогрудей, при чому гачки 

щелеп викидаються і згинаючись донизу, встромляються в тіло жертви [3, c. 181]. 

 Поблизу річки можна побачити чимало видів представників ряду клопів, або 

напівтвердокрилих (Hemipterа). Одним з найпоширеніших з них є хребтоплав звичайний 

(Notonecta glauca) з родини хребтоплавів (Notonectidae), він зустрічається як у річках так і у 

стоячих водоймах [3, c. 70]. 

Більшість комах, що живуть у прісних водоймах, належать до підкласу 

відкритощелепних, або справжніх комах (Ectognata). Один із стародавніх і примітивних рядів 

цього підкласу – бабки (Odonata). Дорослі бабки добре літають; хижаки, живляться 

комахами, яких ловлять на льоту; великі бабки можуть нападати на метеликів, хрущів, бджіл, 

мурашиних левів та навіть летячих самців богомолів. 

Хоч і не часто, але досліджуючи ентомофауну річки можна зустріти водолюба великого 

чорного (Hydrous piceus) з ряду Coleoptera. Довжина його тіла 4,0-4,7см. Тримається рослин 

у прибережній смузі. Плаває водолюб погано; при цьому пересуває ноги поперемінно, а не 

одночасно, як плавунець. Частіше водолюби повзають по водяних рослинах. Дорослі комарі 

звичайні (Culex pipiens) літають поблизу водойми. Самець живиться нектаром рослин, самка 

кров’ю теплокровних тварин (головним чином птахів) та людей [3, c. 91]. 

Ще один ряд Ephemeroptera – одноденки. Види, які живуть менш як добу, 

перетворюються на дорослу комаху через кілька хвилин після виходу з піддорослої стадії. 

Форми одноденок, що живуть біля річки, так звані „реофільні”, які живуть на каменях і 

мають відповідні пристосування, щоб їх не зносило течією [3, c. 22].  

На листі чи гілочках очерету можна побачити Веснянки (Plecoptera) ‒ ряд крилатих 

комах. У веснянок, як й у одноденок і бабок, личинки живуть у воді, а дорослі комахи мають 

дві пари перетинчастих укріплених густою мережею жилок крил. Але на відміну від бабок і 

одноденок вони складають крила дахоподібно на спині. 

Характерним компонентом ентомофауни річки є волохокрильці (Trichoptera). Цю назву 

комахи отримали тому, що їх крила вкриті дрібним волосками або лусочками, завдяки чому 

волохокрильці схожі на нічних метеликів. Волохокрильці у спокійному стані складають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8
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крила вздовж спини під гострим кутом, дахоподібно. Тримаються поблизу водойми, іноді 

відлітають на досить великі відстані [3, c. 122]. 

Висновки. Щільність популяції комах, в досліджуваних біоценозах, в значній мірі 

залежить від екологічних умов, наявності харчової бази, тому чисельність видів може мати 

значні коливання. 

В результаті аналізу видового складу ми визначили 22 види комах які належать до 14 

родин 7 рядів, що належать до підкласу відкритощелепних, або справжніх комах (Ectognata). 

Водна ентомофауна річки Замчисько представлена найбільш поширеними родинами 

безхребетних тварин: Стрілки (Coenagrionidae) Водомірки (Hydrometridae), Комарі 

кровосисні (Culicidae), Плавунці (Dytiscidae), Вертячки (Cyrinidae), Водолюби 

(Hydrophilidae).  

Зробивши аналіз наших досліджень, ми звернули увагу, що ділянки з повільною течією 

мають більший видовий склад ентомофауни, ніж ділянки з швидкою течією. Відповідно, на 

ділянках з повільною течією ми зустріли представників таких рядів: Клопи, Волохокрильці, 

Твердокрилі, Одноденки та Бабки, а на ділянках з швидкою течією – Веснянки та деяких 

представників з ряду Бабки. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВОГО  

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 

 

Розглядаються основні положе6ння адміністративно-територіального устрою 

України. Представлені основні нпостулати щодо нового АТУ країни. 

Ключові слова: регіоналізація, реформування, регіон, розвиок, постулат. 

 

The basic provisions of the administrative and territorial structure of Ukraine are considered. 

The main postulates on the new ATU of the country are presented. 

Keywords: regionalization, reform, region, development, postulate. 

 

У вісх східно-європейських країнах протягом 1990-х років проведені адміністративно-

територіальні реформи, що стверджують таку закономірність: нова політична система, нова 

система влади, обов´язково супроводжується і закріплюється новим адміністративно-

територіальним устроєм. Винятком лишаться наша країна, хоча і тут зроблені помітні кроки 

до адміністративно-територіальної реформи(АТР). У 2000р. створена державна комісія з 

адміністративно-територіального устрою (АТУ) України. Свого часу в уряді країни була 

посада віце-прем´єр-міністра з питань АТР. Були розроблені й обговорені численні проекти 

нового АТУ країни, таксономія нових адміністративно-територіальних одиниць(АТО) та 

принципи їх виділення. Нагадаємо, що чимало проектів нового АТУ розроблені географами. 

Географи входили до складу комісії з АТУ України. Є принципи (постулати) щодо нового 

АТУ країни. 

Перший такий постулат полягає у необхідності пов´язати новий АТУ з регіоналізацією 

країни. Країни ЄС для розробки і реалізації регіональної політики обов´язково поділені на 

регіони, затверджені національним законодавством. Це одна з вимог для країн Центрально-

Східної Європи, що хочуть приєднатися до ЄС. Встановлені своєрідні «нормативи» регіонів 

за їх розмірами та соціально-економічним потенціалом (NUТS-2). В Україні офіційної 

регіоналізації поки що нема. Схеми регіонів, що їх розглядають у шкільній і вузівській 

географії,мають суто пізнавальний характер і тільки.  

Державну регіональну політику ведуть на даний час за областями(обласними 

регіонами)АРК. Наведемо окремі приклади, що ілюструють неприпустимість такого 

масштабу регіоналізації. Стратегія соціально-економічного розвитку України та її регіонів на 

період до 2015р. розроблялася так, що перспективи і пріоритети Карпат обґрунтовані у 

чотирьох обласних регіональних програмах - незалежно і нескоординовано. Розвиток море-

господарського комплексу країни прописаний у шістьох обласних (та АРК) регіонах – так 

само врізнобій і неузгоджено. Регіональними столицями у нас слугують на рівних Харків і 

Полтава, Одеса і Херсон і т.д. Зрозуміло, що реальні регіони України повинні бути значно 

крупнішими, ніж наявні області[7]. 

На даний час регіоналізацію України розробляють за двома підходами. За першим – не 

чіпають чинного АТУ і виділяють регіони шляхом групування та об´єднання сусідніх 

областей. За другим - пропонують радикальну АТР і виділяють регіони як АТО першого 

рівня(замість сучасного обласного поділу). Ми вважаємо, що саме цей підхід розв´яже дві 

взаємопов´язані проблеми: створить надійну основу для розробки і реалізації державної 

регіональної політики і закладе основи більш раціонального АТУ України, що враховує 

реальне різноманіття природно-ресурсних та соціально-економічних умов країни[5,7]. 
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 Новий АТУ України необхідно розробляти на фундаментальних географічних засадах, 

поєднано з регіоналізацією країни. 

Другий принцип(постулат) нового АТУ такий. В основу нового АТУ повинен бути 

покладений докладний аналіз розселення населення країни. Саме просторовий розподіл 

населення створює об´єктивну генетичну, історико-географічну основу адміністративно-

територіального устрою країни. На даний час в Україні офіційно затверджена багаторівнева 

система розселення, прив´язана до чинного АТУ. Виділені системи розселення різних рівнів і 

масштабів – національна, регіональні (обласні та АРК), міжрайонні (групи адміністративних 

районів), районі, локальні(групи поселень). З одного боку, це логічно, оскільки системи 

розселення повинні управлятися, з другого – неправильно, оскільки сучасний АТУ 

позбавлений об´єктивної географічної, зокрема розселенської, основи. Скажімо Одеська 

область протягом радянського часу змінювала свій склад і межі п´ять разів (5 варіантів 

Одеської регіональної системи розселення?), Херсонська область утворена 30 березня 

1944р.(!), що пов´язано з помилкою у газеті «Правда» (яка не могла помилятись!). Про яку 

об´єктивність такого рішення можна говорити? 

Висновок очевидний: не системи розселення повинні прив´язуватись до чинного АТУ, а 

новий АТУ повинен спиратися на генетично вкорінені, історико-географічно зумовлені 

системи розселення різних територіальних регіонів. 

У численних проектах нового АТУ країни використовуються різноманітні ознаки і 

критерії виділення АТО різних рівнів. За географічної методологією, серед таких ознак 

повинні бути природні та соціально-економічні комплекси відповідних типів і просторових 

масштабів, а також територіальні системи розселення (вже обговорювались), виробничої та 

соціальної інфраструктури, виробництва, рекреації, духовної життєдіяльності (етнічно-

конфесійні та ін.). Це третій постулат географічного обґрунтування нового АТУ країни. Для 

потреб розробки нового АТУ країни недостатньо користуватися компонентними (навіть 

узагальненими макрокомпонентними) територіальними комплексами і територіальними 

системами. АТО в ідеалі повинні являти собою території з соціоприродною чи природно-

господарською однорідністю і цілісністю. Географи ще недостатньою мірою володіють 

теорією та методологією високо інтегрованих соціоприродних (природно-господарських) 

територіальних комплексів і систем, природно-господарських регіонів і районів. І розробка 

відповідних теоретичних засад та методичних принципів є актуальним і невідкладним 

завданням географічної науки. Як приклад невідповідності особливостей природи, 

розселення та господарства на регіональному рівні у чинному АТУ можна згадати 

лісостеповий гірничопромисловий південь Луганської області та її степові 

сільськогосподарські північну й центральну частини, індустріальні осередки Донецької й 

Запорізької областей та їх сільську приазовську периферію, приналежність північної частини 

Львівської області до Полісся співставно з лісостеповим Розточчям і т.д. 

У новому АТУ країни повинні бути враховані географічна парадигма територіальної 

організації суспільства та концепції регіональних територіальних структур розселення та 

господарства. Це четвертий постулат географічного обґрунтування нового АТУ та таксономії 

його АТО. Різна територіальна організація, різні типи територіальних структур природи, 

населення та господарства для самих географів стали вже хрестоматійними, але вони надто 

повільно входять у практику містобудування, територіального планування, державного 

управління і місцевого самоврядування. 

Для приморських регіонів країни з їх приморсько-фасадною територіальною 

організацією у новому АТУ необхідно враховувати берегові зони , які концентрують 

населення, інфраструктуру, господарство, а також зони тяжіння – хінтерланди, форланди( за 

А Геттнером), до великих портових міст, господарське ешелонування території та акваторії 

вздовж берегової лінії. Для регіонів з потужними «регіональними столицями» потрібно 

встановити принципово нові АТО, що поєднають великі і середні міста з їх приміськими 

зонами - зонами «спільних інтересів» Для прикордонних регіоні характерною стала наявність 

міжнародних договірних формувань – єврорегіонів, які необхідно правильно «вписати» в 
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новий АТУ. Як приклад неузгодженості наявних євро-регіонів згадаємо «Нижній Дунай», до 

складу якого входять три повіти Румунії, один повіт Молдови і вся (!) Одеська область 

(логічно було б включити в Єврорегіон лише чотири придунайські райони Одещини). Для 

регіонів з розвиненою гірничодобувною індустрією необхідно як одиниці АТУ виділити 

міські агломерації та кущі гірничопромислових пунктів і центрів. 

П´ятий постулат географічної основи нового АТУ країни ‒ необхідність формування 

природних каркасів екологічної безпеки регіонів. Закони України «Про Програму 

формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (2000 р) та « Про 

екологічну мережу» (2004 р.) створили нормативно-правову базу цього напрямку. Постанова 

Уряду (2000 р.) забов’язала всі обласні державні адміністрації та Кабінет Міністрів АРК 

розробити і затвердити концепції і програми формування регіональних екологічних мереж 

(екомереж). Показово, що регіони, які мають в своїх університетах достатньо сильні 

географічні факультети це доручення Кабінету Міністрів виконали. Новий АТУ країни 

необхідно певним чином узагальнити з національною і особливо з регіональними 

екомережами. Критерії такої відповідності доволі прості: АТО першого рівня (регіони, 

краї,землі) повинні мати раціональний і виважений природний каркас екологічної безпеки – 

регіональну екомережу[6]. 

Згадаємо ще один географічний підхід, який необхідно використати при розробці нового 

АТУ країни. На початку 1990-х років країни ЄС почали розробляти планування території у 

регіональному вимірі (Програма планування території Балтійського басейну та ін.). Цей 

напрям дещо перегукується з районним плануванням (більш вдало – районною 

планіровкою), що мала на меті впорядкування природного середовища, розселення та 

розміщення виробництва на відносно малих, густозаселених територіях. За постановою 

Уряду (2000р.) була розроблена Генеральна схема планування території України, 

затверджена Законом України (2002р.) і відзначена Державною премією України (2003р.)[1]. 

На даний час розпочато розроблення схем планування регіонів, регулярно складають 

генеральні плани міст. Планування територій разом з районним плануванням (районною 

планіровкою) і складанням генеральних планів міст ми називаємо геоплануванням метою 

якого є впорядкування середовища життєдіяльності суспільства для його екологічного 

оздоровлення, покращення якості життя населення, більш повного і ефективного 

використання природно-ресурсного потенціалу території. Це шостий постулат географічного 

обґрунтування нового АТУ країни. АТО різних рівнів у новому АТУ повинні виділятись з 

урахуванням геопланувальних особливостей території, за характерними просторовими 

поєднаннями певних видів господарського використання території, транспортних та 

інфраструктурних мереж. Географи повинні активно розробляти регіональні схеми 

планування території і повною мірою використати їх для розробки нового АТУ країни.  

Лишається недостатньо розробленим у теоретико-методологічному і методичному 

аспектах ще один цікавий і змістовний напрям географічної науки. Географи розробили 

поняття процес господарського освоєння території, етапів і стадій заселення та освоєння 

території та ін., які у сукупності визначають сьомий постулат географічної розробки нового 

АТУ країни. В межах України географічна амплітуда господарського освоєння різних 

територій сягає 700-1000 років, істотно різняться історико-географічні особливості заселення 

та економічного розвитку різних частин України. Слід систематизувати та типізувати головні 

різновиди заселення та господарського освоєння окремих регіонів країни, класифікувати їх 

за тими чи іншими «траєкторіями» соціально-економічного становлення, рівнями розвитку 

продуктивних сил, успадкуваними та набутими проблемами подальшого соціально-

економічного руху. Глибоке розуміння історико-географічних відмінностей у заселенні та 

господарському освоєнні різних частин України, їх впливу на територіальну організацію 

населення та господарства слугуватиме обґрунтуванню більш правильної схеми АТУ країни. 

Наведений перелік показує головні напрямки участі географічної науки у розробленні 

нового АТУ та здійсненні АТР, вкрай необхідній для впровадження ефективної регіональної 

політики та вдосконалення всієї системи державного управління та місцевого 
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самоврядування. Регіональний обсяг географічного забезпечення цієї проблеми – 

інформаційного, картографічного, геоінформаційного, наукового, пілотно-проектного значно 

ширший. Про посилену увагу географів до проблем АТР і нового АТУ свідчать перші 

дисертаційні розробки[3] і зростаючий потік публікацій і наукових обговорень питань 

регіоналізації та адміністративно-територіального облаштування країни. 
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ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ 

НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

У статті розглянуто глобалізацію такої проблеми як забруднення атмосферного 

повітря. Описані джерела і причини виникнення забруднюючих факторів, наведенні основні 

шляхи подолання цієї екологічної проблеми. 

Ключові слова: атмосфера, забруднення, автомобільний транспорт, підприємства. 

 

Globalization of such problem as air pollution is considered in the article. The sources and 

causes of the pollutants are described, the main ways of overcoming this environmental problem 

are presented. 

Key words: atmosphere, pollution, road transport, enterprises. 

 

Постановка проблеми. Сучасний світ не стоїть на місці. За останні десятиліття 

розвиток інноваційних і технічних процесів зробив рішучий і величезний крок уперед. І 

навіть зараз кожен наступний день несе в собі багато нових винаходів, а отже, і змін. Але 

однозначно все взаємопов’язано і несе наслідки у інші сфери. Особливий вплив розвиток 

інноваційний і технічний процес має на атмосферу. 

Останні публікації і дослідження. Проблема забруднення атмосферного повітря є 

надзвичайно небезпечною і актуальною в наші часи. Дослідження минулих років показали, 

що майже близько половини населення земної кулі дихає повітрям, яке є шкідливим для 

здоров’я людини, а в гіршій ситуації може призвести до її загибелі. Питанням щодо 

екологічного стану повітря займались В. В. Грицайчук, О. М. Микитюк, О. З. Злотін, 

Т. Ю. Маркіна, С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А.Хвесик, І. Д. Примак, О. І. Примак 

та ін. 

Мета статті – аналіз стану атмосфери в Україні та світі та розроблення шляхів 

вирішення проблеми забруднення атмосфери повітря. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «забруднення атмосфери» означає внесення до 

складу повітря не характерний для нього хімічних, фізичних і біологічних речовин, або 

підвищення їх концентрації. В промислово розвинутих країнах основним джерелом 

забруднення атмосфери є автотранспорт, кількість якого постійно зростає. В наш час складно 

уявити сучасну людину без автомобіля, але які наслідки це має для екологічного стану 

Землі? Результати моніторингових даних доводять, що в будинках, які знаходять близько до 

шосе, мешканці хворіють на онкологічні захворювання в 3-4 рази частіше, ніж у будинках, 

які віддалені від дороги на відстані 50 м [3]. Гази, які виділяються при спалюванні палива у 

двигунах автомобілів містять в собі більше, ніж 200 найменувань шкідливих речовин. Серед 

токсичних компонентів, які викидаються автотранспортом 73 % становлять оксиди карбону, 

11 % – неметанові леткі органічні сполуки, 13 % – оксиди нітрогену, 1,6 % – сажа, 1,4 % – 

оксиди сульфуру. Але загалом, найбільшу частину від забруднень в Україні становить 

викиди від енергетики і промисловості – більше 60 %. За даними Міністерства енергетики та 

захисту довкілля головними джерелами забруднення атмосферного повітря в Україні є ТЕС і 

ТЕЦ, значна частина з яких працює на вугіллі – одному з найбільш екологічно небезпечних 

енергоносіїв. До найбільших забруднювачів довкілля відносять такі області: Донецька 

(30,4 % від загальної кількості), Дніпропетровська (25,4 %) та Івано-Франківська (7,7 %) 

області. Перші – за рахунок концентрації енергетичних та металургійних підприємств, а 

Івано-Франківська – через наявність Бурштинського енергетичного острову. Найменше 
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викидів зафіксовано у Волинській – 0,2 %, Чернівецькій та Закарпатській областях – по 0,1 % 

[2]. 

Яка ж ситуація у світі? Як відомо, забруднене повітря прямо впливає на життєздатність 

людського організму, надмірне забруднення атмосфери може призводити до її загибелі. На 

сьогодні проблема забруднення атмосферного повітря постала особливо гостро; щороку від 

забруднення повітря передчасно помирають мільйони людей, ще кілька мільярдів щодня 

змушені дихати насиченим пилом та отруйними сполуками повітрям, нині загалом близько 

90 % дітей проживають у містах, де повітря забруднене різними шкідливими речовинами. У 

результаті діяльності промислових підприємств постійно зростає кількість викидів з 

різноманітними домішками в атмосферне повітря. 

На рис.1 наведено, де найбільше людей вмирає від хвороб, пов'язаних саме з 

забрудненням повітря [1]. Назвемо деякі забруднюючі повітря речовини, що шкідливо діють 

на людину. Установлено, що в людей, що професійно мають справу з азбестом, підвищена 

імовірність ракових захворювань бронхів і діафрагм, що розділяють грудну клітку і черевну 

порожнину. Берилій робить шкідливий вплив (аж до виникнення онкологічних захворювань) 

на дихальні шляхи, а також на шкіру й очі. Пари ртуті викликають порушення роботи 

центральної верхньої нервової системи і нирок. Оскільки ртуть може накопичуватися в 

організмі людини, то в остаточному підсумку її вплив призводить до розладу розумових 

здібностей. 

 
Рис. 1. Вплив забруднення повітря на смертність населення різних країн світу 

 

Які ж є шляхи вирішення цієї проблем? В багатьох розвинених країнах діє продумана 

система заохочувальних i заборонних заходів, які допомагають уникнути забруднень. Фірми, 

що впроваджують безвідхідні технології, новітні системи очисних фільтрів тощо, отримують 

значні податкові пільги, що дає її переваги над конкурентами. 

У той же час ті фірми, що забруднюють атмосферу, змушені платити дуже великі 

податки и штрафи. У багатьох країнах, крім державних санітарно-епідеміологічних служб, за 

станом атмосфери слідкують також численні громадські організації («зелені» товариства). У 

Швейцарії, наприклад, власник фабрики може отримати таке повідомлення: «Ваша фабрика 

забруднює повітря понад встановлені норми. Якщо Ви не встановите очисних фільтрів i не 

ліквідуєте забруднення, наша екологічна організація розпочне в пресі кампанію проти Baшої 

продукції, в результаті чого збитки Baшої фірми перевищать ті витрати, які Вам потрібні для 

встановлення системи очищення» [4]. Як правило, такі попередження діють дуже ефективно, 

оскільки отримати ярлик забруднювача довкілля в цій країні рівноцінно швидкому 

економічному краху - ніхто не буде купувати продукції «брудної» фірми. 

Велике значення має виховна и просвітницька робота. В тій же Швейцарії дітям із 

самого раннього віку пояснюють, що для їхньої країни, де нема практично таких корисних 

копалин, чисте повітря, чисті озера і ріки є основним національним багатством. 
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Висновки. Отже, можна стверджувати, що ситуація із забруднення атмосферного 

повітря в Україні та світі є надзвичайно небезпечною. Адже різноманітні шкідливі викиди в 

атмосферу становлять загрозу для здоров’я та життю людини. Але у світі існують дієві 

засоби боротьби із забрудненнями атмосфери, а також постійно розробляються нові способи 

зниження вмісту шкідливих речовин у повітрі. 
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ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Розглянуто проблему утворення пластикових відходів та їхній вплив на довкілля та 

здоров’я людини. Проаналізовано способи вирішення цієї проблеми в Україні та світі. 

Ключові слова: пластик, відходи, довкілля. 

 

The problem of plastic waste generation and their impact on the environment and human 

health is considered. The ways of solving this problem in Ukraine and in the world are analyzed. 

Key words: plastic, waste, environment. 

 

Вступ. За останні десятиріччя людина настільки звикли до комфорту, що їй вже складно 

перестати використовувати багато речей. Одним з таких є пластик. Люди вже не здатні 

відмовитися від активного його користування, бо вважають його зручним. З одного боку, це 

так, але пластик є небезпечним для людей та шкідливим для довкілля. Нажаль, людям 

властива така поведінка: поки проблема не торкнеться безпосередньо них, вони не почнуть 

діяти. Проблема відходів призвела до екологічної кризи, а проблема пластикових відходів 

вже має глобальні масштаби: різноманітні пластикові відходи утворюють скупчення в океані 

(сміттєві континенти); мікрочастинки пластику забруднюють водойми і ґрунти, потрапляючи 

до організму людини; тварини приймають залишки пластику за їжу, це призводить до їхньої 

загибелі тощо. 

Мета дослідження – проаналізувати вплив на довкілля безвідповідального використання 

людством пластику, розглянути способи усунення екологічної проблеми в різних країнах та 

знайти методи вирішення цієї проблеми в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Найбільше зараз страждає океан. Туди потрапляє 

12 млн. тонн пластику щорічно, а це 30 % від загальної маси. Кожну хвилину в океан 

скидається сміття об'ємом у вантажівку. У 90 % морських птахів в шлунках знаходиться 

пластик. Люди, що живуть у прибережних зонах, починають свій ранок з розчищення 

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/84483/De_u_sviti_%20najbrudnishe_povitra_Ukrajina_
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/84483/De_u_sviti_%20najbrudnishe_povitra_Ukrajina_
https://menr.gov.ua/news/32941.html
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пляжів, схожих на звалище. Щорічно більше 1 000 черепах гине від того, що вони 

застрягають у пластикових пляшках. Зі спливаючих китів дістають до 8 кг пластикових 

відходів. У амфіподів у шлунках були виявлені крихітні фрагменти пластику (а це маленькі 

рачки, які ніколи не бачили сонячного світла!) [2]. 

Поки океан далеко від людини, їй важко усвідомити всю ситуацію, що склалася, і уявити 

весь масштаб проблеми. Люди звикли думати в першу чергу про себе й здатні приймати 

якісь кардинальні рішення тільки тоді, коли питання стосується безпосередньо їх. Але є 

погані новини: пластик вже торкнувся й людського організму. Експериментально доведено 

зв'язок між впливом пластику й порушеннями нервової системи, захворюваннями на рак, 

особливо лейкемією, зниженням репродуктивної функції та генетичними мутаціями [1]. 

Рейчел Карсон у своїй «Тихій весні» написала: «Якщо ми збираємося так тісно жити з цими 

хімічними речовинами – їсти і пити їх, забираючи їх у самий мозок наших кісток, – нам 

краще пізнати дещо про їхню природу і їх силу». Хоча Карсон спеціально писала про 

інсектициди і пестициди, наслідки від пластику у всіх його формах однакові [7]. 

Потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, частинки пластику отруюють організм 

бісфенолом, який завдає удар по гормональній системі людини. Частинки пластику, 

впливаючи на організм, гальмують ріст клітин, що призводить до порушення 

відновлювальних процесів організму. При такій концентрації пластику у довкіллі говорити 

про чистоту продуктів харчування просто не доводиться, частинки пластику зустрічаються 

буквально всюди. 

Виготовлення пластику та його утилізація шляхом спалювання забруднює повітря, 

ґрунти і воду, виділяючи близько 70 шкідливих хімічних речовин. Виходить, що його не 

можна ні викидати, ні спалювати. Як тоді діяти? 

У 2017 році Кенія випустила закон про заборону використання пластикових сумок. Хто 

торгуватиме, виготовлятиме або просто носитиме такі сумки на території країни, буде 

зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 38 тис. дол. або провести 4 роки у в'язниці [5]. За 

словами начальника відділу держконтролю з охорони й використання землі та поводження з 

відходами природоохоронного відомства країни Максатулло Мардонова, вживатимуться 

заходи щодо поетапної відмови від використання одноразових пластикових виробів у 

Таджикистані. Там запропонували альтернативу: використання пакетів з паперу й текстилю – 

для них не потрібно створювати спеціальні умови, їх можуть виробляти жінки в невеликих 

робочих цехах, тим самим додатково створюються нові робочі місця. Постановою 

президента Узбекистану Шавката Мірзийоєва «Про заходи щодо подальшого вдосконалення 

системи поводження з побутовими відходами» з 1 січня 2019 року в торгівлі й сфері послуг 

забороняється безкоштовна видача пакетів з полімерної плівки. Крім того, у країні 

забороняється виробництво пакетів з полімерної плівки, завтовшки менше 40 мкм і ввезення 

таких пакетів на територію республіки. Влада Казахстану має намір поетапно ввести в країні 

заборону на використання пластикових пакетів: спочатку буде заборонена безкоштовна 

видача пакетів, а потім і їх продаж [3]. Ірландський уряд запропонував нові збори на 

пластикові пакети, одноразові стакани та на утилізацію відходів [6]. 

Всесвітньо відомі компанії теж починають рухатися в правильному напрямку. 

Наприклад, одна з найбільших у світі мереж ресторанів швидкого харчування McDonald's у 

Великобританії з травня цього року відмовилася від пластикових трубочок. Шведська 

компанія Ikea планує до 2020 року повністю вилучити зі своїх магазинів одноразові 

предмети з пластику. Coca-Cola нещодавно оголосила про дві нові інвестиції, спрямовані на 

прискорене впровадження технологій переробки відходів, що дозволить використовувати 

перероблений пластик для виробництва пляшок для напоїв компанії [8]. 

З 2022 року в Україні заборонять деякі види пакетів. Про це йдеться в законопроекті 

№ 2051-1, в якому пропонується заборонити пакети завтовшки до 50 мкм і оксорозкладні 

пакети на території України. Але дозволяється використання біорозкладних пакетів. Штраф 

за поширення пакетів становитиме 1700-3400 грн., за повторне порушення – 3400-8500 грн. 

[4] 
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«Тим, кому потрібен пластик, добре було б вивчити альтернативи», – говорить Майкл 

Тілен, консультант зі зв'язків з громадськістю та видавець журналу Bioplastics. Але є вихід – 

біопластик. Це найкраща альтернатива для нашої країни. Земельні ресурси України 

дозволяють отримувати його із соняшника (якого у нас 6 млн. га) і кукурудзи (36 млн. тонн 

збору на рік). Тим більше, що в нас є така можливість і необхідні ресурси. Не буде потреби в 

утилізації, й, таким чином, скоротиться кількість відходів. 

Важливо також формування суспільного мислення, тому що, як було сказано вище, не 

всі знають про шкоду й вплив пластику й замислюються над даною проблемою. У нас є дуже 

корисна організація «Україна без сміття». Це українська громадська організація, діяльність 

якої спрямована на впровадження культури сортуваннях побутових відходів у країні та 

поширення ідей соціального підприємництва в цій галузі. Спочатку починали з 

волонтерської діяльності, пізніше стали громадською організацією. Займаються збором 

пластику, його сортуванням, переробкою та утилізацією, формують у людей екологічне 

мислення, своїм прикладом спонукають думати про відходи й стимулюють задуматися про їх 

переробку тих, хто з якихось причин не наважується це зробити. 

Висновки. Як людство опинилося в настільки скрутному становищі? Пластик допоміг 

перемогти в Другій світовій війні – взяти хоча б полегшені деталі літаків та нейлонові 

парашути – й з тих пір він змінював наше життя на краще. Він здійснив революцію в 

медицині й полегшив здійснити польоти в космос. За рахунок використання пластмасових 

елементів зменшується вага всіх сучасних машин та літаків, що скорочує витрати палива та 

зменшує забруднення довкілля. Пластикова упаковка допомагає подовжити термін 

споживання продуктів, щоб вони лишалися свіжими. Пластик має певні переваги, але ми 

дуже зловживаємо. 

Проаналізувавши дану кризу та заходи, спрямовані на її усунення, можна зробити 

висновок, що для зменшення кількості відходів ми маємо: 

‒ знайти альтернативу та почати виготовляти біопластик; 

‒ вводити штрафи та покарання за розповсюдження пластику; 

‒ використовувати пластикові предмети побуту повторно;  

‒ намагатися менше використовувати одноразових речей, одним з яких є пластикові 

пакети (адже середній термін їх використання 30 хвилин, а період розкладання – 500 років). 

Таким чином, дотримуючись цих правил, ми зможемо досягти гармонії з природою, не 

порушити природний баланс та залишити наступним поколінням чисту планету. 
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ЭКОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА АГРОБИОЦЕНОЗЕ 

 

В статье изложены результаты изучения основных элементов абиотических 

факторов, влияющие на развитие насекомых, в частности вредителей, обитающих на 

посевах сельскохозяйственных культур в условиях Каракалпакстана. В результате 

исследований определено, что в течение вегетационного периода резкое колебание 

температуры воздуха и повышение средносуточной температуры, особенно снижением 

относительной влажности до 15-20 %, являются основными факторами для ухода на 

летнюю диапаузу. При таких условиях виды насекомых развиваются в наименьшем 

количестве и ареал расспространения составляет минимальный уровень.  

Ключевые слова: абиотические факторы, урожай, вредители, биология развития, 

температура, влажность, атмосферные осадки. 

 

In the article given the results of study of the main types of abiotic factors affected on the 

growth of the insects inhabited on the crops in condition of Karakalpakstan. As a result of the 

research determined that in vegetative period sharp fluctuation in air temperature and increase of 

average daily temperature, especially decrease of relative humidity to 15-20% are the main factors 

of tendency for summer diapauses. 

In such cases the types of insects grow in fewer number and spread of natural habitat is in 

minimum level.  

Key words: abiotic factors, yield, pests, development biology, temperature, moisture, 

atmospheric precipitates. 

 

Насекомые составляют неотъемлемую часть биотопа, имеющегося в первичной 

экосистеме и агробиоценозе. Высшей формой жизни биологических организмов в биоценозе 

являются совокупная жизнь всех обитающих видов, особенно насекомых на биотопе. 

Исследователи, изучавшие внешние факторы (экологические факторы) насекомых, в 

сущности, и влияние их распространения, биоэкологи, разделяют на четыре категориям; 

абиотические; гидро-эдафические; биотические; антропические (Бей-Биенко, 1980; Ходжаев, 

2015). 

Как видно, из представленных авторами категорий, следует отметить, что первые три 

категории факторов являются природными, существующие независимо от индивида, т.е. 

видов насекомых.  

Для каждого вида насекомых для появления и распространения в биотопе, требуются 

определить влияние критерий этих факторов. Среди них незаменимая роль принадлежит 

абиотическим факторам. Эти являются неорганическими факторами, элементами которого 

являются как климатические условия (тепло, влажность, свет и другие), так и в сила 

тяготения, состав и свойства атмосферы, радиоактивность и рельеф поверхности среды.  

В сельском хозяйстве для регулирования численности насекомых, особенно вредителей 

сельскохозяйственных культур, необходимо определить активно влияющие на развитие 

биологических организмов элементы абиотических факторов. Особенно для массового 

развития многих видов сельскохозяйственных культур активно влияет температура воздуха, 

относительная влажность и количество атмосферных осадков. Для массового развития всех 

видов насекомых, в частности вредителей сельскохозяйственных культур, не только в 

зимние периоды и в период выхода с места зимовки и развития в течение вегетационного 

периода активно влияют минимальные, максимальные, оптимальные критерии и сумма 

эффективных температур воздуха. 
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Для определения этой взаимосвязи развития основных видов вредителей ‒ озимой совки 

(Agrotis segetum Den. et Schif.), хлопковой совки (Heliothis armigera Hb.), карадрина 

(Spodoptera exigua Hb.), совки гаммы (Phytometra gamma L.), капустной моли (Plutella 

maculipennis Curt.), крестоцветной блошки (Phyllotreta.), табачного трипса (Thrips tabaci 

Land.), бахчевой тли (Aphis gossypii Glov.), урюково-камышевой тли (Hyalopterus pruni 

geoffr.), тепличной белокрылки (Trialeurodes vaporariorum Westw.), хлопковой белокрылки 

(Bemisia tabaci Genn.), паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch.) на посевах хлопчатника, 

овоще-бахчевых культур изучены изменение температуры воздуха в последние пять лет в 

условиях Каракалпакстана.  

Результаты подтверждают, что в зимние периоды 2015-2016 годов наблюдалось 

сохранение теплой температуры воздуха по сравнению с многолетним. В течение декабря 

2015 года среднесуточная температура воздуха составляла 2,8-3,4°С, в первой декаде января 

2016 года 0,7-1,1°С, во второй декаде 2,5-5,1°С и в третьей декаде -0,4 °С, также 

сохранившиеся такие теплые дни в феврале ( 1,9 °С; -0,9 °С; 9,4 °С) создали возможность 

нормальной зимовки вредителей. Последующие благоприятные условия для массового 

выхода из зимовки вредителя наблюдались с началом апреля. В связи с повышением 

температуры воздуха 9,5 °С в первой, 17,1 °С во второй и 20,1 °С в третьей декаде 

способствовали вылету бабочки перезимовавщих поколений совок со второй декады апреля. 

Накопления 375,1 °С сум эффективных температур, при ниже порога 10 °С в мае месяце дали 

возможность активному развитию этих видов вредителей на посевах сельскохозяйственных 

культур. 

Температура воздуха в течение вегетационного периода 2017 года была низка и 

изменчива. Наступление температуры выше 10 °С наблюдалось с 8 апреля и второй декады 

месяца среднесуточная температура воздуха составляли 16,3 °С и третьей декады 16,5 °С, 

среднемесячный 14,2 °С. Повышение температуры воздуха в мае месяце было интенсивно, 

до конца месяца накоплены 542,2 сумм эффективных температур, что благоприятно 

сказывается для многих видов вредилелей, обнаруженных на посевах овощных и бахчевых 

культур.  

Такая же температура воздуха наблюдалась в течение 2018 года. Повышения 

температуры воздуха весной 2019 года были интенсивны. В первой декаде апреля 

средносуточная температура воздуха составляли 12,8 °С, второй-13,5 °С и третьей 14,0 °С, 

относительная влажность изменилась от 37-42 до 51-66 %. При влиянии этих факторов со 

второй декады месяца наблюдался выход из мест перезимовки тлей и клопов, с третьей 

декады месяца основных видов грызущих вредителей. Благоприятные условия для выхода из 

зимовки и активного развития видов насекомых наблюдались с первой декады мая, когда 

среднесуточная темпераптура воздуха составляли первой декады 21,8 °С, второй 25,0 °С, 

третьей 22,4 °С, с накоплением суммы эффективных температуры 571,9 °С при ниже порога 

10 °С. В этот период относительная влажность температуры сохранилась 46-60 %, что 

сказываются благоприятным условиям для обитающих видов насекомых. Такие 

благоприятные абиотические факторы способствовали массовому развитию и 

распространению видов вредителей на посевах сельскохозяйственных культур. Повышение 

среднесуточной температуры воздуха от 30,3-32,6 °С (максималная предели 40-45 °С), с 

снижением относительной влажности воздуха ниже 28-36 % со второй декады июня с 

продолжительностью до конца августа отрицательно повлияли на развитие всех видов 

насекомых. Поэтому, в этот период на посевах сельскохозяйственных культурах обитающие 

виды насекомых ушли на летнюю диапаузы. Уход на зимовку наблюдался в сентябре месяце 

при 18,3-20,9 °С среднесуточный температуры воздуха и 41-61 % относительной влажности. 

Таким образом, в условиях Каракалпакстана на развитие и распространение вредных 

видов насекомых, обитающих на посевах сельскохозяйственных культур, из абиотических 

факторов активно влияют изменение температуры. Интенсивное повышение температуры 

воздуха с апреля месяца и продолжение до конца мая способствуют массовому 

распространению многих видов вредителей. Повышение среднесуточной температуры 
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воздуха от 32-35°С, снижением относительной влажности минимального предела 15-20 % 

отрицательно влияет развитию насекомых, уходящих на летнюю диапаузу. Поэтому для 

массового развития этих видов вредителей с нанесением вреда сельскохозяйственным 

культурам способствовали этим показателям в течение 2015 и 2016 годов, более 

неблагоприятным оказалось в течение 2018-2019 годов.  

Поэтому для проведения краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития 

видов вредителей сельскохозяйственных культур рекомендованы для внедрения в 

прозводству. 
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ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТ – БАРҚАРОР ЭКОЛОГИК ТАРАҚҚИЁТ ГАРОВИ 

 

Кишиларда экологик маданиятни тарбиялаш, уларнинг дам олишини, атрофмуҳитни 

асраш борасидаги фаолиятини ташкил этиш масалалари энг муҳим муаммолардан биридир. 

Маънавий маърифий муассасалар оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорликда 

уларни мустаҳкамлаш, чуқурроқ таҳлил қилиш вазифаларини бажаради. Экологик 

маданиятни шакллантиришга мутассадди муассасалар кишиларнинг табиатни муҳофаза 

қилиш имкониятларини намоён этишлари учун, зарур шарт шароитларни яратиш борасида, 

давлат ёки нодавлат ташкилотлари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликдаги 

фаолияти бу борадаги ишларнинг самарасини оширишдир. 

Таянч сўзлар: экологик маданияти, таълим тарбия, касбий дифференциаллашув, 

экологик ташвиқот ва тарғибот ишлари, табиатни муҳофаза қилиш маданияти, биосфера 

экологик мувозанати. 

 

One of the most important issues is the upbringing of ecological culture in people, the 

organization of their leisure activities, and the protection of the environment. Spiritual and 

educational institutions work with the media to strengthen and analyze them. The activities of the 

agencies responsible for the formation of environmental culture to create the necessary conditions 

for people to demonstrate their conservation potential, in collaboration with governmental or non-

governmental organizations and public organizations, are to improve the efficiency of their work. 

Keywords: ecological culture, education, professional differentiation, environmental 

propaganda and outreach, culture of protection environment, The ecological balance of the 

biosphere. 

 

Жамиятнинг табиат билан ўзаро таъсирини уйғунлаштиришнинг асосий омилларидан 

бири – таълим тарбия жараёнида шахснинг маданий такомилида табиатнинг маънавий 

аҳамиятини чуқур тушунишни шакллантиришдир. «Инсон жамият табиат» тизими 

элементларининг ўзаро таъсирида аҳлоқий жиҳат инсоннинг маънвий руҳий равнақи нуқтаи 

назаридан яққол кўзга ташланади. Оламни маънавий руҳий ҳис қилиш инсон ва унинг 

табиий атрофмуҳитга амалий таъсири ўртасида чуқур ички бирлик мавжуд. Бошқача сўзлар 

билан айтганда, инсон маънавий олами асосида табиий оламни маданий ўзлаштириши, 

пировардида, табиатга муносабат масъулияти кишилик жамиятининг конкрет кундалик 

ҳаракатлари амалиётида ифодаланади. Ҳаёт амалий ишлаб чиқариш фаолиятининг ҳамма 
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даражаларида касбий тафаккурни экологиялаштириш долзарб вазифа бўлиб, бу биринчи 

навбатда, ишлаб чиқариш, иқтисодий бошқарувга оид вазифаларни ижтимоий, иқтисодий, 

сиёсий, аҳлоқий ва экологик оқибатларини ташкиллаштиришга қодир бўлган мутахассислар 

тайёрланишини тақозо қилмоқда. Замонавий таълим тарбиянинг асосий вазифаси – 

кишиларга нафақат экология фанининг объекти ва предмети ҳақида маълумотлар бериш, 

балки табиатга муносабатнинг янгича маданиятини шакллантиришдир.  

Экологик таълимнинг касбий жиҳатдан дифференциаллашуви мутахассисларни 

тайёрлаш жараёнини ташкил қилишда, унинг объектлари бўлган кишиларнинг ўз касбий 

вазифаларини, бўлажак шахсий фаолиятлари олиб келиши мумкин бўлган экологик 

оқибатларни англаш орқали, атрофмуҳитни муҳофаза қилиш заруратига асосланган маданият 

янги типи шаклланиши қонуниятларини “жамият ва табиат” тизимидаги муносабатларни 

назарий жиҳатдан мушоҳада этишни тақозо этади. Чунки, назарий тафаккурсиз табиат ва 

инсон ўртасида мавжуд алоқани билиб олиш мумкин эмас. Кишиларнинг экологик 

маданиятини, атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича фаол ҳаётий мавқени шакллантириш, 

жамоатчилик кучғайратларини мақсадга мувофиқ йўналтиришни талаб қилади. Экологик 

ташвиқот ва тарғибот ишларида аҳолининг атроф муҳитни муҳофаза қилишда тарихий 

масъулиятни англаш ҳиссини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Бинобарин, таълим 

тарбия тарбия тизимини ва шу асосда онгни ўзгартирмасдан туриб, экологик маданиятни 

шакллантириб бўлмайди.  

Экологик таълим ва тарбиянинг назарий методологик асоси умумэътироф этилган 

қуйидаги беш қоидага асосланади: биринчиси – олам моддий элементлари ўзаро 

таъсирларнинг мураккаб тизимини, биосфера экологик мувозанатини акс эттиради, унинг 

қисмларидаги ўзгаришлар бирбирига боғлиқ; иккинчиси – табиатни муҳофаза қилиш 

маданияти моддий оламда мавжуд муносабатлар ва ўзаро боғлиқ ҳаракатлар қонунини 

экологик фаолиятга тадбиқ этишни тақозо қилади; учинчиси – инсон ва жамият табиат 

тадрижий ривожининг қонуний натижаси бўлиб, табиатдан ажралмасдир («табиат жамият 

шахс» ўзаро бирлиги зиддиятли бўлиб, бир бутунликни ташкил этади); тўртинчиси – 

биосфера экологик номутаносиблиги инсон ва жамият тарихий тараққиётида вужудга келган 

ўзгаришлар техника тараққиёти билан эмас, балки, жамият ва табиат ўзаро таъсирини 

бошқаришда субъектив омилнинг маданиятсизлиги билан боғлиқ; бешинчиси табиат 

ижтимоий муносабатлар характерига, экологик вазиятларнинг хусусиятларига таъсир 

кўрсатади. Шу методологик тамойиллардан келиб чиққан ҳолда, экологик таълим ва тарбия, 

унинг тарихида шаклланган меросига ворислик асосида жамият олдида турган экологик 

муаммоларни ҳал этишга ёрдам берувчи янги ва илмий асосланган билимларни бериши 

мумкин. Ҳозирги замонда илмий билиш соҳаларининг экологиялашуви ва жамият экологик 

маданиятини ривожлантириш эҳтиёжлари таълим тизимига экологик йўналиш бериш 

вазифасини кун тартибига қўймоқда. Бундай йўналиш остида одатда шу нарса 

тушуниладики, таълим мазмуни экологик маданиятнинг тарихий меросини синтезлаштириб, 

ўзига сингдириши керак. Лекин, таълим йўналиши ёки соҳасининг мазмуни уларни 

диалектик инкор қилишдаги асосий тенденцияларини ҳисобга олишининг аҳамияти ҳам 

бундан кам эмас. Экологик таълим ва тарбиянинг муштарак мужассам, узлуксиз, барча учун 

тушунарли тизимини (муқобил йўналишларни ҳисобга олган ҳолда) яратиш муаммоси ҳам 

долзарб бўлиб турибди. Бу тизимнинг диққат марказида (давлат ва нодавлат мақомидан 

қатъий назар) барча кишиларни фан ва ишлаб чиқаришнинг экологиялашуви ҳақидаги 

билимлар билан қуроллантириш, амалиётда маданий фаолият кўникмаларини шакллантириш 

масаласи туриши (Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т: “Маънавият” 2008 й.) 

керак. Бунда инсоннинг табиий муҳитга антропотехноген таъсирини камайтирувчи 

инфраструктураси: техник ва технологик имкониятлари; интеллектуал салоҳияти даражаси 

ҳам ҳисобга олиниши зарур. Мамлакатимизда атрофмуҳитни ҳимоя қилиш, табиий 

ресурслардан оқилона фойдаланиш, бу соҳага фуқаролик институтларини фаол жалб 

қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлган 9 та қонун қабул қилиниб, давлат ва нодавлат 

институтларига бўлган ишонч янада мустаҳкамланмоқда. Чунки, маънавий маърифий 
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муассасалар: клублар, маданият уйлари ва саройлари, маданият ва истироҳат боғлари, 

маҳаллалардаги маънавият хоналари, кутубхоналар ва шу кабилар табиатни муҳофаза 

қилишда тарғиботташвиқот институтлари сифатида ўз фаолияти билан экологик таълим ва 

тарбиянинг самарадорлигини таъминлайди. Улар экологик таълим ва тарбияда аҳолининг 

меҳнат ва бўш вақтларида ижтимоий экологик фаоллигини оширишга кўмаклашувчи 

оммавий ижтимоий тузилмалар, халқ педагогик дидактик мажмуалари сифатида фаолият 

кўрсатадилар ҳамда шахснинг индивидуал меҳнат фаолияти ва ҳаёт тарзига мос экологик 

хислатларини шакллантирувчи маскан ҳисобланади. Шу асосда кучли экологик маданият 

шаклланади ва бу жараён барқарор экологик муҳитнинг гарови бўлиб қолади. Кишиларда 

экологик маданиятни тарбиялаш, уларнинг дам олишини, атрофмуҳитни асраш борасидаги 

фаолиятини ташкил этиш масалалари кун тартибида турган энг муҳим муаммолардан 

биридир. Маънавий маърифий муассасалар оммавий ахборот воситалари билан ўзаро 

ҳамкорликда уларни мустаҳкамлаш, чуқурроқ таҳлил қилиш вазифаларини бажаради. 

Экологик маданиятни шакллантиришга мутассадди муассасалар кишиларнинг табиатни 

муҳофаза қилиш имкониятларини намоён этишлари учун, зарур шартшароитларни яратиш 

борасида, давлат ёки нодавлат ташкилотлари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликдаги 

фаолияти бу борадаги ишларнинг самарасини оширади. Шу маънода, экологик маданият 

тарихи: халқ ижодиёти ривожи, экологик тафаккур, ижодий изланиш, экологик ишлаб 

чиқариш маданиятини, аҳолининг дам олиш маданиятини, жисмоний тарбияни 

такомиллаштириш, янги байрам ва маросимларни жорий қилиш жараёнидаги мазмун ва 

шаклларга эга бўлиб боради. У инсон фаолиятининг барча томонларини: моддий 

яратувчилик, ижтимоий, маданий жиҳатларни нафақат халқнинг экологик қадриятларини 

эгаллаши, балки уни амалий ҳаётида қўллаш фаоллигини оширишга ҳам қаратилади. 

Юқорида айтилганлардан қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин: биринчидан - инсонларни 

экологик маданият тарихининг мероси асосида тарбиялаш мазмуни объектив ва субъектив 

шарт шароитларнинг таъсир йўналишлари кўп босқичли, комплекс жараён ҳисобланади;  

- иккинчидан, жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавийақлоқий соҳаларнинг 

нисбатан мустақил ривожланиши экологиялашувида намоён бўлмоқда; учинчидан - экологик 

маданият ривожланиши объектив ҳодиса бўлса ҳам, унда инсон омилининг роли ўсиб 

бориши қонуниятдир.  

Тўртинчидан - экологик маданият тарихини ўрганиш, ундан сабоқ олишнинг мукаммал 

институционал тизимини шакллантириш давр талабидир. 

Бешинчидан - экологик маданий меросни ижодий ривожлантиришнинг маориф ва 

таълим тизими, фан, санъат, адабиёт, оммавий ахборот воситалари, кундалик ҳаётда, 

экологик муҳитнинг аҳамияти инсон ва табиатнинг ўзаро алоқаси ҳамда атрофмуҳитни 

муҳофаза қилиш заруриятини англашга кўмаклашади. 

Олтинчидан - экологик маданиятни тарбиялашда тарихий шаклланган психологик ва 

ижтимоий психологик омилларнинг ўрни каттадир. Бу ўринда инсоннинг шахсий 

психологик сифатлари ўзида маълум экологик маданиятни белгиловчи ахлоқий норма ва 

қоидаларни ишлаб чиқишга бўлган интилишини ҳисобга олиш керак. Шундай экан 

инсоннинг узоқ умр кўриши фаолияти сермаҳсуллигининг асоси соғлом экологик 

маданиятга қатъий амал қилиши билан белгиланиши ҳар бир шахс онгли ва мақсадга 

йўналтирилган ҳолда тушунмоғи шарт! 
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ЗНАЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  

НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

У даній статті розглядається вид дозвілля – фестивалі, як спосіб організації відпочинку 

та задоволення розважальних потреб на прикладі Тернопільської області. Дається 

визначення таких понять як: туризм, фестивальний туризм, фестиваль.  

Ключові слова: туризм, фестивальний туризм, фестиваль. 

 

This article looks at leisure - festivals, as a way of organizing recreation and meeting the 

entertainment needs of the Ternopil region. It defines such concepts as: tourism, festival tourism, 

festival. 

Keywords: tourism, festival tourism, festival. 

 

Фестивалі все частіше стають однією з основних причин для подорожей. Це не дивно, 

адже  кількість та різновид сучасних фестивалів  з кожним днем зростає. Якщо наприкінці 

ХХ ст. найпопулярнішою концепцією була концепція трьох “S” (“Sun – Sea – Sand”) – сонце 

– море – пісок, то в новому тисячолітті їй на зміну приходить концепція трьох “L” 

(“Landscape – Lore – Leisure”) – ландшафт – традиції – дозвілля [3, с. 188] 

 Поняття “фестивальний туризм” визначається як пізнавальна, короткотривала подорож 

(зазвичай 5-7 днів) із метою відвідування фестивалів, концертів, карнавалів та інших подій.  

Саме фестивальний туризм приваблює чималу кількість туристів на Тернопілля. Якщо у 

2017 році розміри туристичного збору становили 119 тисяч гривень,то за десять місяців 2018 

– 168 тисяч.[5] Одним з найвідоміших тернопільських фестів є “Файне місто”. Вже восьмий 

рік підряд головна музична подія року збирає тернопільську молодь на території іподрому. 

“Файне Місто” є одним з українських фестивалів, що об’єднує практично всі сучасні 

напрямки музики, такі як: rock, folk, alternative, dance. Чотири дні фестивалю, на семи 
різних сценах, виступають більше ста українських та іноземних гуртів. Фестиваль “Файне 

місто”  приваблює туристів можливістю зануритись у атмосферу живої музики та 

неймовірного драйву. 

Невід’ємним атрибутом фестивального туризму є організація гастрономічних заходів.  

Саме на Тернопільщині гастрономічні фестивалі є одним з найпопулярніших видів 

дозвілля. Фестиваль, що поєднує потужну музичну програму та дуже смачні частування, 

“Тернопільська брама” щорічно проходить на Театральному майдані міста Тернопіль. Під 

час першого проведення фестивалю локальної  їжі та культури “Тернопільська брама” 

талановиті шеф-кухарі встановили кулінарний рекорд з найдовшої ковбаси в Україні. 

Проте, це не єдиний рекорд фестивалю. У 2018 році п’ятеро місцевих кухарів приготували 

півтори тонни “білого борщу”. Ця подія занесена до “Книги рекордів Тернополя”.  

Ще один рекорд встановлено на етно-гастрономічному фестивалі “Галицька дефіляда”. 

Просто неба тернополяни готували стометровий торт-вишиванку. Фестиваль “Галицька 

дефіляда” проходить у місті Тернопіль у парку імені Тараса Шевченка. Подія проводиться у 

форматі народного гуляння з метою пропагування кулінарних традицій Галичини, 

екологічної їжі та розвитку етно-культури регіону. 

На останньому рекорди не закінчуються, на заході під назвою “Короп Фест” (перший 

рибний фестиваль Тернополя), що у 2017 році відзначився рекордною кількістю рибної ухи 

(понад 3000 літрів). Гості фестивалю мали змогу не лише скуштувати смачні рибні страви, а 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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й насолодитися музикою відомих фольк гуртів. У розважальну програму фестивалю також 

входили FAIR SHOW та запуск небесних ліхтариків. 

Усі гастрономічні фестивалі супроводжуються музичною, конкурсною програмою та 

дискотеками у форматі “Open Air” (танці під відкритим небом). Поєднання смачних страв та 

цікавої розважальної програми дозволяють прихильникам фестивального туризму відпочити 

тілом та душею. Саме ця можливість розвиває популярність фестивалів не лише у 

Тернопільській області, а й по всій Україні. 

Проте, тернополяни захоплюються не лише гастрономією. На території Тернопілля 

проходять безліч фестивалів на різну тематику. Найромантичнішим на Тернопільщині  є 

триденний фестиваль повітряних куль у парку Шевченка.  У програму заходу включені як 

романтичні, так і екстримальні та оглядові польоти. На третій день відбуваються конкурси 

та вручення подарунків, а також дитяче караоке. Фестиваль “Файне небо” дарує туристам 

та тернополянам можливість побачити краєвиди Тернополя з висоти пташиного польоту. 

Нажаль, не у всіх є можливість спробувати політати на кулі, адже це задоволення не з 

дешевих.  

Щовесни творча частина тернопільського населення збирається на триденному 

мистецькому фестивалі “Ї”. Програма заходу поділяється на денну і нічну, що включають в 

себе виступи відомих музичних гуртів таких як: “Один в Каное” та ”Latexfauna”, 

презентації книг, виставки картин, прес-конференції та покази кіно. Основною метою 

фестивалю є популяризація сучасного українського мистецтва серед молоді, тернополян та 

гостей міста. 

Підґрунтям для розвитку фестивального туризму не лише на Тернопільщині, а й у всій 

Україна є збережені етнічні та культурні традиції народу. [4, с,180-181] Зберігає пам’ять 

про багатство українського народного мистецтва, зокрема борщівську неповторну вишивку, 

всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль "Борщівська вишиванка", що проходить у 

райцентрі Борщів на Тернопільщині. Під час проведення фестивалю було відкрито 

етнографічну виставку "Борщівська народна сорочка" з фондів місцевого музею, виставку 

вишиванок сіл району, об’єднаних територіальних громад "Вишиванка, мов пісня, з далеких 

століть", а також продемонстровано документальний фільм "Борщівська сорочка. Коріння 

сили" , створеного за підтримки Українського культурного фонду. 

Ще одним етнографічним фестивалем Тернопілля є “Дзвони Лемківщини” що проходить 

на урочищі Бичова, у Монастирському районі. На фестивалі представлені лемківські звичаї 
та традиції, культура та мистецтво. Гості свята мають змогу почути лемківську пісню, 

скуштувати лемківські страви та побачити вироби народних умільців. «Дзвони Лемківщини» 

відіграють велику роль у промоції Тернопільської області як регіону, де найбільш етнічно 

сформовано саме лемківське середовище. На час проведення фестивалю ”Дзвони 

Лемківщини” в урочищі ”Бичова” встановлюють сцену з навісом, навпроти лавки для 

глядачів. Крім концертної програми, є можливість побачити різноманітні музейні експозиції. 

Також особливістю свята є  традиційна лемківська кухня. Проводяться майстер-класи з 

ковальського мистецтва та гончарства. У містечку народних промислів майстра від кожного 

району Тернопільщини представлять свої традиційні лемківські вироби, а це і вишиванки, і 

предмети побуту, і сувеніри. [2] 

Отож, в останні десятиліття фестивальний туризм охоплює все більший прошарок 

туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію у туризмі, де культурно-

пізнавальні та розважальні форми стають основою росту туристичних потоків у розвинутих 

країнах. Орієнтиром зовнішньополітичного курсу України задекларована європейська 

інтеграція, тому фестивальний рух в нашій країні має отримати додатковий поштовх до 

розвитку, запозичуючи організаційні методи та форми центральноєвропейських країн 

[1, c. 113-118].  

Фестивальний туризм Тернопільщини розвинений на достатньому рівні, хоча й має 

певні недоліки, серед яких недостатнє виділення коштів на розвиток туризму у регіоні. 

Важливою причиною  відвідати тернопільські фестивалі є дружня атмосфера, збережені 
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етнічні та культурні традиції українського народу, смачні страви, розважальна програма, 

що включає в себе музичні, конкурсні, ліричні виступи, безліч подарунків та найголовніше 

– теплі та приємні емоції. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ  

ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Визначені теоретичні аспекти використання інформаційних технологій в управлінні 

туристичним підприємством. Охарактеризоване застосування сучасних інформаційних 

технологій в галузі туризму.  
Ключові слова: інформаційні технології, туристична індустрія, технічні засоби, 

туристичний продукт, туристичні підприємства. 

 

Certain theoretical aspects of the use of information technologies are in a management a 

tourist enterprise. The described application of modern information technologies is in industry of 

tourism. 

Key words: information technology, tourism industry, technical means, tourist product, tourist 

enterprises. 

 

Найважливішим фактором економічного зростання в сучасному суспільстві стає 

інформація. На сьогодні людство знаходиться в такому етапі розвитку цивілізації, при якому 

володіння інформацією та знаннями відіграють значущу роль в будь-яких сферах діяльності, 

не виключенням є і туристична діяльність. Наразі в інформаційному суспільстві зростають 

інформаційні потреби та здійснюється підвищення значення інформації як товару. 

Актуальність обраної теми дослідження за умов конкуренції на туристичному ринку 

обумовлена і підтверджується недостатнім рівнем використання сучасних інформаційних 

технологій в сфері туризму (низький рівень розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури), відсутність баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни, 

обмеженість інформації та реклами туристичних продуктів на міжрегіональному, 

національному та міжнародному ринках, недосконалість механізму інформаційного обміну 

суб'єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мереж 

тощо.  

Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які в своїх наукових працях досліджували різні 

аспекти застосування інформаційних технологій в менеджменті туристичних підприємств, 

https://moemisto.ua/te/dzvoni-lemkivschini---vseukrayinskiy-festival-lemkivskoyi-kulturi-62444.html
https://moemisto.ua/te/dzvoni-lemkivschini---vseukrayinskiy-festival-lemkivskoyi-kulturi-62444.html
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можна відзначити: Л.В. Баумгартена, О.М. Ветітнєва, В.В. Коваленка, М.О. Жукову, 

О.С. Чудновського, М.О. Зайцеву, О.В. Ключникова, О.Б. Косолапова, М.П. Мальську, 

О.Ю. Бордуна та ін. 

В сучасному стрімко розвинутому суспільстві у будь-якій сфері економіки, а також у 

туристичній галузі  ведення бізнесу є неможливим без застосування сучасних інформаційних 

технологій. 

Так, під поняттям «інформаційні технології» (далі – ІТ) слід розуміти системно 

організовану з метою вирішення встановлених завдань управління сукупність методів та 

засобів реалізації операцій щодо збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, 

обробки та захисту інформації на основі використання сучасного розвиненого програмного 

забезпечення, засобів обчислювальної техніки та телекомунікаційного зв'язку, а також 

способів, за допомогою яких здійснюється надання інформації особам (фізичним та 

юридичним), які її потребують [2, c. 10].  

Як зазначає М.О. Зайцева, інформаційні технології характеризуються цілою низкою 

ознак, серед яких варто визначити наступні: 

- по-перше, здійснення комп’ютерної обробки інформації відповідно до обраних 

алгоритмів; 

- по-друге, можливість зберігання великих об’ємів інформації на різноманітних носіях; 

- по-третє, здійснення передачі та обміну інформацією на будь-якій відстані в рамках 

обмеженого часу із збереженням всіх її властивостей [1, c. 13-14].  

Туристична індустрія є ідеально пристосованою для впровадження сучасних 

інформаційних технологій, оскільки протягом останніх десятиліть зазнала значного впливу 

науково-технічного прогресу. Сьогодні система ІТ, що використовується в туристичній 

галузі, представлена з цілої низки субсистем, до якої, як зазначає М.О. Морозов, слід 

відносити: комп’ютерну систему резервування, систему проведення телеконференцій, 

відеосистеми, інформаційні системи управління, електронні інформаційні системи авіаліній / 

автобусних ліній, електронна пересилка грошових коштів, телекомунікаційні мережі тощо 

[3, c. 79]. Варто підкреслити, що активне застосування сучасних інформаційних технологій в 

галузі туризму підвищує безпеку та якість туристичних послуг.  

Відповідно, під інформаційними технологіями в галузі туризму слід розуміти систему 

методів та способів передачі та обробки інформації, що здійснюється на основі використання 

технічних засобів, що можуть застосовуватись в процесі управління підприємствами в 

туристичній галузі, а саме: в процесі обслуговування потенційних клієнтів, співпраці з 

постачальниками, посередниками та органами державної влади, в ході налагодження з ними 

партнерських відносин тощо [4, c. 131]. 

Слід зазначити, що інформаційні технології інтенсивно впливають на розвиток туризму, 

що практично реалізується на різних стадіях формування та просування туристичних 

продуктів на ринку туристичних послуг (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні напрямки застосування сучасних інформаційних технологій  

в галузі туризму 

Джерело: [4, с. 132]. 
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Важливим завданням в галузі туризму є широке застосування електронної техніки та 
автоматизація. Для цього створюються комп'ютерні системи бронювання засобів розміщення 
і транспорту, екскурсійного та культурно-оздоровчого обслуговування, впроваджуються 
новітні технології в сфері туризму, подається інформація про наявність і доступність тих чи 
інших видів поїздок, маршрутів, туристського потенціалу країн і регіонів. Застосування та 
вдосконалення інформаційних технологій в туристичній індустрії має позитивний вплив на 
динаміку туристичних потоків як організованих так і індивідуальних туристів. 

Аналізуючи рис. 1, можна дійти висновку, що в сучасних умовах використання 
інформаційних технологій забезпечує: по-перше, інтеграцію та зв'язок між структурними 
елементами підприємства туристичної сфери, а також між суб’єктом господарювання та його 
контрагентами; по-друге, покращення рівня якості надання послуг; по-третє, підвищення 
оперативності обслуговування клієнтів та загальної ефективність діяльності туристичного 
підприємства; по-четверте, передачу великих обсягів інформації; по-п’яте, можливість 
врахування потреб кожного індивідуального клієнта в процесі створення туристичного 
продукту.  

Слід зазначити, що незважаючи на достатню поширеність інформаційних технологій, в 
Україні спостерігається негативна тенденція критично низького рівня використання їх 
вітчизняними підприємствами туристичної галузі. До основних чинників, що зумовлюють 
зазначене, можна віднести наступні: 

‒ низький рівень розвитку інформаційної комунікаційної інфраструктури; 
‒ відсутність баз даних туристичного профілю в окремих регіонах України; 
‒ обмеженість інформації та реклами туристичних продуктів на туристичних ринках; 
‒ низький рівень розвитку віртуальних суб’єктів господарювання в туристичній галузі; 
‒ відсутність державної електронної системи забезпечення суб’єктів туристичної 

діяльності оперативною інформацією щодо попиту, пропозиції, цінової політики та тарифів 
тощо [2, c. 151-152].  

Отже, інформаційні технології в галузі туризму – це систематизована сукупність методів 
та способів передачі та обробки інформації, що здійснюється на основі використання 
технічних засобів, що можуть застосовуватись в процесі управління підприємствами в 
туристичній галузі, а саме: в процесі формування туристичного продукту, обслуговування 
потенційних клієнтів, в ході співпраці з постачальниками, посередниками та органами 
державної влади та налагодження з ними партнерських відносин тощо, які характеризуються 
цілою низкою специфічних ознак: здійсненням комп’ютерної обробки інформації відповідно 
до обраних алгоритмів; можливістю зберігання великих об’ємів інформації на різноманітних 
носіях; здійсненням передачі та обміном інформацією на будь-якій відстані в рамках 
обмеженого часу із збереженням всіх її властивостей. 

Основними властивостями ІТ в сфері туризму є: здійснення комп’ютерної обробки 
інформації відповідно до обраних алгоритмів; можливість зберігання великих об’ємів 
інформації на різноманітних носіях; здійснення передачі та обміну інформацією на будь-якій 
відстані в рамках обмеженого часу із збереженням всіх її властивостей. На теперішній час 
обслуговування клієнтів туристичними підприємствами є неможливим без використання 
інформаційних технологій. 
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Стаття присвячення дослідженню розвитку гастрономічного туризму в туристичній 

індустрії Західної України. Унікальність української гастрономічної культури є чинником 

формування конкурентоспроможних гастрономічних турів, що знайомлять туристів з 

неповторними традиційними стравами та напоями країни. Окрім того, українська 

національна кухня є одним із важливим фактором збільшення числа туристичних потоків. 

Ключові слова: гастрономічний туризм, гастрономічний тур, гастрономічний 

фестиваль. 

 

Article devoted to the study of the development of gastronomic tourism in the tourism industry 

of Western Ukraine. The uniqueness of Ukrainian gastronomic culture is a factor in the formation 

of competitive gastronomic tours, which introduce tourists to the unique traditional dishes and 

drinks of the country. In addition, Ukrainian national cuisine is an important factor in increasing 

the number of tourist flows. 

Keywords: gastronomic tourism, gastronomic tour, gastronomic festival. 

 

Як відомо, в останні роки індустрія туризму стала досить прогресивною галуззю світової 

економіки. Розвиток різноманітних видів туризму на території багатьох країн приносить 

високий прибуток від туристичних потоків, що зумовлює зростання надходжень у 

державний бюджет.  

Відомий кухар Гордон Джеймс Рамзі сказав: «Знати про їжу людина повинна не менше, 

аніж про математику або про свою рідну мову» [1] 

У цьому контексті гастротуризм є одним із перспективних напрямків розвитку 

туристичної галузі у більшості держав. Гастрономічний туризм дає змогу ознайомитися та 

продегустувати національні кулінарні страви країн світу. В Україні даний вид туристичної 

діяльності лише починає стрімко розвиватися, внаслідок чого з’являється велика кількість 

гастрономічних фестивалів. Завдяки цьому українська традиційна кухня відроджується і стає 

чинником зацікавленості не тільки українців, але й іноземних туристів [2]. 

Закарпаття 

У Західній Україні найбільшу популярність та численність мають гастрономічні тури 

Закарпаттям, адже родзинка Закарпаття – кулінарний мікс різних народів та етнічних 

спільнот. Саме в цьому регіоні можна скуштувати традиційні страви української, словацької, 

ромської, німецької, та єврейської кухонь.  

Найбільш відомий гастрономічний фестиваль Закарпатської області проводиться в 

м. Мукачево у січні – «Червене вино». Цей фестиваль є візитною карткою всього 

Закарпаття, адже тільки тут можна спробувати різноманітні сорти вин від фахівців винної 

справи. На святі дегустують такі види вина як: червоне, біле, рожеве, сухе, напівсухе, 

десертне. Серед назв зустрічаються Іршаї-Олівер, Совіньйон Блан, Шардоне, Біанка, Біле 

Кюве, Кюве Розе, Розалін, Каберне Совіньйон, Червоний букет, Кадарка, Сапераві, Цвайгелт, 

Вермут, Кагор. Одним словом, кожен турист може знайти напій на свій смак. 

Ще один гастрономічний фестиваль на Закарпатті, що набирає популярності – це 

конкурс різників свиней – гентешів, де представлена гостра угорська кухня. Фестиваль 

проводиться в с. Геча, традиційно відбувається в останні вихідні січня. Близько 20 команд з 

України, Сербії та Угорщини демонструють весь процес приготування їжі: від заготівлі 

свіжого м'яса до готової страви. Традиційний угорський гуляш, гурку, свіжу торошкапусту, 

пікниці, шовдарь, сало, папрікаш, шкварки та інші копченості приїжджають скуштувати 
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тисячі туристів з усієї Європи. І все це під запальну музику та закарпатське вино. Серед 
півсотні закарпатських фестивалів саме гастрономічний фестиваль у с. Геча у 2010 році 

визнано найкращим [3]. 

Франківщина пишається своїм фестивалем «Гуцульська бринза», що популяризує 

гуцульську кухню,який проводиться в м. Рахів у вересні. Основною стравою свята є бринза – 

сир з овечого молока, виготовлений за допомогою ферменту з натурального сичуга (шлунка) 

свійської худоби. Тут можна скуштувати різноманітні види бринзи та велику кількість страв 

на її основі. Крім того, на фестивалі представлені й інші страви: вівчарський куліш, галушки, 

вареники, токан і вурда. Фестиваль «Гуцульська бринза» відвідують тисячі туристів з різних 

куточків України та зарубіжжя. 

На Львівщині традиційним гастрономічним фестивалем є Lviv Coffee Festival, що є 

головною кавовою подією України. Щороку на це свято збирається значна кількість 

туристів, яким затишні кав’ярні пропонують великий вибір найкращих та 

найрізноманітніших кавових ласощів. Крім того, кожного разу на фестивалі обирають 

найкращу кав’ярню року. Сьогодні Lviv Coffee Festival – захід, який єднає людей не лише з 

різних міст України, але й з різних країн. 

Беззаперечним лідером із проведення фестивалів на Поділлі є Тернопільщина. Щороку, 

більшість районних центрів переманюють до себе туристів із сусідніх областей на 

куштування подільських смаколиків. Якого тільки розмаху набирає м. Борщів із своїм святом 

борщу під цікавою неординарною назвою «БОРЩ’ЇВ». Жителі Тернопільщини і самого міста 

Борщів стверджують, що жодне місто України за один раз не варить і споживає стільки 

борщу, як тут. [3].  

А от сусідська Буковина славиться гастрономічним фестивалем Березового соку, якому 

немає аналогів в Україні, що проводиться с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району 

Чернівецької області. Тут можна дізнатися про стародавні рецепти приготування соку, 

навчитися правильно збирати березовий сік, крім того, навіть самостійно можна зробити 

декілька заготовок. У програмі фестивалю є й інші заходи, де можна скуштувати, окрім 

напоїв із березового соку, різноманітні страви приготовані на багатті, а також туристи 

зможуть спробувати найсмачнішу грибну та рибну юшку.  

Взагалі гастрономічний туризм в Україні це можливість познайомитись із культом 

української їжі. Гастрономічні подорожі – це подорожі для справжніх гурманів, естетів. Це 

відпочинок для душі, окрім того, організація великої кількості гастрономічних фестивалів 

дає змогу ознайомити туристів не тільки з кулінарними традиціями певної області чи 

регіону, а й зі стилем життя українців, поринути в атмосферу історичного минулого [2]. 

За даними Мінекономрозвитку, уже в 2017-му Україна потрапила до 30-ки країн, 

найпривабливіших для іноземних туристів, зайнявши 27 позицію. Важливим є той факт, що 

іноземців, які приїздять в Україну як туристи, передусім цікавить гастрономічний туризм, а 

на другому-третьому місці для них – визначні місця та розваги, хоча звісно, свою роль тут 

відіграють унікальні особливості кожного регіону, куди приїздять іноземні мандрівники. 
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Рис.1 Картографічне зображення гастрономічних фестивалів Західного регіону 
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БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Досліджено переваги та недоліки запровадження середньострокового бюджетного 

планування в Україні після ухвалення Верховною Радою закону №8044 про внесення змін до 

Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування. 

Ключові слова: середньострокове бюджетне планування, бюджетна політика, 

бюджет, Бюджетний кодекс України, бюджетний процес. 

 

Бюджетна політика, що спрямована на підвищення рівня її результативності, потребує 

постійного удосконалення системи планування бюджетних показників на середньострокову 

перспективу. Бюджетне планування має враховувати особливості та тенденції соціально-

економічного розвитку країни, циклічність економіки та фактори впливу на стійкість та 

збалансованість державних фінансів. 

Однорічний бюджет та однорічне бюджетування не дозволяє вирішувати низку проблем, 

зокрема: непередбачуваність бюджетно-податкової політики, відсутність цілісної системи, 

коли існує стратегія, але бюджет забезпечує її виконання лише на рік, а далі – 

невизначеність, сфокусованість планування бюджету виключно на витрати. 

Серед наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері бюджетного планування слід 

відзначити праці таких вчених як: М. Афанасьев, Ш. Бланкарт, Дж. Б’юкенен, А. Вагнер, 

Л. Дробозіна, Дж. М.Кейнс, В. Парето, К. Рау, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, Ч. Тібу, 

М. Ходорович, Дж. Хікс, Х. Циммерман, Г. Шахова. 

Проте дане питання потребує подальшого дослідження та є досить актуальним в світлі 

запровадження у Бюджетному кодексі України норм щодо обов’язкового 

середньострокового планування показників бюджету. Для результативного державного 

регулювання економіки країни необхідна наявність ефективної системи довгострокового 

стратегічного та бюджетного планування, яка повинна поєднувати у собі високу 

достовірність економічних прогнозів та дієвість методів впливу на процеси формування, 

розподілу та використання фінансових ресурсів, а також забезпечувати прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень з метою досягнення стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку держави. 

Сутність середньострокового бюджетного планування полягає в тому, що бюджет тепер 

складається не на один, а на три роки. І всі розпорядники коштів мають уявлення про те, що 

буде з їх фінансуванням не лише наступного року, а й два наступних періоду за ним, що 

дозволяє їм планувати довгострокові програми та проекти. 

Середньострокове бюджетне планування вже давно запроваджене в багатьох країнах 

світу, включаючи наших європейських партнерів, чим значно підвищили рівень 

ефективності використання коштів публічних фінансів. 

В Україні середньострокове планування дозволить оптимізувати державні видатки та 

запровадити Мінфіну і галузевим міністерствам механізми прогнозованості формування та 

використання грошових потоків. 

Також це забезпечить: 

– досягнути фінансової та макроекономічної стабільності; 

– розраховувати трирічні бюджети на основі реальних показників; 

– встановити контроль за державним боргом; 

– обраховувати наслідки впровадження політичних ініціатив в економіку; 

– посилити бюджетну дисципліну шляхом підвищення ефективності та результативності 

бюджетних видатків; 
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– змінити філософію бюджетних видатків (від утримання бюджетних установ до надання 

якісних бюджетних послуг). 

Ключове що має змінитись це – стратегічні цілі та конкретні результати 

діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, які вони планують досягнути через 

три роки. 

Очевидно, що наприкінці року на основі уточнених агрегованих та деталізованих 

нормативів будуть уточнюватися показники бюджетних програм на наступний рік. Проте це 

не передбачатиме ні в якому разі кардинальної зміні трирічної бюджетної стратегії. 

Це, у свою чергу, з одного боку підвищить рівень прозорості бюджетного процесу, а з 

іншого дозволить значно знизити градус «бюджетної дискусії». Адже тепер затвердження у 

грудні поточних річних бюджетів перетвориться на процес уточнення та деталізації раніше 

затверджених показників. 

Крім того, трирічне планування підвищує антикорупційність бюджетного процесу – 

адже такий інструмент дозволяє обмежити бюджетні «побажання» політичних та фінансових 

лобістів. 

Ще одним важливим компонентом стало зобов'язання головних розпорядників 

бюджетних коштів звітувати про досягнуті результати та забезпечувати публічне 

презентування результатів оцінки ефективності бюджетних програм. Для цього вони будуть 

зобов'язані публікувати паспорти бюджетних програм, звіти про виконання бюджетних 

програм та оцінку ефективності використання бюджетних коштів. 

У плюсі будуть і місцеві бюджети. У результаті бюджетної децентралізації вони стали 

профіцитними, що дозволило їм акумулювати на власних рахунках майже 16 мільярдів 

гривень за підсумками 2018 року. 

Втім, перехід на трирічне планування бюджетів створює для економіки країни не тільки 

переваги, але й додаткові ризики, зокрема: 

– слабка передбачуваність середньострокових показників інфляції; 

– непередбачуване через політичну та військову дестабілізацію зростання цін і тарифів, 

курсу гривні; 

– зменшення зайнятості населення. 

Якщо спрогнозувати ці індикатори не вдасться, середньострокові плани не 

працюватимуть. 

Також на місцях існує високий негативний фактор в особі депутатських фракцій у 

місцевих радах, які можуть постійно і суттєво змінювати бюджетні пріоритети, вносячи 

зміни до місцевого бюджету, ставлячи під загрозу головну цінність реформи – планування і 

стабільне фінансування довгострокових соціально-економічних програм. Тому без належної 

підтримки з боку центральної влади, міжнародних партнерів та громадянського суспільства, 

досвід яких дозволить ефективно впровадити середньострокове бюджетне планування в 

Україні. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ:  

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

 

Розглянуто основні проблеми управління державними підприємствами України. Значна 

увага приділяється питанням нормативно-правового забезпечення діяльності державних 

підприємств, плануванню діяльності таких підприємств та його нормативній базі. 

Акцентовано увагу на зростанні ролі соціальної та організаційної складової ефективності 

діяльності державних підприємств. Досліджені питання важливості підвищення ролі 

індикативного планування, розглянуті основні підходи до його здійснення на різних рівнях 

управління.  

Ключові слова: управління; державне підприємство; ефективність діяльності; 

планування; державні корпоративні права; державний акціонерний капітал.  

 

Постановка проблеми. Чинна система управління державними підприємствами в 

Україні довела свою недієздатність. В останні роки реформ в Україні й інших країнах 

пострадянського простору визнається той факт, що саме держава здатна приймати 

довгострокові, стратегічні рішення в умовах економічної нестабільності. Практика також 

показує, що ефективна реалізація функцій, покладених на державу, можлива лише за 

наявності адекватної системи державного регулювання та управління державними 

підприємствами в тому числі. Конкретне використання заходів державного регулювання 

визначається завданнями розвитку економіки країни у відповідний період і тривалістю 

здійснення економічних перетворень. 

З переходом до ринкової економіки інтерес науковців до теоретичних та прикладних 

питань управління державними підприємствами послабився. Законодавче поле, яке 

визначало особливості функціонування державних підприємств також було далеко не 

досконалим і не забезпечувало ефективного функціонування суб’єктів господарювання. 

Зниження ролі державного управління, дезорганізація у здійсненні важливих функцій 

виконавчої влади багато в чому є наслідком хибного підходу до економічних реформ, в 

основі якого була переконаність у безмежних можливостях самоорганізації ринку та 

необхідності усунути державу від управління економікою. 

Зарубіжний досвід показує, що в умовах розвинутої ринкової економіки, державні 

підприємства відіграють важливу роль у розвитку економіки держави та за рівнем віддачі не 

відстають від підприємств інших форм власності.  

Метою статті є дослідження проблемних питань управління діяльністю державних 

підприємств на сучасному етапі та визначення перспективних шляхів його удосконалення на 

різних рівнях управління. Зокрема, в основу даного дослідження буде покладено важливість 

підвищення ролі індикативного планування в системі управління державними 

підприємствами. 

Аналіз літератури. Проблемам управління державними підприємствами, управління 

корпоративними правами держави, а також ефективності їх функціонування присвячено 

чимало наукових праць. Ці питання досліджували: В. Геєць, Б. Данилишин, В. 

Євтушевський, І. Жадан, М. Камишанська, Л. Тараш, Л. Федулова, Л. Червова, М. Чечетов, 

В. Щербина та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність державних підприємств в 

Україні регулюється цілою низкою прийнятих законодавчих нормативно-правових актів. 

Державними підприємствами відповідно до Господарського кодексу України є підприємства, 

що діють на основі державної власності. 
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Державні підприємства – підприємства, фірми, компанії, які перебувають у державній 

власності, а їх соціально-економічна природа визначається існуючим типом економічної 

системи (передусім відносинами власності на засоби виробництва) і характером політичної 

влади, соціальних, правових, ідеологічних відносин.  

Стаття 63 Господарського кодексу України визначає види та організаційні форми 

підприємств, що можуть діяти в Україні залежно від декількох критеріїв. Так, залежно від 

форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: 

– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта 

господарювання (юридичної особи); 

– підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної 

власності); 

– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної 

громади; 

– державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

– підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних 

форм власності). Отже, державними підприємствами відповідно до Господарського кодексу 

України є підприємства, що діють на основі державної власності [2]. 

Стаття 326 Цивільного кодексу України [10] визначає, що у державній власності є майно, 

у тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна. Від імені та в інтересах держави 

Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади. Крім того, 

відповідно до частини третьої статті 63 Господарського кодексу України залежно від 

способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють 

підприємства унітарні та корпоративні. Порядок утворення державного унітарного 

підприємства визначено у статті 73 цього Кодексу, яка, зокрема, передбачає, що державне 

унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому 

порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на 

частки, і входить до сфери його управління. Органом управління державного унітарного 

підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління 

якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові. Державні унітарні підприємства 

діють як державні комерційні підприємства або казенні підприємства. 

Підприємствами державної форми власності є: державні комерційні підприємства, 

казенні підприємства, державні акціонерні товариства, 100 % акцій яких перебуває в 

державній власності. 

Одночасно слід зазначити, що Господарський кодекс України вживає поняття «суб’єкти 

господарювання державного сектору економіки». Відповідно до частини другої статті 22 

цього Кодексу суб’єктами господарювання державного сектору економіки є суб’єкти, що 

діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному 

фонді яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі 

право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. Однак не всі суб’єкти 

господарювання державного сектору економіки є державними підприємствами [4].  

Сьогодні в Україні створені та існують підприємства різних форм власності, в тому числі 

і державні підприємства, які діють на основі державної власності.  

Держава здійснює права власника через уповноважені органи державної влади. 

Управління об’єктами державної власності відповідно до закону здійснюють Кабінет 

Міністрів України і, за його уповноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади, 

а у випадках, передбачених законом, – також інші суб’єкти. 

Слід зазначити, що фінансове забезпечення діяльності державних підприємств 

відбувається за рахунок власних та залучених, зокрема з Державного бюджету України, 

коштів, що потребує ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових 

ресурсів, тому для державних підприємств функція планування є традиційною. Разом з цим 

статтею 92 Конституції України передбачено, що правові засади підприємництва 

визначаються виключно законами України. Підприємництво здійснюється на основі 
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самостійного формування підприємцем програми діяльності відповідно до закону. Таким 

чином, запровадження планування діяльності державних унітарних підприємств та 

господарських товариств, у статутних фондах яких певний відсоток акцій (часток, паїв) 

належить державі, потребувало законодавчого врегулювання. 

На сьогодні статтею 75 Господарського кодексу України встановлено, що фінансовий 

план державного підприємства підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує 

плановому: 

‒ підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плановий 

розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень – Кабінетом 

Міністрів України; 

‒ інших підприємств – органами, до сфери управління яких вони входять. 

Проте досвід складання фінансових планів переважно належить до періоду 

централізованої економіки. Планування діяльності зазначених підприємств того часу 

віддзеркалювало планування на центральному та галузевому рівнях та, відповідно, не могло 

передбачати напрямки розвитку підприємства. 

 Запровадження планування діяльності державних підприємств сприяє підвищенню 

ефективності управління державним майном та забезпечує перерахування частини прибутку 

державних підприємств у вигляді нормативів відрахувань до відповідних бюджетів. Варто 

зазначити, що ефективність управління державним акціонерним капіталом вимірюється не 

лише фінансовими показниками, але соціальними й організаційними її складовими, бо 

основне завдання державного сектору економіки – забезпечення інтересів та потреб 

населення країни. 

На нашу думку, індикативне планування може забезпечувати взаємозв'язок державних і 

недержавних інтересів, поєднувати державне регулювання з ринковим і неринковим 

саморегулюванням економіки, ґрунтуючись на системі показників (індикаторів) соціально-

економічного розвитку.  

Індикативне планування припускає визначення загальнонаціональних пріоритетів, 

прогнозування, програмування й містить інформацію для моделювання економічного росту, 

які можуть бути використані для розробки економічної політики на будь-якому рівні: 

держави, регіону або великого підприємства [5]. 

Існують різні підходи до індикативного планування. Можна виділити такі основні 

підходи: перший підхід ґрунтується на поєднанні індикативного планування як 

макроекономічного планування із самостійно господарюючими суб'єктами – 

підприємствами. Наприклад, китайські економісти вважають, що планування в Китаї носить 

індикативний характер, оскільки діяльність державних підприємств здійснюється в умовах 

економічної самостійності. Воно являє собою макроекономічне планування, засноване на 

поєднанні приватного й державного секторів економіки за домінування державного сектору.  

Другий підхід заснований на тому, що індикативне планування виконує інформаційно-

орієнтуючі і мотиваційні функції. Суть індикативного планування в тому, що держава в 

інтересах усього суспільства, з урахуванням потреб регіонів, а також суб’єктів ринку, 

розробляє плани економічного розвитку всього народного господарства, зокрема приватного 

сектор, встановлює конкретні господарські орієнтири, включаючи макроекономічні 

параметри й забезпечені ресурсами структурні показники. Тим самим держава за допомогою 

індикативного планування мотивує зацікавлену участь як підприємців усіх форм власності, 

так і регіонів країни в реалізації планів, важливих для суспільства [7, с. 47]. 

Такий підхід до індикативного планування поширений у ряді розвинених країн. 

Наприклад, у Японії загальнодержавне економічне планування носить індикативний 

характер. Головна функція планів і програм – інформаційно-орієнтуюча і одночасно 

мотиваційна. У країні розробляються загальнодержавні плани соціально-економічного 

розвитку, які формально не є законами, а являють собою програми, що орієнтують і 

мобілізують окремі ланки економічної системи на виконання цих програм у 

загальнонаціональних інтересах. 
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Висновки. Отже, управління державними підприємствами потребує змін: удосконалення 

нормативно-правового забезпечення, формування ефективного механізму управління 

державним сектором економіки, підвищення рівня виконавчої дисципліни та 

відповідальності, впровадження системи стратегічного планування та управління ним. І ці 

зміни мають відбуватися сьогодні. Необхідно змінювати підходи щодо управління та 

оцінювання його ефективності, а також вживати заходів для її підвищення. Саме ці питання 

потребують подальших досліджень.  
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Досліджено використання нових методів управління та сучасних комп'ютерних 

технологій у договірному процесі на підприємстві. Висвітлено поняття системи підтримки 

прийняття рішень договірного процесу на підприємстві. Охарактеризовано основні 

характеристики системи підтримки прийняття рішень договірного процесу на 

підприємстві. 

Ключові слова: прийняття рішень, система прийняття рішень, договір, договірний 
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The use of new control methods and modern compute rtechnologies is investigated. The 

concept of decision support system is covered. The main features of the decision support system are 

described. 

Keywords: decisionmaking, decisionmaking system, contract, contractual process, modeling, 

simulation modeling. 

 

To improve the contractual process, it is necessary to use new methods of management and 

modern computer technologies. With their help, businesses can use a variety of information systems 

to support decision-making in the contractual process. 

Today, there is no single definition of decision support systems. For example: 

 these are systems based on the use of models and procedures for processing data and 

thoughts that help the manager make decisions; 

 it is an interactive application system that provides end users with decision-makers easy and 

convenient access to data and models for decision-making in semi-structured and unstructured 

situations in various fields of human activity; 

 interactive automated systems that help decision-makers use data and models to solve 

atypical problems; 

 a computer information system used to support various decision-making activities in 

situations where it is impossible or undesirable to have an automated system that fully executes the 

entire decision-making process; 

 specific type of systems based on personal computers [1, p. 9-10]. 

O.S. Oleksyuk views the Decision Support System (DSS) as an interactive computer system 

designed to support various types of decision-making activities in poorly structured and 

unstructured problems [2, p. 44]. 

The decision support system in the contract process is an interactive computer system that 

interacts with other systems to assist businesses in making decisions about atypical problems in the 

contract process [3, p. 131]. 

Modern decision support systems in the contractual process at the enterprise contain not only 

simple systems that cover complex information, but also systems for in-depth analysis of 

information using a variety of computerized analytical tools. So it's worth paying attention to the 

data mining systems used to find and collate hidden information and more. Such analytical systems 

allow the use of decision-oriented, databases or data marts, as well as a variety of models and 

diagrams. 

It is advisable to distinguish between two types of decision support systems: corporate and 

desktop [1, p. 11]. Desktop decision support systems in the contractual process are designed for one 
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user and, as a rule, are systems located in personal computers. Corporate decision support systems 

are combined with large databases and are used by many users. It's clear that using a corporate 

decision support system gives you access to more modern graphics, storage methods, and more. 

Abroad distinguish such a term as "management information systems", which is analogous to 

the domestic concept of "automated systems of organizational management" [4, p. 304]. Such 

organizational information systems are divided into integrated and highly specialized systems 

[1, p. 78]. In our opinion, this distinction is relevant, although it changes over time due to the 

continuous increase in the number of such systems and the expansion of the range of functionality. 

Integrated management information systems include corporate information systems that 

support decision making when: compiling and analyzing balance sheets and various analytical 

reports, managing financial flows, personnel changes, trading operations, cost formation, and more. 

The systems of the second type are different from corporate clear specialization. 

In addition to organizational information systems, there are special DSS, the so-called 

information systems for executives ( Executive Information System ‒ EIS) or executive information 

systems [1, p. 79]. 

Executive information systems help executives to analyze information and make rational and 

effective decisions using the DSS toolkit. The most common executive information systems in the 

global market of software is "Command EIS" firm COMSHARE, "Executive Decisions" IBM and 

"EIS ‒ EpiC" firm EpiC Software. Although executive information systems and DSS are essentially 

software, they differ not only in complexity but also in finite information. Executive information 

systems are more complex software products and are designed for higher levels of management. 

DSS are more focused on detailing situations and provide comprehensive information and analysis 

to make an effective decision. 

Characterize the main characteristics of decision support decisions in treaty process at the 

company, target, user, software, create a database, simulation and other methods task. 

The purpose of the decision support system in the contractual process at the enterprise is to 

provide the institution with information to make an informed and effective decision. The user in our 

case is a full-time employee at the company. Sometimes, higher levels of management can act as a 

user, especially if an enterprise has an information system where the decision support system in the 

contractual process is part of the overall software. The main software of the decision support system 

in the contractual process are the special programs that support this process. Auxiliary software for 

the decision support system in the contractual process are software products that support the major 

systems. 

The peculiarity of the decision support system in the contractual process at the enterprise is the 

formation of a specialized database that contains external information (on the market of provision of 

services of the institution, competitors, regulatory legal information, etc.) and inside information 

related to the contractors of the institution, etc. Such a database is constantly updated and structured 

to enable it to generate any queries and samples that are required in the contractual process. 

The decision support system in the contractual process provides the opportunity to use the most 

modern various models. Thus, two types of models are of greatest use in the contractual process: 

imitation, analytical. 

The importance of developing simulation modeling in the contractual process in an enterprise is 

difficult to overestimate. The main advantage is the visual results of the simulation process and the 

ability to observe the behavior of the data variables in a controlled environment of "imitation". Very 

often, simulations are subjected to processes that cannot be applied to real-world experimental 

methods because of the potential for undesirable and inevitable consequences. 

Simulation modeling of economic processes in general and of the enterprise in particular is one 

of such processes. The essence of analytical modeling is to divide the existing problem into certain 

components and to determine the level of influence of these components on the situation as a whole. 

It is clear that to some extent all types of modeling take place in decision support systems in the 

contractual process at the enterprise, but imitation and analytical modeling are gaining the greatest 

share. 
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The notion of information is of paramount importance here. Therefore, in the DSS contractual 

process at the enterprise must be formed subsystem data. Any subsystem of data of the DSS 

contractual process on the enterprise consists of three components: input information; data entry, 

processing and analysis; outgoing. Each of the three components is an important part of the 

formation of the subsystems and data of the DSS contractual process in the enterprise. 

Thus, the task of decision support systems decisions in treaty process is to increase the 

effectiveness of decision-making in the treaty process in terms of providing information on 

contractors, conditions of cooperation, etc., and use of simulation and analytical models for 

interactive solution of tasks. 
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Досліджено здійснення безготівкових розрахунків підприємствами у сфері спорту. 
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There are investigated non-cash sales conducted by sports enterprises. Financial accounting of 

cashless payments is covered. Usage of contactless payments in Ukraine is characterized. 

Key words: accounting, sports enterprises, cashless payments, bank, bank account, contactless 

payments. 

 

В умовах євроінтеграційних прагнень України для розвитку національної економіки, і, 

зокрема, діяльності підприємств у сфері спорту дедалі більшої ваги набувають безготівкові 

розрахунки. В Україні більшість розрахунків здійснюється саме у безготівковій формі.  

Стабільність фінансової системи України і національної економіки безпосередньо 

пов’язана зі стабільністю розрахункової системи, тобто з наявністю надійного механізму 

платежів, що дозволяють безперебійно здійснювати розрахункові операції [1]. 

Безготівковий грошовий обіг ‒ це рух грошових коштів без використання готівкових 

грошових знаків шляхом перерахування сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних 

вимог. У безготівковому обігу гроші функціонують як засіб платежу, бо є певний проміжок 

часу між одержуванням товарів та оплатою їх [2]. Перевагами безготівкового обігу 

підприємств у сфері спорту перед готівковим є те, що значно прискорюється обіг грошових 

коштів підприємств у сфері спорту; суттєво скорочуються суспільні витрати обігу; 

збільшуються можливості держави щодо регулювання грошових розрахунків. 
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Безготівкові розрахунки підприємств у сфері спорту - розрахунки, що проводяться без 

участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу. Безготівкові розрахунки 

підприємств поділяються на міжбанківські та міжгосподарські, які обслуговують, відповідно, 

відносини між банками та між клієнтами банків. Безготівкові розрахунки підприємств у 

сфері спорту здійснюються за двома основними грошовими потоками. Це по-перше, 

надходження грошових коштів на рахунок; по-друге, витрачання коштів з рахунку. 

Безготівкові розрахунки підприємств у сфері спорту в господарському обороті України 

регулюються Інструкцією №377/8976 Національного банку України, яка затверджена 

Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. №22 і чинна з 9.04.2004 р. [3]. 

Для обліку наявності та руху грошових коштів підприємства на поточному рахунку, що 

знаходиться у банку і можуть бути використані для поточних операцій призначено рахунок 

31 «Рахунки в банках», конкретно у розрізі субрахунків: 

311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». 

За дебетом субрахунків відображається надходження грошових коштів, за кредитом – їх 

використання. 

Для здійснення операцій на поточному рахунку підприємством у сфері спорту до 

уповноваженого банку подаються оформлені належним чином відповідні первинні 

документи. 

На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображаються 

безготівкові розрахунки між підприємствами й організаціями за продукцію, товарно-

матеріальні цінності, роботи і послуги. 

На дебеті цього рахунка відображаються суми сплачених рахунків, на кредиті 

обліковується сума акцептованих рахунків на матеріальні цінності, що надійшли, виконані 

роботи та послуги. 

Підприємства у сфері спорту облік ведуть за окремими рахунками постачальників та 

підрядників, фактами надходження невідфактурованих поставок або оплати матеріальних 

цінностей, що не надійшли, в розрізі постачальників і підрядників. 

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображають розрахунки за 

відвантажену продукцію, виконані роботи і послуги лише на тих підприємствах, у яких 

реалізація продукції планується в міру її відвантаження, здавання замовникам робіт та 

надання послуг. Тут обліковують також і заборгованість покупцям за одержану від них 

часткову оплату продукції, що знаходиться у відвантажених товарах або в платежах, що 

надійшли в оплату ще не відвантаженої продукції. 

На дебеті рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається 

продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка 

включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, що підлягають 

перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; на 

кредиті ‒ сума платежів, що надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, та 

інші види розрахунків. Сальдо рахунка відображає заборгованість покупців та замовників за 

одержану продукцію (роботу, послуги). 

Облік розрахунків з різними дебіторами здійснюють на рахунку 37 "Розрахунки з 

різними дебіторами". Облік розрахунків ведеться за поточною дебіторською заборгованістю 

з різними дебіторами та авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за 

відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими 

операціями. 

Субрахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами" використовують у випадках, коли 

при надходженні матеріальних цінностей відсутні платіжні документи на оплату. На дебеті 

цього субрахунку відображаються суми виданих авансів під поставку матеріальних 

цінностей, виконання робіт.  

У бухгалтерському обліку підприємства у сфері спорту всі розрахунки з бюджетом 

відображають на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами". На кредиті цього 
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рахунка нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов'язання), а на дебеті ‒ 

належні до відшкодування бюджету податки, їх сплата, списання. Кредитове сальдо показує 

заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має 

перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо за рахунком 64 означає переплату бюджету 

(податковий кредит), тобто надлишкове перераховану суму до бюджету, яку необхідно 

зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути підприємству. Аналітичний облік на 

рахунку 64 здійснюють за видами платежів до бюджету. Це має можливість перевірити 

правильність розрахунків за кожним видом платежу. 

Підприємства у сфері спорту облік розрахунків за страхуванням здійснюють на рахунку 

65 "Розрахунки за страхуванням". Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів, по 

страхувальниках та окремих договорах страхування. 

Вирахувані із заробітної плати за заявами працюючих суми для перерахування належних 

з них страхових внесків органам соцстраху: 

Дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" 

Кредит рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" (за відповідними вище переліченими 

субрахунками). 

При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду України: 

Дебет субрахунку  651 "За пенсійним забезпеченням" 

Кредит субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті". 

У сучасних умовах підприємствами у сфері спорту  використовуються різні форми 

безготівкових розрахунків, наприклад безконтактні платежі за допомогою смартфонів та 

інших NFC-пристроїв. Їх популярність насамперед визначається безпекою, швидкістю та 

зручністю таких операцій. Безготівкові операції за допомогою безконтактних та 

токенізованих карток разом становлять майже третину від загальної кількості та обсягу 

безготівкових операцій з використанням платіжних терміналів (30% та 29% відповідно). З 

початку 2019 року кількість безконтактних платіжних карток збільшилась на 36% – до 5,3 

млн шт., токенізовані платіжні картки зросли на 24 % – до 1,4 млн шт. [4]. На нашу думку 

саме ця форма безготівкових розрахунків є найпрогресивнішою.  

Для прийняття ефективних управлінських рішень та стратегічного планування діяльності 

підприємствам у сфері спорту необхідно обирати та застосовувати найефективніші та 

найсучасніші форми безготівкових розрахунків. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У статті розглянуто необхідність раціонального використання ресурсного потенціалу 

готельного підприємства (матеріальних, трудових і фінансових ресурсів), оскільки 

активність його використання визначає фінансове становище, а, отже, і 

конкурентоздатність підприємства, що діє на ринку послуг. 

Володіючи даними про стан конкуренції в галузі та існуючих конкурентів, підприємство 

буде намагатися створювати та підтримувати такий рівень конкурентоспроможності, 

який забезпечить йому ефективну діяльність в умовах ринкових відносин і підтримувати 

товари та послуги на високому якісному рівні.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, готель, управління, 

конкуренція, маркетинг. 

 

The article considers the necessity of rational utilization of the entire resource potential of the 

hotel enterprise (material, labor and financial resources), since the activity of its use determines the 

financial situation and, consequently, the competitiveness of the enterprise operating in the services 

market. 

With knowledge of the state of competition in the industry and existing competitors, the 

company will strive to create and maintain a level of competitiveness that will enable it to operate 

effectively in the context of market relations and to maintain goods and services at a high quality 

level. 

Key words: competitiveness, enterprise, hotel, management, competition, marketing. 

 

Ринкові відносини ставлять перед кожним підприємством стратегічне завдання ‒ 

підтримання (на протязі періоду свого функціонування) умов, що забезпечуватимуть успіх в 

конкурентній боротьбі, вихід на нові ринки збуту. 

В зв’язку з цим для підприємств готельного бізнесу важливе значення має формування 

сукупності факторів, що визначають їх конкурентоспроможність. 

Конкурентоспроможність – необхідна умова ефективної діяльності будь-якого 

підприємства. Конкурентоспроможність означає відповідність товарів, послуг умовам ринку, 

конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми якісними, економічними, технічними, 

естетичними, ергономічними характеристиками, але і за комерційними та іншими умовами 

його реалізації (терміни постачання, ціна, канали збуту, сервіс, реклама тощо). 

Конкурентоспроможність товару, послуги відображає його здатність більш повно 

відповідати запитам клієнтів порівняно з аналогічними товарами, послугами, 

представленими на ринку.  

Конкурентоздатність готельних послуг визначається рівнем їхньої якості і ціни. Якість ‒ 

це комплексне поняття, що всебічно характеризує ефективність діяльності, стиль управління, 

стратегію, маркетинг і організацію надання послуг, тому ефективне управління якістю є 

однією з найбільш актуальних проблем для сучасного готельного підприємства.  

Критерій оцінки якості наданої послуги для споживача ‒ це ступінь його задоволення, 

тобто відповідність отриманого та очікуваного. 

Конкурентоспроможність готелю може бути описана наступним чином: 

Конкурентоспроможність готелю = конкурентоспроможність готельних послуг + імідж 

(бренд), де: конкурентоспроможність готельних послуг = якість + ціна + обслуговування. 

Саме якість необхідно сьогодні розглядати як пріоритет в діяльності готельних підприємств.  

Причини конкурентоспроможності товару, послуги, необхідно шукати в конкурентних 

перевагах окремих їх характеристик, що є наслідком більш ефективного управління 
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процесом розробки, реалізації. Конкурентна перевага – наявність у системі якої-небудь 

ексклюзивної цінності, що дає їй переваги перед конкурентами. В сучасних умовах, коли 

склався і працює ринок готельних послуг, який розбитий на сегменти і всередині кожного 

йде жорстка конкуренція, для збереження конкурентоспроможності необхідно розвиватися, 

причому безперервно. Основної переваги готель домагається тоді, коли він ефективно 

використовує номерний фонд і в той же час пропонує такий набір додаткових послуг, що 

враховує потреби як клієнтів, які проживають в готелі, так і клієнтів з вулиці. Необхідність 

безперервного розвитку всіма готелями сприймається як аксіома і здійснюється відповідно 

до фінансових можливостей кожного з них. 

Конкурентоспроможність готельних підприємств залежать від складу чинників, які 

характеризують умови внутрішнього середовища: виробничий потенціал; кадровий 

потенціал; інноваційний потенціал; конкурентоспроможність основних і додаткових послуг; 

фінансовий стан; мотиваційні механізми; імідж готелю тощо [3].  

Саме згадані чинники є найбільш значимими для забезпечення стійких конкурентних 

позицій підприємства, оскільки вони є об’єктом активного впливу з боку самого 

підприємства.  

Чинники зовнішнього середовища мають вплив на формування конкурентних переваг, 

змінюють параметри складових його внутрішнього середовища. Сучасні умови 

господарювання, які характеризуються високим рівнем конкуренції, нестабільністю змін 

зовнішнього середовища, вимагають адекватних підходів до управління діяльністю 

підприємства, що забезпечить ефективність їх функціонування. Тож 

конкурентоспроможність готельного підприємств ми розглянемо як здатність підтримувати 

ефективну діяльність за наявності впливу зовнішнього середовища. Кожен з чинників має 

оцінюватися за кількома критеріями. Критерії, які характеризують конкурентоспроможність 

готелю, мають відповідати наступним вимогам:  

 відображати кінцевий результат господарської діяльності підприємства;  
 характеризувати рівень витрат підприємства на досягнення господарського 

результату;  

 піддаватися синтезу, тобто бути придатним до послідовного розкладання на 
детальніші аналітичні показники;  

 враховувати масштаби часу .  
Необхідність механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства очевидна, в 

першу чергу з метою усунення основних причин втрати конкурентоспроможності, до яких 

відносять: погіршення факторних параметрів (зниження кваліфікації кадрів, зростання 

витрат тощо); втрата клієнтами своєї вимогливості; старіння технологій; постановка цілей, 

що обмежують темпи інвестицій; втрата швидкої адаптації; ослаблення внутрішньої 

конкуренції, тощо.  

Розглянемо етапи формування механізму управління конкурентоспроможнстю 

підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємства 

[4] 

 

Впровадження побудованих за такою схемою механізмів розвитку конкурентної 

діяльності вітчизняних підприємств у кінцевому підсумку повинно привести до забезпечення 

стабільності економічного розвитку як на рівні галузі, так і на рівні країни.  

Основними принципами функціонування механізму управління 

конкурентоспроможністю о підприємства є:  

− необхідність комплексного підходу до формування та функціонування механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємства;  

− необхідність комплексного аналізу поточного стану і перспектив розвитку економіки, 

галузі, підприємства;  

− забезпечення безперервності стратегічного управління конкурентоспроможністю на 

всіх рівнях;  

− науковий підхід до розроблення національних, галузевих та регіональних програм;  

− науковий підхід до розроблення стратегій конкурентоспроможності підприємства;  

− дієвий контроль над рівнем конкурентоспроможності підприємств на всіх рівнях 

механізму підвищення;  

− максимальне віддзеркалення специфічних умов господарювання підприємства в 

стратегії конкурентоспроможності;  

− безперервність процесів розвитку власного потенціалу підприємства і зовнішнього 

середовища.  

Для вдосконалення механізму підвищення конкурентного статусу підприємства 

пропонується підхід, який схематично представлений на рис. 1.6. У запропонованому підході 

під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища відбувається формування 

інструментів механізму підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства, з 

Етап 1 

Етап 7 

Етап 6 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Визначення цілей конкурентної діяльності підприємства на 

основі аналізу поточних та перспективних планів 
діяльності та розвитку 
Оцінка фактичного конкурентного потенціалу підприємства, 

як сукупності трудових, нематеріальних, матеріальних і 

природних ресурсів  

Виявлення загроз і можливостей зовнішнього середовища та 

сильних і слабких сторін внутрішнього середовища 
підприємства  

 Формування множини альтернативних конкурентних 
стратегій  

та вибір найоптимальнішої 

Формування комплексу заходів для реалізації обраної 

стратегії, вибір інструментарію реалізації заходів, 

визначення джерел фінансування. 

оптимізація їх структури  

 Реалізація обраної конкурентної стратегії та здійснення 
контролю за її виконанням  

 

Оцінювання результатів конкурентної діяльності за обраною 

стратегією  

та визначення їх ефективності  
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допомогою яких у подальшому визначаються основні напрямки підвищення рівня 

управління конкурентним статусом підприємства.  

Весь механізм формується на основі класичних функцій менеджменту: планування, 

організація, контроль, регулювання та аналіз. Складається механізм з чотирьох підсистем [2]: 

цільова; управління розвитком конкурентоспроможного підприємства; реалізації стратегії 

підвищення конкурентоспроможності підприємства; інституціональна.  

Перша підсистема – цільова – постановка цілей та завдань. Вона включає в себе 

визначення мети, завдання розвитку конкурентоспроможного підприємства та підтримку 

стратегічної мети підприємства.  

Друга – підсистема управління розвитком конкурентоспроможного підприємства 

включає в себе визначення передумов та вимог до рівня конкурентоспроможності 

підприємства, визначення методики підвищення конкурентоспроможності та вибір стратегії .  

Третя підсистема – реалізація стратегії підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Вона включає в себе стратегічні, тактичні та оперативні заходи щодо 

досягнення високого конкурентного становища, що здійснюється на основі підвищення 

таких факторів, як економічна спроможність підприємства, конкурентостійкість 

підприємства та престиж підприємства .  

Четверта підсистема – інституціональна, що включає в себе правове, інформаційне і 

методологічне забезпечення.  

Для досягнення домінуючих позицій лідера в галузі необхідно вдосконалити процес 

управління конкурентоспроможністю підприємства, активно нарощувати конкурентні 

переваги, постійно досліджувати і аналізувати внутрішнє, зовнішнє середовище для 

обґрунтованого вироблення стратегії поведінки в умовах конкурентного середовища. 

Визначення стратегії залежить від конкретної ситуації, в якій перебуває підприємство. 

Однак існують деякі загальні підходи до формування стратегії і певні рамки, в які ці стратегії 

вписуються. 

Стратегія ‒ це генеральний напрям діяльності організації, який повинен привести до 

поставленої мети. Так розуміють поняття стратегії на верхніх рівнях управління. Для 

нижчого рівня в ієрархії організації стратегія вищого рівня перетворюється в мету, хоча для 

вищого рівня вона виступає засобом. Так, стратегія поведінки на ринку, розроблена для 

підприємства в цілому, чи маркетингової службою зокрема виступає у вигляді цільових 

установок [5].  

При визначенні стратегії підприємства керівництво має відповісти на такі три основні 

питання: 

‒ Який бізнес або вид діяльності слід зупинити? 

‒ Який бізнес або вид діяльності продовжувати? 

‒ В який бізнес перейти? 

Перша сфера пов’язана з мінімізацією витрат. За цим типом стратегії підприємство 

досягає найнижчих втрат виробництва і реалізації свого продукту. В результаті за рахунок 

низьких цін підприємство завойовує більшу частину ринку. Для реалізації такої стратегії 

підприємство повинна мати раціональну організацію виробництва і постачання, хорошу 

технологічну та інженерно-конструкторську базу, а також раціональну систему реалізації 

продукції. Отже, щоб досягти найменших витрат, слід здійснювати заходи, пов’язані з 

мінімізацією собівартості продукції. Маркетинг у цій стратегії потребує високого розвитку. 

Друга сфера пов’язана із спеціалізацією виробництва продукту. За таких умов 

підприємство повинна здійснювати спеціалізоване виробництво і маркетинг для того, щоб 

стати лідером в галузі виробництва обраного продукту. Підприємства, що обирають цей тип 

стратегії, повинні мати високий потенціал для проведення науково-дослідних робіт, мати 

висококваліфікованих працівників, надійну систему забезпечення якості надання послуг, а 

також розвинуту систему маркетингу.  

Третя сфера відноситься до фіксації визначеного сегмента ринку і концентрації зусиль 

підприємства на ньому. Тут підприємство не прагне захопити весь ринок, а працює на чітко 
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визначеному сегменті. При цьому досконально вивчається потреба ринку в певному виді 

продукту і платоспроможність покупців саме в цьому сегменті ринку. Тобто, підприємство в 

своїх намірах повинна виходити не з потреб ринку взагалі, а з попиту цілком визначених або 

конкретних клієнтів. 

У практиці і теорії стратегічного управління виділяють також чотири групи еталонних 

стратегій. Вони відображають підходи до розширення підприємства і пов’язані зі зміною 

станів таких елементів, як продукт, ринок, галузь, місце підприємства в галузі, технологія. 

Кожен з перелічених елементів може бути в одному двох станів: стан, зафіксований на 

певному проміжку часу або його зміна і перехід до нового стану.  

В реальній практиці підприємства, в тому числі підприємства готельного господарства, 

можуть одночасно реалізовувати декілька стратегій. Особливо це практикується в 

багатогалузевих компаніях. Підприємство може також виконувати різні стратегії в певній 

послідовності, тобто здійснювати комбіновану стратегію [4].  

В сучасній теорії стратегічного управління виділяють три основні стратегії, які 

дозволяють забезпечити готельному підприємству конкурентний успіх на ринку: 

‒ лідерство в сфері витрат (стратегія цінового лідерства); 

‒ стратегія диференціації; 

‒ стратегія концентрації (ринкової ніші) 

Стратегія цінового лідерства – орієнтує підприємство на всебічне зменшення витрат 

виробництва і обігу для того, щоб досягти найменшого рівня витрат по галузі. 

Переваги стратегії цінового лідерства: 

‒ підприємства з найменшими витратами отримують прибуток навіть тоді, коли 

конкуренти попадають в зону збитків у результаті сильної конкурентної боротьби; 

‒ низькі витрати забезпечують переваги постачальників, оскільки збільшення ціни на 

матеріально-технічні ресурси в найменшому ступені відчуває на собі ціновий лідер; 

‒ низькі ціни виробника забезпечують йому переваги по відношенню до посередників, 

які зацікавлені в низькій ціні; 

‒ низькі витрати створюють високі вхідні бар’єри на ринках збуту; 

‒ у випадку появи на ринку товарів-замінників лідер по витратам має більше 

можливостей для переорієнтації, ніж конкуренти. 

Ризик стратегії цінового лідерства: 

‒ принципові технологічні зміни можуть зменшити значення даної галузі; 

‒ конкуренти можуть досягти аналогічного рівня витрат; 

‒ концентрація на витратах веде до несвоєчасного реагуванню на зміни в оточуючому 

середовищі; 

‒ непередбачене збільшення витрат, може привести до зменшення різниці в цінах 

порівняно з конкурентами. 

Стратегія диференціації передбачає досягнення підприємством визначених 

конкурентних переваг в задоволенні визначених аспектів потреб споживача. Термін 

«диференціація» походить від англійського слова “different”, що означає “різний, відмінний, 

несхожий”. Таким чином, застосовуючи стратегію диференціації, підприємство досягає 

конкурентних переваг в якості товару, його сервісному обслуговуванні, іміджу або інших 

сферах. Основна ідея диференціації складається з того, що товар, послуга підприємства 

повинен відрізнятися від товарів, послуг конкурентів і бути декілька неповторним з точки 

зору споживача. При цьому ціна і витрати мають другорядне значення, і, як правило, 

відрізняються високим рівнем. 

Необхідні умови для реалізації стратегії диференціації: значні дослідження, відповідний 

дизайн, використання матеріально-технічних ресурсів високого рівня, інтенсивна робота з 

споживачами. 

Переваги стратегії диференціації: створюється певний імідж товару і підприємства, що 

знижує чутливість споживача до ціни; прихильність споживачів і неповторність товару 

створюють високі вхідні бар’єри на ринок збуту; прихильність споживачів створює захист 
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від товарів-замінників; висока ціна дає змогу отримання високого прибутку. 

Ризик стратегії диференціації: характеристика товару, на якому основа на 

диференціація, може втратити своє значення у зв’язку з зміною системи цінностей 

споживача; збільшення ціни і відрив від цінового лідера можуть стати дуже значними. 

Стратегія концентрації – передбачає спеціалізацію діяльності підприємства на одному 

(або небагатьох) сегментах ринку і завоювання на них цінового лідерства або диференціації. 

Сегментами ринку (об’єктами концентрації) в стратегії концентрації можуть бути: визначена 

група споживачів; визначений вид товару; визначений географічний ринок. 

Необхідна умова застосування стратегії концентрації – підприємство повинно 

обслуговувати вибраний сегмент ринку більш ефективно, ніж конкуренти. 

Правильний вибір форм і методів конкуренції, вміле застосування конкурентної стратегії 

і найновіших досягнень науково-технічного прогресу дозволить готельному підприємству 

бути конкурентоспроможним на ринку товарів і послуг, досягнути ефективності 

господарської діяльності і як найширше задовольняти запити споживачів. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

 

У статті розглянуто сутність процесу приватизації як економічного явища, основні 

проблеми, вирішення яких дасть змогу прискорити процес завершення приватизації як 

масштабного соціально-економічного проекту, подано рекомендації щодо удосконалення 

процесу приватизації в Україні.  

Ключові слова: приватизація, приватизація державного майна, державна програма 

приватизації. 

 

Зниження темпів економічного зростання, зменшення обсягів виробництва, втрата 

конкурентних позицій на світових ринках, що спричинено недосконалою структурою форм 

власності в країні та економічних відносин власності, актуалізує проблему пошуку шляхів 

підвищення ефективності функціонування економіки, підтримання оптимальних 

співвідношень складових національного господарства та вдосконалення економічних 

взаємозв'язків.  

Одним з інструментів здійснення структурних перетворень, що застосовується у 

світовій та вітчизняній практиці з метою підвищення ефективності функціонування 

економіки, є приватизація. Практика останніх років проведення приватизації в Україні 

беззаперечно доводить, що приватизація з інструменту трансформації економіки 
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перетворилась здебільшого в інструмент політичної боротьби та вирішення фіскальних 

завдань органів виконавчої влади. 

Питанням трансформаційних процесів в економіці, що пов’язанні з роздержавленням та 

приватизацією державної власності присвячені праці українських науковців В. Гейця, 

О. Вінника, О. Пасхавера, А. Педька, О. Рудченка, М. Чечетова, Л. Федулової. Більшість 

авторів досліджують питання управління державною власністю, державних інтересів та 

державного регулювання в системі корпоративного управління. Теоретичні дослідження 

фінансових відносин у державному секторі економіки проводились О. Василиком, 

А. Мельником, К. Павлюк, М. Савлуком. Фінансові аспекти прояву організаційного 

механізму приватизаційних процесів та їх зв'язок із проблемами фінансування бюджету 

досліджені, на нашу думку, недостатньо. 

Метою даного дослідження є визначення сучасних особливостей приватизації 

державного майна. 

Термін «приватизація» вперше був уведений в обіг 1976 р. американським дослідником 

Робертом У. Пулом, проте термінологічні джерела цього поняття датуються 1969 р., коли 

П. Друкер у своїй книзі «Вік переривання традицій» вжив слово «реприватизація» для 

визначення процесу повернення націоналізованих підприємств їх колишнім власникам. 

Водночас ще в 20–х рр. минулого століття М. Бухарін та О. Риков розглядали приватизацію 

як один з основних факторів забезпечення соціальної стабільності та громадянської злагоди у 

країні, а також можливості залучення іноземних інвестицій для активізації відтворювального 

виробничого процесу. 

Приватизація державного майна – це відчуження майна, що перебуває в державній 

власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до 

законодавства, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та 

залучення коштів на структурну перебудову економіки України. 

В Україні приватизація вже привела до радикальної зміни співвідношення приватного та 

державного секторів. Проте державний сектор  залишається великим, але не за кількістю 

об’єктів, а за розмірами активів і факторами впливу на життєдіяльність суспільства, оскільки 

підприємства, які забезпечують економічну та національну безпеку країни, контролюються 

державою шляхом безпосередньої участі державного капіталу у статутних фондах, або 

повного державного володіння. Тому сьогодні для України актуальними є питання 

формування ефективної політики приватизації та управління державною власністю, 

визначення прийнятної форми власності для стратегічних об’єктів та природних державних 

монополій. У цьому контексті певні проблеми України виглядають подібними до тих, що 

постали перед Францією, Великобританією, Канадою та іншими країнами наприкінці 70-х 

рр. минулого століття. Це пояснюється тим, що на певних етапах традиційні механізми 

адміністративного контролю і регулювання не тільки не допомагають вирішувати проблеми, 

що нагромаджуються, а й навіть стримують запровадження прогресивніших способів 

управління. Уряди не встигають реагувати на швидкі зміни, що відбуваються в житті 

суспільства.  

Приватизаційний процес в Україні  можливо поділити на декілька етапів:  

– 1991 р. – формування загальної стратегії приватизації в незалежній державі,  

– 1992-1994 рр. ‒ перший етап проведення реформування власності,  

– 1995-1999 рр. – етап сертифікатної масової приватизації, з окремим елементами 

грошової приватизації,  

– з 2000 р. – етап грошової приватизації з індивідуальним підходом до роздержавлення 

підприємств,  

– з 2006 р. – етап грошової приватизації з акцентом на питання ефективного управління 

державним сектором економіки,  

– з 2011 р. ‒ етап завершення приватизації в якості широкомасштабного соціально-

економічного проекту трансформації державної власності. 
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Одним з головних завдань приватизації є створення конкурентного ринкового 

господарства. Приватизація здійснюється на основі таких принципів: 

– законності; 
– державного регулювання та контролю; 
– надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна; 
– надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів 

підприємств, що приватизуються; 

– забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у 
процесі приватизації; 

– продажу об’єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних  

особливостей виключно за кошти; 

– пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств; 
– створення сприятливих умов для залучення інвестицій; 
– додержання антимонопольного законодавства; 
– повного, своєчасного й достовірного інформування громадян про порядок 

приватизації та відомості про об’єкти приватизації; 

– врахування особливостей приватизації об’єктів агропромислового комплексу, 

гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних 

підприємств, підприємств із змішаною формою власності та об’єктів науково-технічної 

сфери. 

З початку приватизації було прийнято цілий ряд Державних програм приватизації, 

запроваджених постановами Верховної Ради, Указами Президента України, Законами 

України. Сьогодні чинною є Державна програма приватизації, затверджена 

Законом України від 18.05.2000 №1723-III [1]. 

Державна програма приватизації є основним законодавчим документом, який регулює 

здійснення приватизаційних процесів в Україні на певний період і визначає: 

– завдання з приватизації майна, що перебуває у державній власності, і державного 

майна, що належить АРК; 

– способи приватизації для різних груп об′єктів; 

– завдання відповідним органам виконавчої влади із забезпечення проведення 

приватизації; 

– заходи щодо залучення інвесторів до процесу приватизації; 

– особливості участі у процесі приватизації громадян України, іноземних інвесторів та 

інших покупців; 

– розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування і 

джерела фінансування; 

– прогноз щодо надходження коштів від приватизації і напрями їх використання. 

Крім того, в Україні має місце практика прийняття спеціальних законів, що регулюють 

особливості приватизації окремих державних підприємств і корпорацій. 

Приватизацію державного або комунального майна, як зазначено в статті 13 Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», проводять на конкурсній 

основі такими способами:  

‒ продаж на аукціоні з умовами;  

‒ продаж на аукціоні без умов;  

‒ продаж на аукціоні з покроковим зниженням стартової ціни і наступним поданням 

цінових пропозицій;  

‒ продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни;  

‒ продаж на аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;  

‒ шляхом викупу об'єктів приватизації. 

До об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать: 

1) підприємства як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, 

призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України;  
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2) об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти; акції (частки, паї), 

що належать державі у майні господарських товариств та інших об’єднань;  

3) земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації. 

На даний час державну політику в сфері приватизації державного майна здійснює Фонд 

державного майна України. Фонд державного майна України створено в 1991 роцi 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158. Це державний орган, який виступає 

орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю. Фонд входить до 

центральних органiв виконавчої влади. 

Основнi завдання Фонду полягають у наступному: 

 захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;  

 здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх 
приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;  

 здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна 

підприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;  

 сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для конкуренцiї 
виробникiв.  

 продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.  

Фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань: 

 змiнює у процесi приватизацiї органiзацiйно–правову форму пiдприємств, що 

перебувають у загальнодержавнiй власностi, шляхом перетворення їх у вiдкритi акцiонернi 

товариства;  

 продає майно, що перебуває у загальнодержавнiй власностi у процесi його 

приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств i об’єктiв незавершеного 

будiвництва;  

 укладає угоди з посередниками щодо органiзацiї пiдготовки до приватизацiї та 

продажу об’єктiв приватизацiї;  

 видає лiцензiї посередникам;  

 вживає заходiв до залучення iноземних iнвесторiв до процесу приватизацiї;  

 бере участь у створеннi спiльних пiдприємств, до статутного капіталу яких 

передається майно, що є загальнодержавною власнiстю;  

 представляє iнтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових 

прав держави.  

Основними проблемами, що потребують розв'язання з метою завершення приватизації 

як широкомасштабного проекту, є:  

‒ відсутність єдиної загальної стратегії подальшого здійснення приватизаційних 

процесів, яка б відповідала сучасним реаліям в економіці та її комплексному стратегічному 

розвитку;  

‒ наростання ризиків для безпеки держави у зв'язку з відсутністю ефективних 

механізмів здійснення приватизації стратегічних підприємств;  

‒ обмеженість повноважень державних органів приватизації у сфері земельних 

відносин, що, у свою чергу, унеможливлює ефективне виконання завдань щодо продажу 

об'єктів приватизації разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони 

розташовані;  

‒ неврегульованість правовідносин у земельній сфері, зокрема щодо відносин 

власності, невизначеність чіткої процедури набуття прав на землю юридичними особами 

(зокрема з іноземними інвестиціями);  

‒ незабезпеченість належної інформаційної підтримки процесу приватизації;  

‒ неефективне управління приватизованими об'єктами.  

Подальший розвиток ринкової економіки, здійснення структурних перетворень та 

реформування економічних відносин власності в Україні потребує здійснення необхідних 

кроків щодо:  
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‒ зміни моделі приватизації (від фіскальної до інвестиційно-орієнтованої), коли 

пріоритетом стає підвищення ефективності управління, а не наповнення державного 

бюджету та приведення у відповідність стратегії приватизації державного майна зі 

стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей (приватизація стратегічних 

підприємств має узгоджуватись із ринковою трансформацією галузей, з галузевими 

програмами приватизації підприємств);  

‒ удосконалення програми приватизації, виділення пріоритетних напрямів, за якими 

має здійснюватись приватизація, розробки і реалізації комплексу заходів щодо усунення 

монополізму в процесі перетворення державної власності;  

‒ удосконалення інструментів впливу Фонду державного майна на інвесторів з метою 

гарантування виконання взятих постприватизаційних зобов'язань;  

‒ визначення та чітке закріплення повноважень Фонду державного майна України щодо 

розпорядження та продажу земель державної власності, способу їх реалізації;  

‒ удосконалення порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із 

земельними ділянками державної власності;  

‒ посилення інформаційного забезпечення приватизаційних процесів в економіці;  

‒ підвищення ефективності управління приватизованими об'єктами шляхом системного 

підвищення кваліфікації менеджерів вищої ланки, посилення відповідальності керівників 

підприємств за ефективність управління приватизованими об'єктами. 

Таким чином, головною метою та приватизації державної власності в Україні є 

створення багатоукладної соціально орієнтованої економіки. Проте сьогодні вже всім 

зрозуміло, що приватизація державної власності не повинна бути самоціллю реформування 

економіки – це лише один з найважливіших засобів підвищення її ефективності. Очевидно 

також, що вплив процесу приватизації на ефективність економіки повинен полягати в її 

структурних змінах у напрямі підвищення частки високотехнологічної продукції у ВВП, 

створенні нових робочих місць, зростанні прибутковості виробництва, тощо. 

Водночас процес приватизації має суб′єктивний характер, оскільки залежить від волі та 

бажання людей, а отже – за недостатніх обґрунтованості та контрольованості з боку 

суспільства може тією чи іншою мірою стати ризиком виникнення кризових ситуацій у будь-

якій сфері суспільного життя, тобто несе в собі потенціальну загрозу національній 

(політичній, економічній, соціальній) безпеці. 
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РОЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ  

ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ШКОЛИ 

 

Розглянуто компоненти, які формують позитивний імідж навчального закладу, 

чинники, під дією яких позитивний імідж формується. Проведена діагностика 

викладацького колективу, інфраструктури та визначення поточного іміджу навчального 

закладу. 

Ключові слова: позитивний імідж навчального закладу, структура іміджу, трудовий 

колектив школи, SWOT-аналіз.  

 

The components that form the positive image of the educational institution, factors, under 

which the positive image is formed, are considered. The diagnostics of the teaching staff, the 

description of the head of the school, of the current infrastructure and the definition of the current 

image of the institution was conducted. 

Key words: positive image of the educational institution, image structure, staff collective of 

the school, SWOT-analysis. 

 

Сьогодні у сфері якісного задоволення потреб батьків та учнів, забезпечення 

ефективності функціонування школи,  велику роль відіграє позитивний імідж освітньої 

організації. Метою створення позитивного іміджу закладів освіти є підвищення 

конкурентоздатності, залучення інвестицій, встановлення та розширення партнерських 

зв’язків [1, с. 65]. 

Значущість розроблення механізмів формування іміджу навчального закладу полягає в 

необхідності синтезу знань відносно особливостей організаційної структури НЗ, дослідженні 

закономірностей формування громадської думки, у розробленні моделі взаємозв’язків між 

навчальним закладом та суспільством, а також методів дослідження цієї взаємодії. Імідж як 

образ-стереотип повинен формуватися планомірно, цілеспрямовано, всебічно і закладати у 

свідомості цільових аудиторій спроектовану суб’єктом систему уявлень й оцінок. 

Дослідники проблеми формування іміджу школи вважають, що проблема формування 

іміджу навчального закладу відноситься до галузі управління школою., та містить містить 

мотиваційно-цільвий, змістовний і технологічний компоненти. Відповідно до визначених 

компонентів іміджу, виділяються зовнішні і внутрішні фактори, які здійснюють вплив на 

позитивний імідж школи. Ефективність кожного з визначених факторів визначається 

повнотою їх представлення, системою при їх реалізації.  

Розглянемо складові компоненти зовнішнього та внутрішнього іміджу навчального 

закладу, які представлені на рисунку 1.  

Як видно із наведеної схеми, рівень професіоналізму трудового колективу школи є 

вагомим фактором формування внутрішнього позитивного іміджу школи. 

Ставлення суспільства до конкретного навчального закладу формується під дією 

багатьох факторів, провідним з яких визначено імідж керівника школи. Це пов’язано із тим, 

що у більшості випадків директор є першою людиною, з якою знайомляться батьки 

потенційних першокласників. У ході управління закладом освіти директор виконує наступні 

функції: 

‒ організація та планування діяльності колективу і власної роботи;  

‒ розподіл завдань та інструктаж підлеглих, контроль за ними;  

‒ підготовка звітів, перевірка й оцінювання результатів роботи; 

‒ ознайомлення з усіма новинками у світі бізнесу, техніки, технології висування на 

розгляд нових ідей та пропозицій;  
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‒ вирішення питань, які виходять за межі компетенції підлеглих та багато інших 

завдань [2]. 

Сформованості позитивного іміджу навчального закладу можливо досягти лише в 

комплексній реалізації основних принципів навчання: гуманізму, демократизму національної 

спрямованості, відкритості навчання, варіативності, забезпеченні розвивального характеру 

навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів, формуванні творчого потенціалу, єдності 

навчання та виховання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Дослідження внутрішніх та зовнішніх показників іміджу навчального закладу. 

Джерело: складено авторами за матеріалами [3, с. 81] 

 

Говорячи про імідж сучасного вчителя, слід відзначити особливість викладацької 

професії, яка збереглася і сьогодні. Відмітимо, що зовнішній вигляд учителя включає не 

лише візуальне сприйняття, а й жести, манери, комунікабельність, педагогічний такт, мовну 

культуру, любов до дітей, педагогічну прозорливість та низку інших якостей, які є тому 

числі, і  компонентами професійного педагогічного іміджу. 

Наступним кроком нашого дослідження стане розгляд Лиманської школи та діагностика 

її викладацького колективу, характеристика керівника навчального закладу, діагностика 

поточної інфраструктури та визначення її іміджу. 

Двом основним напрямкам роботи відповідають внутрішні та зовнішні 

показники іміджу навчального закладу 

Зовнішній імідж школи Внутрішній імідж школи 

високий якісний показник участі учнів 

в предметних олімпіадах, конкурсах, 

науково-дослідних робіт, творчих 

конкурсах, змаганнях 

наявність веб-сайту та візитки 

школи, 

зв’язки з вищими навчальними 

закладами, зв’язки з ДНЗ 

сучасний естетичний вигляд 

приміщення ЗНЗ 

участь вихованців в міських заходах 

та їх висока результативність 

забезпечення якісного рівня знань, 

результативність вступу 

випускників до вищих навчальних 

закладів 

позитивний мікроклімат у колективі 

об`єднання працівників та учнів 

навколо ідеї 

прогресивна команда адміністрації, 

оптимальний добір кадрів 

високий рівень професіоналізму 

вчителів 

забезпечення єдності навчання та 

виховання, фізичного розвитку 

сучасна матеріально- технічна база 

шанування шкільних традицій 

імідж кожного вчителя, сучасна 

система позакласної роботи. 
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Комунальний заклад «Лиманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»» Лиманської сільської ради 

Татарбунарського району Одеської області (скорочена назва КЗ «Лиманський НВК») 

розташований у с. Лиман, Татарбунарського району по вул. Героїв України, 24.  

Заклад об'єднує загальноосвітню школу та дитячий садок. За статутом мовою навчання є 

українська. Станом на 1 січня 2018 року школа має 178 учнів, у тому числі учнів 1-х класів – 

34. Класів – 11, кількість 1-х класів – 1.  

КЗ «Лиманський НВК»має в своїй структурі такі департаменти: 

‒ дошкільний підрозділ – старша, середня  та молодша  групи чисельністю 14, 12; та 8 

вихованців; 

‒ кількість класів школи І ступеню – 4 (70 учнів);  

‒ школи ІІ ступеню – 5 (71 учень),  

‒ школи ІІІ ступеню - 2 (18 учнів). 
Отже, школа має учнів усіх класів. Функціонування комплексу дитячий садок – школа 

сприяє позиціонуванню школи як осередку культури, причому, єдиному у селі, крім того, 

формуванню потенціалу учнів, розширенню кількості батьків, які зацікавлені у її розвитку. 

Навчальний процес забезпечують 19 вчителів та 6 вихователів ДНЗ, технічних 

працівників – 22. Діяльність НВК спрямована на забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів, створення умов 

для навчання та виховання. 

Протягом 2018/2019 навчального року з метою  реалізації єдиної науково-методичної 

проблемної теми проведені цілеспрямовані педагогічні заходи, які продемонстрували 

значний педагогічний та методичний доробок і творчі пошуки шляхів реалізації напрямків 

науково-методичної проблемної теми. У березні місяці на базі Лиманського НВК було 

проведено семінар бібліотекарів шкіл району. Відповідно до наказу відділу освіти № 155-о/д  

від 16.05.2019 р. «Про визначення номінантів соціально-педагогічного проекту «Лідер 

освіти» в 2018/2019 навчальному році» визначені переможцями  і нагороджені дипломами 

відділу освіти педагоги Лиманського НВК, які стали переможцями та призерами 

професійних конкурсів і фахових змагань на районному, обласному, всеукраїнському рівнях 

(7 педагогів). 

Для забезпечення інтерактивності навчального процесу викладацький колектив має у 

розпорядженні 25 комп’ютерів для учнів, один кабінет інформатики, 7 ноутбуків та 3 

проектори. Зауважимо, що 5 комп’ютерів використовують для потреб адміністрації та 

управління КЗ «Лиманський НВК». 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, КЗ «Лиманський НВК» посідає 

180 місце в області серед 463 шкіл та десяте місце серед 19 шкіл Татарбунарського району. 

Сім випускників складали 24 тести, з них - 88% успішно. Середнє значення бала ЗНО ‒ 112,7 

[4]. 

Проведене дослідження дає можливість констатувати, що рівень взаємовідносин у 

колективі в основному товариський, доброзичливий, дружній. Так, педагоги оцінили 

відносини учитель – учні середнім балом 6,0, адміністрація – батьки та учителя – батьки – 

6,7. Але доброзичливість стосунків адміністрація – учитель 4,6 балів, що може бути 

описаним як абсолютно байдужі та нещирі, з прихованим утиском. Стиль управління 

школою визначено як демократичний. Вчителі зазначають, що виваженість творчої 

атмосфери для актуалізації всіх членів навчального процесу є досить високою – 6 балів з 7. 

Колектив знайомий з багатьма з інноваційних технологій навчання і виховання, але не зовсім 

готовий їх використовувати. Так, наприклад, близько 81% не готові використовувати 

дослідницький урок та лабораторно-практичні роботи, інтегроване навчання і 100% - 

випереджальне навчання. 

Педагоги відзначають що школа багата традиціями, святами. Так, наприклад, традиційно 

у школі проходять свята Першого та Останнього дзвоника, відзначається День вчителя, День 

учнівського самоврядування, свято Зустрічі випускників. Але, на думку вчителів, школі не 
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вистачає заходів, на яких би підводилися підсумки роботи як вчительського, так учнівського 

колективів. Так, було запропоновано проводити Педагогічний та Учнівський олімпи, 

конкурс на кращий клас. Формуванню ідеї школа – рідний дім  могли б сприяти привітання 

іменинників, привітання учнів та колег з досягненнями та визначними подіями. 

На думку колективу, рівень співробітництва з батьківськими об’єднаннями є достатнім. 

Роботу органів учнівського шкільного самоврядування було оцінено середнім балом 4,7 з 7, 

що є досить невисоким. 

Щодо використання методів педагогічного стимулювання вчителів, то найчастіше 

згадуються методи заохочення (морального та матеріального), та методи здорової 

конкуренції. Для стимулювання учнівської діяльності використовуються заохочення, 

схвалення та змагання.   

Узагальненням прояву показників, осмисленням позиції навчальної установи на ринку 

освітніх послуг, можливі перспективи та наявні проблеми, був SWOT-аналіз, проведений за 

даними. SWOT-аналіз служить для визначення сильних і слабких сторін школи, 

можливостей і загроз [5, с. 208] 

Проаналізуємо діяльність школи за розглянутою методикою, результати представимо у 

таблиці 2 (див табл.2).  

Як видно з даних SWOT-аналізу, процес формування позитивного іміджу 

КЗ «Лиманський НВК» не є простим. Поле перетину сильних сторін і можливостей дає 

можливість зрозуміти, показує, які сильні сторони необхідно використовувати, щоб 

отримати віддачу від можливостей у зовнішньому середовищі. Вважаємо, що наявність 

молодих, енергійних вчителів є тим фактором, який має значний вплив на процес 

формування позитивного іміджу школи. 

Таблиця 1. 

Фактори SWOT-аналізу за їхніми характеристиками 

Фактори Характеристика 

Сильні 

сторони 
 Єдиний навчальний заклад у селі; 

 компактне розміщення школи і дитсадка 

 наявність лідера у команді – молодого, енергійного директора; 

 добрі традиції виховної, позашкільної робота навчального закладу; 

 наявність молодих, енергійних вчителів; 

 згуртованість та сприятливий психологічний клімат у колективі; 

  інтерес до нових методів навчання; 

 наявний пакет методичних розробок викладацького колективу школи 

Слабкі 

сторони 
 Будівля, що потребує ремонту; 

 відсутність належної матеріальної бази; 

 невисокий  рівень освіченості випускників; 

 консерватизм у роботі методичного відділу; 

 відсутність іміджевої реклами; 

 слабка організація органів учнівського шкільного самоврядування та 
роботи з батьківськими  комітетами; 

 погано розвинені традиції, 

 слабка презентація сильних сторін навчального закладу  

 пасивність команди при участі у конкурсах, виставках, концертах 

Можливості 

 
 Нові державні програми; 

 підвищення рівня платоспроможності громади; 

 близькість до всеукраїнського курорту Катранка та біосферного 
заповідника Тузлівські лимани 

 зацікавленість громади та її керівництва у розвитку школи 

 поліпшення інфраструктури району 
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Загрози  Демографічні зміни; 

 нові вимоги до ведення шкільної документації; 

 слабка платоспроможність батьків; 

 поважний вік вчителів – спеціалістів. 

 

Негативний вплив на імідж слабких сторін – стара будівля, що потребує ремонту та 

відсутність належної матеріальної бази, можна послабити, завдяки можливостям: компактне 

розміщення школи і дитсадка, та, найголовніше, завдяки зацікавленості громади та її 

керівництва у розвитку школи, роботи над поліпшення інфраструктури району. 

Перетин полів сильні сторони – загрози, показує, які сили необхідно використовувати 

для усунення загроз. Так, нові вимоги до ведення шкільної документації; поважний вік 

вчителів – спеціалістів можуть бути побореними завдяки цілеспрямованій роботі з кадровим 

складом. Молодим та енергійним вчителям, звичайно, простіше прийняти та працювати за 

новими правилами, а успішне навчання та підвищення кваліфікації молодих учителів 

дозволить забезпечити школу необхідними фахівцями після виходу поважних спеціалістів на 

пенсію. 

Щоб з’ясувати, від яких слабкостей необхідно позбутися, щоб спробувати запобігти 

навислу загрозу, потрібно проаналізувати перетин полів слабкі сторони – загрози. Так, 

слабка організація органів учнівського шкільного самоврядування та роботи з батьківськими 

комітетами; погано розвинені традиції, слабка презентація сильних сторін навчального 

закладу, невиразність рекламних акцій посилює дію демографічних загроз. Тому 

посилюється актуальність презентаційної діяльності школи. Саме презентування, як 

маркетингова стратегія, дає змогу навчальним закладам зайняти вигідне положення у 

свідомості і психології професійного співтовариства і споживачів і допомагає зробити 

зовнішню оцінку якості освіти в школі. Для успішного позиціонування на ринку освітніх 

послуг особливу увагу буде приділено формуванню привабливого іміджу, бренду і 

позитивної репутації. 

Отже, було проведено всебічний аналіз прояву складових іміджу КЗ «Лиманський НВК». 

Фахівці вважають, що і імідж навчального закладу може бути позитивним, негативним, 

нечітким [6]. 

Дані, отримані при комплексному вивченні складових КЗ «Лиманський НВК» 

дозволяють зробити висновок про нечіткий її імідж. 

Вважаємо, що при цілеспрямованій дії на всі складові іміджу Лиманської школи, її 

позитивний імідж буде сформовано.  
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Стаття присвячена розгляду проблем виходу вітчизняних підприємств на зовнішні 

ринки. У статті буде розглянуто стратегії виходу  підприємства на зовнішній ринок. 
Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, стратегічний інструментарій. 
 
The article is devoted to the consideration of problems of domestic enterprises entering the 

foreign markets. The article will discuss the strategies of the enterprise entering the foreign market. 
Keywords: strategy, strategic management, strategic tools. 
 
Зовнішньоекономічні зв’язки стають все більш помітною частиною господарської 

діяльності підприємств. Зростає зацікавленість у співробітництві з партнерами із зарубіжних 
країн. У цих умовах керівники організацій все більше усвідомлюють необхідність розробки 
індивідуальної стратегії виходу на зовнішні ринки і розширення мережі збуту своєї продукції 
та послуг.  

Організація міжнародної діяльності фірми передбачає вибір способу виходу на 
закордонні ринки, який залежить від мети підприємства, масштабів діяльності, характеру 
товару й намірів контролювати продаж. Враховується також потенційний обсяг продажу, 
витрати й інвестиції на організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу 
(продавців) та інші умови.  

Стратегія виходу підприємств на зовнішні ринки може зупинитися на експорті, спільній 
підприємницькій діяльності чи прямому інвестуванні за кордоном. Кожний наступний 
стратегічний підхід потребує прийняття на себе більшого обсягу зобов’язань та більшого 
ризику, але обіцяє і більш високі прибутки.  

Стратегія – це довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, 
спрямований на закріплення її позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення 
поставлених цілей. Основне завдання, яке вирішує стратегія діяльності фірми – забезпечення 
впровадження інновацій та змін в організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до 
зовнішнього середовища, внутрішньої координації та передбачення майбутніх змін у 
діяльності [1, c. 279-280]. 

Сучасна глобалізована ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони 
обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на 
неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності підприємств. При цьому, успіх 
підприємства залежатиме від здатності адаптуватися до змін в середовищі їх діяльності: 
передбачати і змінювати структуру бізнесу, розробляти і впроваджувати у виробництво нові 
види продукції, правильно визначати напрями інвестицій за різними видами діяльності тощо, 
щоб досягти успіху і забезпечити процвітання підприємства у перспективі. Таким чином, 
вважаємо доцільним розглянути методичний інструментарій стратегічного управління [2]. 

Вітчизняна і зарубіжна теорія та практика стратегічного управління виробили 
інструментарій вибору стратегій. Під інструментарієм слід розуміти систему методів і 
моделей, способів і механізмів обґрунтованого вибору стратегій за чітко визначеними 
критеріями. 

До інструментів стратегічного управління відносяться моделі та методи направлені на 
досягнення цілей підприємства. Загальновідомими у світовій практиці є такі стратегічні 
інструменти: модель стратегічного управління на основі «стратегічної прогалини»; модель, 
що базується на врахуванні ринкових переваг; модель що, орієнтована на створення та 
підтримку конкурентоспроможності; модель що, орієнтована на створення позитивного 
іміджу; моделі, що враховують розміри підприємств; метод аналізу розриву; метод аналізу 
динаміки витрат і крива досвіду; модель життєвого циклу товару на ринку (аналіз динаміки 
ринку); модель «продукт-ринок»; SWOT-аналіз, матриця Бостонської консультаційної групи 
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(BCG), матриця «GE/McKinsey» («привабливість-конкурентоспроможність»), матриця 
«Shell»-DPM («матриця направленої політики»), модель ADL, модель М. Портера; діловий 
комплексний аналіз (PIMS), матриця Ансоффа та ін.  

Вибір конкретного інструменту або набору інструментів стратегічного управління 
здійснюється з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов функціонування підприємства, 
виходячи із системи взаємозалежних критеріїв [3]. 

В умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища для підвищення 
успішної діяльності підприємства недостатньо спланувати та реалізувати комплекс заходів. 
Система стратегічного управління передбачає постійну перевірку та коригування стратегії 
підприємства відповідно до змін, що відбуваються в межах зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Оцінювання стратегії відбувається шляхом порівняння результатів діяльності з цілями. 
Результати оцінювання є базою для реалізації зворотного зв’язку з метою коригування 
стратегії. Для підвищення ефективності таке оцінювання потрібно проводити системно та 
безперервно.  

Як відомо, стратегічне управління передбачає прогнозовані оцінки можливостей ринку, 
конкурентів, клієнтів, постачальників і т.ін. Тому, коли інформаційна база попереднього 
аналізу стану об’єктів неточна, база порівняння може бути вибрана невірно. Необхідно 
використовувати механізм багаторівневого порівняння (змінної бази) і відповідно виникає 
необхідність розглянути декілька сценаріїв розвитку ринкових ситуацій.  

Отже, в сучасних умовах ринку для українських підприємств існує реальна можливість 
стабільної та ефективної роботи за умови вдалого використання інструментів стратегічного 
управління. 
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PARTICULARITĂȚI PRIVIND TEHNICILE DE CALCULARE A COSTURILOR  
DE CĂTRE COMPANIILE FARMACEUTICE 

 

Actualmente, industria farmaceutică este una din cele mai prospere şi influente sectoare 
industriale atât la nivel mondial, cât și în Republica Moldova,  atrăgând aprecieri şi controverse. 
În prezentul articol sunt analizate companiile care operează în industria farmaceutică din țara 
noastră. Asemenea altor entități, obiectivul principal al companiilor din industria farmaceutică 
constă în maximizarea profitului. Unul din factorii de influenţă ai profitabilităţii este reprezentat de 
sistemul de calculaţie a costurilor.  

În articolul de faţă se apreciază sistemele de calculaţie a costurilor, nivelul de satisfacţie 
asociat sistemului de calculaţie, principalele dificultăţi întâmpinate în procesul de calculaţie, 
precum şi metoda optimă de calculaţie a costurilor în sectorul farmaceutic. În acest scop, au fost 
analizate 10 cele mai cotate companii din industria farmaceutică a RM.  Pentru analiza datelor au 
fost utilizate tehnici de statistică descriptivă, precum şi metoda grafică. Ca rezultat semnificativ, 
studiul a arătat faptul că majoritatea organizaţiilor aplică sistemul costurilor marginale, o mare 
parte a managerilor declarându-se satisfăcuţi de sistemul de calculaţie utilizat.  
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Cuvinte-cheie: industria farmaceutică, metode de calculaţie a costurilor, sistemul costurilor 
marginale, sistemul de calculaţie ABC, . 

 

Clasificare JEL: M41. 

Piața produselor farmaceutice prezintă anumite elemente specifice, în comparație cu piețele 

pentru alte bunuri și servicii, care limitează aplicarea deplină a mecanismelor economiei de piață 

bazate pe interacțiunea liberă dintre cerere și ofertă. Industria farmaceutică a parcurs un drum lung 

și s-a dovedit a fi o industrie unică și cu o evoluție impresionantă, astăzi fiind una din cele mai 

prospere  și influente sectoare industriale la nivel mondial, atrăgând atât aprecieri cât și controverse. 

Piața medicamentelor în RM a cunoscut o dezvoltare dinamică continuă pe durata a mai multor 

ani. Această realitate a permis producătorilor interni (deși puțini la număr) să-și extindă capacitățile 

de producție. În același timp, marii producători străini de produse farmaceutice, pătrund tot mai 

mult pe piața RM. Distribuitorii și-au consolidat poziția pe piață pe măsura ce fluxurile comerciale 

au crescut, în timp ce comercianții cu amănuntul au cunoscut o expansiune rapidă a rețelei de 

vânzare.  

Asemenea altor societăți comerciale, obiectivul principal al companiilor farmaceutice este 

reprezentat de maximizarea profitului, iar profitul va atinge nivelul maxim atunci când costurile 

sunt calculate cu exactitate, prin  utilizarea unor  tehnici adecvate. 

În articolul dat autorul prezintă și evaluează sistemul de calculație a costurilor utilizat de 

companiile din industria farmaceutică din RM, fiind bazat pe colectarea de informații din cadrul a 

10 cei mai mari producători locali de medicamente.  

Obiectivele studiului: 

1. Identificarea sistemelor de calculație a costurilor aplicate de companiile farmaceutice din 

RM; 

2. Aprecierea măsurii în care managerii sunt satisfăcuți de diferitele tehnici de calculație a 
costurilor; 

3. Identificarea problemelor asociate sistemelor de calculație a costurilor existente; 

4. Stabilirea modului în care costurile indirecte sunt repartizate asupra produselor.  

Pornind de la acei actori care formează lanțul valoric al prețului la medicamente, în figura de 

mai jos sunt sintetizate elementele principale ale  acestui lanț pe piața farmaceutică din RM, care  

sunt organizate de-a lungul a trei segmente principale : producători locali, importatori / distribuitori 

cu ridicata și distribuitori cu amănuntul.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura : Lanțul valoric al prețului de medicamente 

Sursa : În baza datelor Biroului Național de Statistică, 31.12.2018  

Producătorii 
locali 

Distribuitori 
cu ridicata 

(importatori) 

Distribuitori 
cu 

amănuntul 
(importatori) 

Consumatori 

27 Producători 

autohtoni 

940 Salariați 

443,5 mln. lei Cifra 

de afaceri 

 

72 Depozite     

farmaceutice 

106 Importatori  

1792 Salariați 

3,2 mlrd. lei  

Cifra de afaceri  

 

981 Farmacii 

4653 Salariați 

2,5 mlrd. lei Cifra 

de afaceri 
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Activitatea producătorilor autohtoni este reglementată printr-un număr vast de acte 

normative: 

1) Legea nr. 411-XIII din 28.03.1995 ocrotirii sănătății; 

2) Legea nr. 845_XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; 

3) Legea nr. 1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la  medicamente; 

4) Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică; 

5) Hotărârea Guvernului privind aprovizionarea instituțiilor medico-sanitare publice cu 

antibiotice nr.30 din 11.01.2007 etc.  

Producătorii de medicamente includ atât companiile autohtone, cât și filialele unor companii 

străine de medicamente care au activități de producție pe teritoriul RM. 

Primii 10 cei mai mari producători locali de medicamente au un volum de vânzări de aproape 

6,5 % din totalul produselor farmaceutice realizate pe piața RM. 

În ultimii ani concentrarea pieței a crescut în principal datorită fuziunilor și achizițiilor care au 

avut loc la nivel internațional între unii dintre cei mai mari producători de medicamente. 

În tabelul de mai jos sunt prezentați primii 10 cei mai mari  producători autohtoni în RM 

precum și ponderea deținută de aceștia pe piața medicamentelor.  

Nr. 

d/o 

Producători  autohtoni Ponderea din totalul 

producă-torilor de 

medicamente pe     piața 

RM, % după CA 

Ponderea din       

totalul pieței         

farmaceutice 

1  Societatea cu Răspundere Limitată                 

”Farmaprim”  
3333,,22   22,,44   

2  Întreprindere Mixtă “Farmaco” S.A  1100,,00   00,,77   

3  Societatea Comercială                                      

“BalkanPharmaceuticals” S.R.L  
99,,33   00,,77   

4  Societatea cu Răspundere Limitată                 

“Depofarm”  
88,,44   00,,66   

5  Întreprindere Mixtă 

“RnpPharmaceuticals”     S.R.L  
66,,44   00,,55   

6  Societatea Comercială “Flumed-Farm” 

S.R.L  
55,,44   00,,44   

7  Societate pe Acțiuni de Tip Închis 

”Farmavet”  
55,,22   00,,44   

8  Societatea cu Răspundere Limitată                 

“Universal-Farm”  
44,,55   00,,33   

9  Întreprindere Mixtă “Vitapharm-Com” 

S.R.L  
44,,11   00,,33   

10  Întreprinderea cu Capital Străin                      

“Eurofarmaco” S.A  
44,,11   00,,22   

11  Alți producători autohtoni  1100,,77   00,,55   

 TToottaall   110000%%   77,,00   
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În conformitate cu datele statistice la 31.12.2018 S.R.L ”Farmaprim” ocupă prima poziție din 

topul producătorilor locali de medicamente având o cotă de 33,2% din totalul medicamentelor 

produse local și 2,4% din totalul CA pe piața farmaceutică. 

Având ca bază câțiva din producători autohtoni, pentru identificarea sistemelor de calculație a 

costurilor aplicate de către aceștia (obiectiv 1) au fost analizate următoarele întrebări : 

a) Ce se înțelege prin model de calculație? 

b) Care este semnificația modelului de calculație pentru sectorul farmaceutic? 
c) Care sunt principalele sisteme de calculație a costurilor? 

a) Un model de calculație este utilizat de către companii pentru a obține o mai bună înțelegere 
a costurilor în scopul conducerii eficiente a afacerii. 

b) Modelul de calculație îndeplinește următoarele funcții :  

- evaluarea stocurilor și a costului bunurilor vândute; 

- estimarea costului produselor, serviciilor, clienților și activităților; 

- furnizarea unui feedback conducerii cu privire la eficiența proceselor. 

Dinamismul și complexitatea sectorului farmaceutic sunt în creștere. Această industrie 

înregistrează numeroase schimbări :  

• Creșterea sensibilității cumpărătorului la costuri;  

• Apariția de piețe noi;  

• Progresul tehnologic și amplificarea competiției globale până la un nivel nedefinit. 

Așteptările pacienților sunt mai mari, costurile asociate sănătății au crescut la   rândul lor, în 

timp ce incapacitatea economiei de a răspunde creșterii de costuri reprezintă o provocare majoră 

pentru industria farmaceutică. 

Obiectul principal al firmelor - maximizarea profitului. Profitul atinge nivelul  maxim în 

condițiile în care există o procedură adecvată de calculație a costurilor, motiv pentru care tehnicile 

de calculație a costurilor sunt extrem de importante în sectorul dat.  

c) Principalele sisteme de calculație a costurilor pot fi : 

 În funcție de produs 
 În funcție de procesul de producție 

• Clasificarea sistemelor de calculație a costului produsului : 

1. Calculația costului variabil/ marginal/ direct; 

2. Calculația costului total/ calculația absorbantă. 
Metodele de calculație a costurilor procesului de producție :  

 Calculația pe faze 

 Calculația pe comenzi  
La companiile farmaceutice, materia primă este reprezentată de substanțele naturale și 

organice. 

Persoanele implicate direct la realizarea produsului farmaceutic reprezintă salariul muncitorilor.  

La momentul actual, se acordă o importanţă deosebită companiilor din domeniul farmaceutic, 

acestea fiind legate de viaţa umană. Companiile din domeniul farmaceutic încearcă să furnizeze 

produse de calitate, în condiţiile minimizării costurilor. Profitul organizaţiei depinde de tehnicile de 

calculaţie a costurilor utilizate de organizaţie.  

Principalul obiectiv al prezentei lucrări a fost reprezentat de evaluarea şi identificarea 

sistemelor de calculaţie a costurilor, precum şi a altor aspecte esenţiale legate de sistemele de 

calculaţie a costurilor utilizate de companiile din industria farmaceutică din Republica Moldova.  

Majoritatea companiilor din domeniul farmaceutic din țara noastră utilizează calculaţia 

costurilor marginale, în detrimentul calculaţiei absorbante şi a sistemului ABC. Managerii 

companiilor care utilizează sistemul ABC sunt în mai mare măsură satisfăcuţi de tehnicile de 

calculaţie a costurilor decât utilizatorii altor sisteme de calculaţie. Companiile dispun de standarde 

de calculaţie a costurilor şi utilizează programe informatice în acest sens. Majoritatea managerilor 

consideră sistemul de calculaţie a costurilor marginale ca fiind mai adecvat pentru luarea deciziilor 

decât alte sisteme. 
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Principala problemă cu care se confruntă entitățile în ceea ce priveşte sistemul de calculaţie este 

reprezentată de repartizarea incorectă a costurilor indirecte de producție.  

În viitor, pot fi avute în vedere examinarea avantajelor şi dezavantajelor utilizării tehnicilor de 

calculaţie a costurilor în companiile din domeniul farmaceutic, precum şi a impactului asupra 

profitului a schimbării tehnicilor de calculaţie. 
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CAPITALUL BANCAR PRIN PRISMA STRUCTURII,  

TENDINȚELOR ȘI MODULUI DE RAPORTARE 

 

Capitalul bancar are un rol important, începînd de la constituirea băncii şi continuând cu 

perioada de funcţionare, pâna la lichidarea acesteia, capitalul bancar devenind în prezent 

componenta financiară esenţială asupra căreia acţionează managementul financiar-bancar. 

Capitalul reprezintă cel mai important determinant al capacităţii de creditare a unei bănci. O bază 

adecvată de capital serveşte drept reţea de siguranţă pentru o varietate de riscuri la care este 

expusă o bancă pe parcursul desfăşurării activităţii sale.  

Cuvinte-cheie: Bancă, capital, fonduri proprii, acțiuni, resurse. 

 

Banking capital plays an important role, starting from the establishment of the bank and 

continuing with the period of operation, until its liquidation, bank capital is now becoming a 
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financial component on which the financial-banking management acts. Banking capital is the most 

important determinant of a bank's lending capacity. An adequate capital base serves as a safety net 

for a variety of risks to which a bank is exposed during the course of his activity. 

Keywords: bank, capital, own funds, actions, resources. 

 

Fiecare aspect al activităţii bancare este influenţat direct sau indirect de disponibilitatea şi 

costul capitalului. Capitalul reprezintă averea proprietarilor băncii, reflectă unul dintre factorii cheie 

care trebuie luaţi în considerare atunci când este evaluată siguranţa şi buna funcţionare a unei 

anumite bănci.  

Volumul și structura capitalului propriu al băncii depinde de caracterul operațiunilor active 

efectuate. Orientarea activității băncii spre operațiunile cu un grad înalt de risc necesită o mărire a 
resurselor proprii a acestor bănci. Resursele proprii necesare băncii și mărimea acestor depinde și 

de nivelul de dezvoltare al pieții resurselor de creditare  și de politica creditară promovata de banca 
centrală. 

Capitalul bancar desemnează fondurile pe care banca le poate folosi pentru finanţarea unor 

operaţiuni pe termen nelimitat. Formele capitalului bancar pot fi delimitate de modul lor de 

procurare: capitalul bancar în sens restrâns şi alte surse de capital bancar. Fondurile proprii ale 

societăţilor bancare exprimă forma clasică a capitalului bancar şi forma exclusivă pentru majoritatea 

băncilor autohtone. [7] 

Stabilirea valorii capitalului bancar se poate face în trei modalităţi:[6, pag.216] 

1. la valoarea contabilă, ca o mărime folosită pentru raportare; 
2. la valoarea de piaţă, folosind cursul acţiunilor aflate în circulaţie, multiplicat cu numărul 

acestora; 

3. la valoarea nominală a acţiunilor. 
Scopurile cheie ale capitalului sunt acelea de a oferi stabilitate şi de a absorbi pierderile, 

furnizând astfel o măsură de protecţie pentru deponenţi şi alţi creditori în cazul lichidării. Capitalul 

unei bănci trebuie să posede 3 caracteristici importante: 

- trebuie să fie permanent; 

- nu trebuie să genereze cheltuieli fixe obligatorii; 

- trebuie să permită subordonarea legală faţă de drepturile deponenţilor şi ale altor creditori. 

Conform economistului Piter Rouse capitalul îndeplineşte cîteva funcţii: 

 Mijloc de asigurare a băncilor contra falimentului; 

 Asigură mijloacele necesare pentru crearea şi funcţionarea băncii; 

 Capitalul este un barometru al nivelului de creştere a băncii.[5, p.186] 

Potrivit Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital nr. 

109 din 24.05.2018,  fondurile proprii ale unei bănci sunt constituite din suma fondurilor proprii de 

nivel 1 şi a fondurilor proprii de nivel 2. [2] 

Elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale băncii constau din instrumente de capital; 

conturi de prime de emisiune aferente instrumentelor date; rezultatul reportat; alte elemente ale 

rezultatului global acumulate; alte rezerve. 

Comitetul Basel pentru supravegherea bancară a aprobat standardul Basel III, care impune 

cerinţe noi, faţă de capitalul social şi indicii de lichiditate ai băncilor și au ca scop consolidarea şi 

asigurarea stabilităţii financiare atît la nivel naţional, cît şi la cel internaţional.  

Astfel, implementarea Acordului Basel III implică necesitatea de a acţiona pe două direcţii 

principale şi anume: revizuirea cerinţelor faţă de capital sub aspect calitativ şi cantitativ, de 

asemenea, elaborarea cerinţelor pe termen scurt şi lung faţă de lichiditate. Revizuirea aspectului 

calitativ al capitalului constă în eliminarea capitalului de gradul III. O altă cerinţă privind aspectul 

calitativ al capitalului reprezintă restricţionarea mărimii capitalului de gradul II. Noile cerinţe faţă 

de lichiditatea băncilor pe termen scurt se referă la menţinerea resurselor lichide necesare pentru 

onorarea tuturor obligaţiunilor în decurs de o lună, iar cele pe termen lung – la menţinerea 

resurselor necesare pentru onorarea obligaţiunilor pe parcursul unui an. [7] 
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Deşi implementarea reglementărilor Basel III este preconizată pentru următorii 5-7 ani, 

conformarea băncilor cerinţelor calitative faţă de capital şi cerinţelor faţă de lichiditate nu va fi una 

dificilă din anumite considerente.  

În primul rînd, băncile, în conformitate cu reglementările actuale, nu dispun de capital de 

gradul III. În al doilea rînd, indicatorii suficienţei capitalului băncilor aferent celui social, precum şi 

celui de gradul I, sînt la un nivel care permit respectarea de către acestea a eventualelor cerinţe. În al 

treilea rînd, respectarea de către bănci a indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate 

de finanţare pentru acoperirea necesităţilor potenţiale pe termen scurt, cît şi pe termen lung. [4] 

Banca Națională a Moldovei nu admite ca fondurile proprii deținute conform Legii privind 

activitatea băncilor să fie utilizate pentru a respecta sau a compensa cerințele suplimentare de 

fonduri proprii la nivelul de acoperire a tuturor riscurilor și la nivel de fiecare risc. În acest sens se 
vor evalua și se vor lua în considerare efectele de diversificare produse de factori geografici, 
sectoriali sau alți factori relevanți în cadrul fiecărei categorii de risc semnificativ (diversificare în 
cadrul fiecărui risc).  [1] 

Funcţia esenţială a capitalului bancar este de a asigura publicul şi autorităţile asupra stabilităţii 

băncilor. Ca un exemplu de analiză a capitalului poate fi BC„Victoriabank”SA. Pe parcursul anului 

2018 în cadrul BC„Victoriabank”SA au intervenit modificări semnificative în structura acționarilor, 

fiind înregistrate tranzacții cu 44,3% din acțiunile emise de bancă. Printre tranzacțiile relevante este 

și cea de procurare a pachetului de 39,2% din total acțiuni de către compania VB INVESTMENT 

Holding BV, acționar care deținea deja 27,56% din acțiuni. 

Tabelul 1. Structura acționarilor BC„Victoriabank”SA la finele anului 2018 

Categoria Acțiuni, unități Cota în capitalul social, % Numărul acționarilor 

Total 25 000 091 100 164 

- persoane juridice 18 641 324 74,56 9 

- persoane fizice 6 358 767 25,44 155 

Inclusiv:    

Nerezidenți: 18 116 222 72,46 15 

Rezidenți 6 883 869 27,45 150 

Sursa: Raportul anual al BC„Victoriabank”SA  pentru anul 2018 
 

Din 164 acționari 9 sînt persoane juridice și dețin 74,56% din numărul total al acțiunilor și 155 

persoane fizice, care dețin 25,44% din aceste acțiuni. De asemenea analizînd acționarii după 
origine, se poate constata că 15 acționari sînt nerezidenți și dețin 72,6% din acțiuni și 120 persoane 

sînt rezidenți, care dețin 27,45 % din acțiuni. 

Tabelul 2. Acționarii care dețin cote substanțiale în cadrul BC„Victoriabank”SA în anii 
2016-2018 

Nr. 
Denumirea/Numele 

acționarului 

2016 2017 2018 

Cota de 

particip

are, % 

Dreptul 

de vot, 

% 

Cota de 

particip

are, % 

Dreptul 

de vot, 

% 

Cota de 

particip

are, % 

Dreptul 

de vot, 

% 

1 INSIDOWN LTD 39,20 39,20 39,20 39,20 x x 

VB INVESTMENT Holding 

BV 
x x x x 

72,19 72,19 
2 Banca Europeană pentru 

Reconstrucții și Dezvoltare 
15,06 15,06 27,56 27,56 

3 ALPHA BANK ROMANIA 

SA 
12,50 12,50 - -   

4 Țurcan Victor 10,45 10,45 10,45 10,45 10,76 10,76 

5 Proidisvet Galina 4,04 4,04 4,04 4,04 1,58 1,58 

6 Artemenco Mihail 2,49 2,49 - - - - 

7 Țurcan Valentina 2,47 2,47 2,47 2,47 5,71 5,71 
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8 Artemenco Elena 2,45 2,45 4,94 4,94 4,94 4,94 

9 Notabil SRL 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

10 Bondari Iurie 1,01 1,01 1,01 1,01 - - 

Sursă: victoriabank.md 

Capitalul propriu al băncii include acţiunile ordinare; acţiunile de tezaur;  capitalul 

suplimentar; capitalul de rezervă; profitul nerepartizat, care în cazul BC„Victoriabank”SA se 

reflectă în tabelul următor. 

Tabelul 3. Dinamica capitalurilor proprii ale băncii BC„Victoriabank”SA în anii 2017-

2018 

Indicatorii 
2017 2018 2018-2017 

Mil lei Mil lei Mil lei 

Acțiuni ordinare 250,00 250,00 0 

Prime de emisiune (Prime de capital) 10,25 10,25 0 

Alte elemente cumulate ale rezultatului global x 237,56 x 

Rezultat reportat 1083,86 1076,20 -7,66 

Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de 

evaluare aferente 
195,98 237,56 41,58 

Rezerve statutare 25,00 25,00 0 

(Dividende interimare) x (140,00) x 

Total capital  2466,28 2284,75 -181,53 

Sursă: elaborat de autor în baza Situațiilor financiare ale BC„Victoriabank”SA pentru anii 

2016-2018  

Capitalul propriu al băncii în 2018 constituie 2284,75 milioane lei, cu 181,53 milioane lei mai 

puțin față de anul 2017. Acțiuni ordinare reprezintă valori de 250 milioane lei și primele 10,25 

milioane lei respectiv. Indicatorii de raportare a capitalului se reflectă în Informația privind 

activitatea economico-financiară a BC„Victoriabank”SA și se publică în Dezvăluirea informației 

pe pagina web. Acești indicatori se sistematizează potrivit Regulamentului cu privire la dezvăluirea 
de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor.  [4] 

Tabelul 4. Indicatorii de raportare a capitalului BC„Victoriabank”SA în anii 2016-2018 

Indicatorii u. m. Normativul 
Anii 

2016 2017 2018 

Capitalul social mil. lei ≥100 250,00 250,00 250,00 

Fonduri proprii de nivel 1 de bază  mil. lei ≥200 857,56 1170,84 1482,87 

Fonduri proprii  mil. lei x 1014,36 1366,82 1482,87 

Cuantumul total al expunerii la risc mil. lei x 4488,82 3971,64 4694,43 

Rata fondurilor proprii  % ≥10% 22,60 34,41 31,59 

Fonduri proprii de nivel 1 de baza  % ≥5,5% 19,10 29,48 31,59 

Fonduri proprii/Total active   % x 8,04 9,43 10,43 

Mărimea calculată dar, nerezervată  a 

reducerilor pentru pierderi la active şi 

angajamente condiţionale  

mil. lei x 1215,12 1041,19 685,74 

Nivelul de afectare a fondurilor proprii 

de nivel 1 de bază  
% x -61,49 -21,39 -14,55 

Total datorii / Total capital  x 4,52 4,88 5,22 

Cota investiţiilor străine în capitalul 

social al băncilor 
% x 66,77 66,77 72,19 

Sursă: elaborat în baza Informației privind activitatea economico-financiară a 

BC„Victoriabank”SA pentru anii 2016-2018 
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Fonduri proprii de nivel 1 de bază (Capitalul de gradul I în anii 2016-2017) în anul 2018 

înregistrează 1482,87 milioane lei, cu 312,03 milioane lei mai mult față de anul 2017 cînd 
înregistrează valoarea de 1170,84 milioane lei, și cu 625,31 milioane lei mai mult față de anul 2016, 
cînd valoarea era de 857,56 milioane lei.  

Fonduri proprii constituie 1482,87 milioane lei în anul 2018, în creștere cu 468,51 milioane lei 

față de anul 2015 și față de 2016 cu 116,05 milioane lei. Rata fondurilor proprii este mai mare față 
de limita stabilită de BNM și este în creștere: de la 22,60% în anul 2016 pînă la 31,59% în anul 
2018. Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncilor în anul 2018 constituie 72,19%, cu 5,42 

puncte procentuale  mai mult față de anii 2016 și 2017 cînd cota era de 66,77%. 
Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de management ale capitalului, care 

să prevadă, inclusiv monitorizarea şi evaluarea acestuia în vederea menţinerii permanente a unui 

nivel adecvat al capitalului corespunzător profilului de risc şi specificului activităţii (mărimea, 

complexitatea şi strategia de afaceri a băncii). 

În scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau îndeplinirii obligaţiilor 

asumate, fiecare bancă trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, dar nu mai mic 

de nivelul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.  

Cerinţele şi categoriile de fonduri proprii, elementele care intră în calculul fondurilor proprii, 

condiţiile şi limitele în care acestea pot fi luate în considerare şi situaţiile în care pot fi depăşite 

aceste limite, filtrele prudenţiale, deducerile din elementele de fonduri proprii, reducerile din 

nivelurile de fonduri proprii şi orice alte cerinţe de determinare a acestora sînt stabilite prin actele 

normative emise, atît pe bază individuală, cît şi pe bază consolidată, în situaţii obişnuite şi, după 

caz, în cele de urgenţă. [2] 

Băncile trebuie să dispună de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanenţă cel 

puţin la nivelul cerinţelor de fonduri proprii stabilite pentru acoperirea, după caz, a riscului de 

credit, a riscului de diminuare a valorii creanţei, riscului de credit al contrapărţii, riscului de poziţie, 

riscului de decontare/livrare, riscului valutar, riscului de marfă, riscului de ajustare a evaluării 

creditului şi riscului operaţional.  

Metodologiile de determinare a valorii expunerii la fiecare risc, precum şi a valorii totale a 

expunerii la risc, se stabilesc în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.[3] 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017, în vigoare începînd cu 1 
ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 434-439 art. 727 din 15.12.2017; 

2. Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital nr. 109  din  

24.05.2018, (în vigoare 30.07.2018), publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 899 

din 08.06.2018 

3. Hotărîrea nr. 63 din 28 februarie 2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

supraveghere și evaluare a activității băncilor;  

4. Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ 

european. Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/strategia-de-implementare-standardelor-bsel-iii-

prin-prisma-cadrului-legislativ-european; 

5. Căpraru B. Banca centrală şi mediul economic – repere teoretice, evoluţii şi analize. 

Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2011. 384 p. ISBN 978-973-703-415-1 
6. Căpraru B. Activitatea bancară. Sisteme, operațiuni și practici. Ediția 2. Editura C.H.Beck. 

2014. 368 p. ISBN: 978-606-18-0319-4 
7. Alinierea la „Basel III”, Disponibil: http://www.profit.md/articles-ro/number_ 

05_2011/548111/ 

8. Activitatea economico-financiară a B.C.”Victoriabank” S.A [2016-2018] Disponibil: 

https://www.victoriabank.md/ro/details-information-disclosure-economic-financial-activity-

2018?category=information-disclosure 

https://www.bnm.md/ro/content/strategia-de-implementare-standardelor-bsel-iii-prin-prisma-cadrului-legislativ-european
https://www.bnm.md/ro/content/strategia-de-implementare-standardelor-bsel-iii-prin-prisma-cadrului-legislativ-european
http://www.profit.md/articles-ro/number_%2005_2011/548111/
http://www.profit.md/articles-ro/number_%2005_2011/548111/


Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

85 

УДК 005.922.1 

Олена Пархоменко 

(Київ, Україна) 
 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Виявлено недоліки механізму оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 
Запропоновано шляхи оптимізації механізму діагностики стану економічної безпеки з 
використанням інструментарію обліково-аналітичного та інформаційного забезпечення 
процедури визначення оцінки рівня економічної безпеки, зокрема такі, як: залучення фахівців 
й експертів з оцінювання рівня економічної безпеки, розробка набору бланків документів для 
візуалізації стану економічної безпеки підприємства, автоматизація процедури оцінювання 
рівня економічної безпеки за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм; врахування 
галузевих особливостей обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності у процесі 
формування інформаційного забезпечення та проведення процесу оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємств, а також під час розробки внутрішніх стандартів і 
методології оцінювання рівня економічної безпеки господарських структур. 

Ключові слова: економічна безпека, облікове забезпечення, аналітичне забезпечення, 
інформаційне забезпечення, оцінювання рівня економічної безпеки. 

 

The ways of optimization of the mechanism of diagnostics of the state of economic security 
using the tools of accounting, analytical and information provision of the procedure for 
determining the assessment of the level of economic security, in particular the involvement of 
experts in assessing the level of economic security, development of a set of document forms for 
visualizing the state of enterprise economic security, automation of the assessment procedure level 
economic security through specialized computer programs; taking into account branch features of 
accounting and reporting of business entities in the process of formation of information support and 
conducting process of assessing the level of economic security of enterprises, as well as during the 
development of internal standards and methodology for assessing the level of economic security of 
economic structures. 

Keywords: economic security, accounting support, analytical support, information provision, 
assessment of the level of economic security. 

 

Дослідженню питання обліково-аналітичного забезпечення процесів оцінювання рівня 
економічної безпеки та управління її станом присвятили увагу знані вітчизняні вчені, що 
розглядали його з різних наукових і прикладних позицій. Так, Гнилицька Л. В. досліджує 
обліковоаналітичне забезпечення процесу функціонування системи економічної безпеки 
суб’єктів господарювання як об’єкт наукових досліджень [1, с. 146], Грінка Т. І. конкретизує 
проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства 
[2, с. 414], тобто з наукової площини переходить до прикладного рівня дослідницької роботи, 
Гнатюк Т. М., Мельник Н. Б., Банашкевич Т. П. комплексно розглядають обліково-
аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [3, с. 193], Штангрет А. М. 
виокремлює особливості обліково-аналітичного забезпечення процесу гарантування 
економічної безпеки підприємства [4, с. 58]. 

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства передбачає використання 
сукупності процедур для встановлення значень індикаторів стану захищеності ресурсів 
суб’єкта господарювання та формування на основі них висновку про можливості реалізації 
економічних інтересів бізнес-структури та її стейкхолдерів за умови присутності впливу на 
цей процес зовнішніх і внутрішніх негативних факторів. Обліково-аналітичне забезпечення 
процедури оцінювання відіграє важливу роль для достовірності кінцевої оцінки. Крім того, 
саме воно є чи не єдиним релевантним і об’єктивним джерелом інформації про наявні на 
підприємстві економічні та фінансові тенденції його розвитку. Проведені дослідження 
свідчать, що на підприємствах нині відсутня єдність думок щодо порядку формування 
обліково-аналітичної системи суб’єкта господарювання.  
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Беручи за основу різні методики аналізу, фахівці розробляють варіанти управлінських 
рішень, що дозволяють зупинити розвиток негативних тенденцій і створити сприятливі 
умови для функціонування системи економічної безпеки суб’єкта господарювання. За 
допомогою аналізу виявляють невикористані внутрішні резерви, що дозволяє або 
прискорити розвиток підприємства, або привести його до практики більш ефективного 
функціонування.   

На сучасних підприємствах організація обліково-аналітичного забезпечення 
управлінських процесів тісно пов’язана з процесами управлінського аналізу і фінансового 
контролю, включаючи їх основні напрями відповідно до функціональних зон бізнес-процесів 
підприємства: 1) процес закупівлі активів і придбання матеріальних запасів; 2) процеси 
надання послуг та реалізації товарів; 4) процеси розрахунків з контрагентами; 5) формування 
фінансових результатів суб’єктів господарської діяльності. Таким чином, для процедури 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства необхідно обирати такі групи 
показників, розрахунок яких можна буде проводити на основі відомостей облікового 
інформаційного ресурсу. Обсяги інформації, які циркулюють в управлінській структурі 
сучасного підприємства, і стосуються його економічних показників, є досить великим, і дуже 
багато економічних і фінансових параметрів, які використовуються для оцінювання рівня 
економічної безпеки суб’єкта господарювання, є взаємозалежними. Недостовірна оцінка 
стану економічної безпеки може стати причиною нераціонального, неефективного 
управління господарською структурою, що в свою чергу, має для підприємства великі 
негативні наслідки, оскільки в такому випадку навіть незначні фінансові втрати, зумовлені 
несвоєчасною ідентифікацією загроз економічній безпеці підприємства, виявляються досить 
істотними з огляду на недостатність у вітчизняних суб’єктів господарювання фінансових 
ресурсів, залучених у їх виробничі, торговельні та інші процеси. 

Одним із відчутних проблемних аспектів обліково-аналітичного забезпечення 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємств є велика кількість інформації, яку 
фахівцям необхідно опрацювати в процесі оцінювання. Переробити і проаналізувати такий 
великий обсяг даних про економічний стан підприємства нині можливо лише за допомогою 
активного використання сучасних інформаційних технологій. Усвідомлення цього факту 
управлінським персоналом підприємств провокує зростання попиту на інформаційні 
системи, що здатні правильно систематизувати і проаналізувати всю інформацію, яка 
надходить з облікових відомостей, та забезпечити аналітику раціональну вибірку необхідних 
для оцінювання рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання даних. Проблемою 
обліково-аналітичного забезпечення діагностики стану економічної безпеки суб’єкта 
господарської діяльності залишається і якість інформаційного ресурсу, яка в першу чергу 
залежить від рівня раціональності організації облікового процесу на підприємстві. У період 
реформування традиційної вітчизняної системи бухгалтерського обліку і звітності та 
адаптації національних стандартів до практик визнаних у світі облікових процедур, суттєво і 
перманентно змінюються вимоги до ведення обліку та аналізу ефективності використання 
корпоративних ресурсів підприємств, а також розширюються переліки поставлених перед 
обліково-аналітичними процедурами завдань. 

Недоліками механізму оцінювання рівня економічної безпеки підприємства на разі 
залишаються такі проблемні аспекти реалізації цього процесу на практиці: 

‒ відсутність чіткого переліку індикаторів рівня окремих функціональних підсистем 
системи економічної безпеки підприємства та їх нормативних, максимальних, мінімальних 
значень тощо; 

‒ необхідність використання експертного підходу при проведенні оцінювання і 
неможливість через брак коштів або вузьку економічну спеціалізацію підприємства залучити 
експерта до цього процесу; 

‒ не встановлена періодичність оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, що 
для підвищення достовірності оцінки має корелювати з періодами формування річної 
фінансової звітності суб’єкта господарської діяльності;  
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‒ низький рівень транспарентності діяльності підприємств, відсутність у аналітиків 
доступу до окремих даних, у першу чергу тих, що стосуються результатів управлінського 
обліку; 

‒ нехтування результатами аудиту як одним із можливих джерел інформаційного 
забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки; 

‒ відсутність стандартизованих форм звітності щодо стану економічної безпеки 
підприємницької структури. 

Шляхами усунення недоліків механізму оцінювання рівня економічної безпеки 
підприємства з використанням інструментарію обліково-аналітичного та інформаційного 
забезпечення процедури визначення такої оцінки можуть стати: 

‒ залучення фахівців з оцінювання рівня економічної безпеки та експертів для 
проведення діагностики на умовах аутсорсингу; 

‒ формування набору бланків документів, покликаних відображати стан економічної 
безпеки суб’єкта господарської діяльності; 

‒ розробка комп’ютерних програм для автоматизації оцінювання рівня економічної 
безпеки; 

‒ підвищення рівня зрозумілості і якості бухгалтерського обліку в Україні, 
раціональності його організації; 

‒ врахування галузевих особливостей обліку та звітності у процесі інформаційного 
забезпечення процесу оцінювання рівня економічної безпеки; 

‒ розробка внутрішніх стандартів і методології оцінювання рівня економічної безпеки. 
Отже, проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємств полягають, з одного боку, у недосконалості власне 
механізму проведення такої оцінки, що пояснюється відсутністю комплексного та 
уніфікованого підходу до діагностики стану економічної безпеки суб’єктів господарювання 
різних форм власності та видів економічної діяльності, а з іншого – з якістю того 
інформаційного ресурсу, що має стати базою для проведення розрахунків, адже система 
бухгалтерського обліку в Україні досі залишається не на сто відсотків автоматизованою, 
будується на заплутаній системі документаційного обороту та є складною для розуміння і 
використання особами, що не мають професійної бухгалтерської освіти. Забезпечення 
необхідною інформацією експертів, які проводять оцінювання рівня економічної безпеки 
суб’єкта господарської діяльності, в потрібний час і в потрібному місці, і формування 
інформаційного ресурсу на основі даних управлінського обліку і результатів управлінського 
аналізу становить суть організації інформаційного обслуговування процесу оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємства і безпеко орієнтованого управління ним і, поряд з 
формуванням якісного інформаційного середовища діяльності господарської структури, 
сприяє досягненню її тактичних і стратегічних цілей. 
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ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В РИНКОВОМУ МЕХАНІЗМІ САМОРЕГУЛЮВАННЯ 

 

Основними елементами ринкового механізму саморегулювання є вільні ринкові ціни, що 

складаються в результаті взаємодії попиту і пропозиції на основі конкуренції. Механізм 

ринкового ціноутворення розкриває теорія попиту і теорія пропозиції.  

Ключові слова: попит, пропозиція, ціна, конкуренція, ринок. 

 

The main elements of market mechanism of self regulation are free market prices which form of 

demand and supply base on the competition. The mechanism of market pricing is shown by the 

theory of demand and supply.  

Key words: demand, supply, price, competition, market. 

 

Ринок, не зважаючи на його уявну стихійність і анархічність, характеризується 

внутрішнім порядком, підкоряється певним закономірностям, здатний, значною мірою, 

налагоджуватися самостійно та ефективно функціонувати. Тобто існує, за висловом 

А. Сміта, якась «невидима рука», що керує поведінкою суб’єктів ринку, додаючи їм 

цілеспрямованості й направляючи їх не тільки на задоволення особистих, але й суспільних 

потреб. 

Механізм функціонування ринку – це процес формування цін і розподілу ресурсів, 

взаємодії суб’єктів ринку з приводу встановлення цін, обсягу виробництва та його 

структури. Основними елементами ринкового механізму є попит, пропозиція, ціна і 

конкуренція. 

Для економічних суб’єктів (підприємців, вкладників капіталу, домашніх господарств, 

фірм) найбільш важливою категорією є ціна. Ціна товару є тим орієнтиром, керуючись яким і 

виробники, і споживачі забезпечують свій особистий інтерес. 

Попит – одна зі сторін процесу ринкового ціноутворення.  

Попит (demand) як економічна категорія – це представлена на ринку потреба в товарах і 

послугах, забезпечена грошима покупців. Це кількість товарів, яку покупці бажають і 

можуть придбати в даний момент при певному рівні цін. Графічно попит відображує 

залежність між ціною та величиною попиту [2, с. 82]. 

Зворотний зв’язок між ціною та величиною попиту називається законом попиту. 

Причина зниження попиту – недостатнє матеріальне забезпечення споживачів, надмірне 

насичення товарами і послугами, погіршення їх якості тощо. Нижча ціна на товари і послуги 

приваблює нових покупців. Водночас зниження цін часто спонукає споживачів здійснювати 

додаткові покупки, підвищує попит на послуги. Протилежна ситуація виникає за зростання 

цін на товари і послуги.  

Ринковий попит зумовлюється дією кількох чинників, зокрема – ціною даного товару, 

цінами на інші товари, грошовими доходами покупців та їх смаками, величиною 

нагромадженого багатства, навіть географічним середовищем і кліматичними умовами 

[1, с. 105]. 

Пропозиція (supply) – це кількість товарів і послуг, що пропонуються виробниками для 

реалізації на ринку в даний момент за певного рівня цін. У кількісному виразі – це сума цін 

товарів і послуг, що пропонуються для продажу на ринку [2, с. 91]. 

Чим вища ціна, тим більшу кількість продукції виробники захочуть поставити на ринок і 

навпаки. 

Пряма залежність між ціною і кількістю пропонованого продукту називається законом 

пропозиції. 
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Взаємодія попиту і пропозиції відбувається в конкурентній боротьбі. Рівновага і 

співвідношення між попитом і пропозицією – своєрідний індикатор збалансованого та 

пропорційного розвитку суспільного виробництва, обміну й розподілу праці у сфері 

матеріального та нематеріального виробництва, безперервності процесу суспільного 

відтворення матеріальних і духовних благ. Співвідношення між попитом і пропозицією 

впливає на відхилення ринкових цін від вартості товарів та послуг. 

Урівноваження попиту і пропозиції відбувалося внаслідок вільної конкуренції, 

ціноутворення, стихійного переливання капіталів всередині галузей та між галузями, 

економічними кризами тощо.  

Найтиповіші дії держави  за не збігання попиту і пропозиції: 

1. Якщо платоспроможний попит перевищує пропозицію, за умов виробництва валового 

національного продукту, нижче від оптимальної величини, держава повинна вдатися до 

регулювання: 

‒ знизити податок на прибуток; 

‒ збільшити витрати державного бюджету, насамперед державні закупівлі  товарів і 

послуг;  

‒ зменшити відсоткову ставку за кредит і, таким чином, збільшити грошову масу, 

здійснювати активну амортизаційну політику, збільшувати обсяг капіталовкладень у 

державний сектор тощо. 

2. Коли пропозиція нижча від платоспроможного попиту, а виробництво валового 

національного продукту перевищує оптимальну величину, держава повинна домагатися 

зниження сукупного попиту: 

‒ збільшити податки на прибуток; 

‒ скоротити державні витрати; 

‒ збільшити плату за кредити і, таким чином, зменшити грошову масу. 

На сучасному етапі, в механізмі дії закону попиту і пропозиції, переважають елементи 

свідомого регулювання, організованості та планомірності, властиві кожному суб’єкту 

підприємницької діяльності, будь-якій формі власності. 
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Рассматриваются инвестиционные проекты, финансируемые Международными 

Финансовыми Организациями в рамках помощи странам с развивающейся рыночной 

экономикой. Решается задача оценки эффективности инвестиционных проектов и их 

влияния на экономику страны, при этом прогнозные параметры проектов представляются 

нечеткими числами. Данные оценки позволяют установить наиболее эффективные 

инвестиционные проекты, и эффективность осуществляемой финансовой помощи.  

Ключевые слова: Международные Финансовые Организации, развивающиеся рыночная 

экономика, инвестиционный проект, показатель эффективности, нечеткие числа. 
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Investment projects funded by the International Financial Organizations to help emerging 

market economies are being considered. The task of assessing the effectiveness of investment 

projects and their impact on the country's economy is being addressed, with the project forecasts 

appear to be fuzzy numbers. These assessments provide the most effective investment projects and 

the effectiveness of the financial assistance provided. 

Keywords: International Financial Organizations, emerging market economies, investment 

projects, performance indicators, fuzzy numbers. 

 

В процессе сотрудничества стран с Международными Финансовыми Организациями 

(группой Всемирного Банка, Международным Валютным Фондом и др.) перед их 

государственными органами возникает задача эффективного использования полученных 

кредитных ресурсов при реализации совместных инвестиционных проектов. Актуальность 

этой задачи, включающей в себя разработку методики оценки их эффективности, в 

особенности проявляется для стран с развивающийся рыночной экономикой, которые 

оказываются наиболее незащищенными от последствий внешних и внутренних кризисных 

явлений, и для которых финансовые ресурсы, предоставляемые Международными 

Финансовыми Организациями (МФО) являются наиболее доступным источником денежных 

средств для обеспечения устойчивого развития их экономик. 

Реализация помощи МФО странам с развивающийся рыночной экономикой 

осуществляется в основном в виде инвестиционных проектов, направленных на достижение 

определенных результатов, которые оказывают влияние на экономическое, финансовое и 

социальное развитие страны.  

Под эффективностью инвестиционного проекта, финансируемого МФО, понимается 

показатель равный разности (отношению) между достигнутыми (ожидаемыми) результатами 

и использованными (прогнозными) финансовыми ресурсами для достижения этих 

результатов в процессе его реализации. Будем считать, что результаты реализации 

инвестиционного проекта (ИП) представимы в денежной форме.  

В процессе выполнения инвестиционного проекта им генерируются соответствующие 

положительные и отрицательные денежные потоки. Для их сравнения и оценки 

эффективности проекта используются процедуры приведения денежных потоков к единому 

моменту времени с помощью ставки дисконтирования [1, с. 67]. 

Согласно данному выше определению и с учетом процедур дисконтирования, показатель 

эффективности ИП запишется в виде: 
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              ,         (3) 

где    и    ‒ показатели эффективности ИП в виде разности (1) и отношения (2), 

рассчитанные за время реализации проекта T; t – значение этапа проекта (квартал, год);    – 

ставка дисконтирования;     ‒ ожидаемые положительные денежные потоки, зависящие от 

прогнозных результатов    и финансовых инвестиций   ;    – прогнозные затраты 

(отрицательные денежные потоки).  

Формулы (1) и (2) обычно используются в процессе формирования инвестиционного 

проекта. В этом случае параметры:    ,    и    являются прогнозными, т.е. имеют 
неопределенные значения. Объясняется это тем, что невозможно в прогнозном будущем 

установить точное, определенное состояние экономических и финансовых условий в стране 

и в мире. Однако, использование процедур экспертных оценок позволяет, с достаточной 

степенью уверенности, определить, что значения этих прогнозных параметров попадут в 

некоторой указанный экспертами интервал. При этом разные точки этого интервала в 

определенном смысле будут иметь различное значение принадлежности к этому интервалу. 
Для математического описания таких неопределенных параметров обычно используются 

нечеткие числа [2, с. 338] или распределения вероятностей [3, с. 147]. Применение вероятных 
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значений параметров не представляется возможным в силу отсутствия статистических 
наблюдения этих переменных. Поэтому их описание в виде нечетких чисел является 
наиболее корректным и адекватным отображением действительности.  

По завершении реализации ИП по формулам (1) и (2), если это необходимо, 
рассчитывается оценка его показателя эффективности на основе фактических 

(подтвержденных) параметров:    ,    и   . В результате определяется значение 
фактического показателя эффективности реализованного ИП. 

В целях мониторинга (контроля) правильности и успешности процесса выполнения ИП 
возникает необходимость проведения текущих фактических оценок его эффективности 
[4, с. 127-132] (табл.1).  

Табл.1. Оценки эффективности процесса реализации ИП 

Наименование оценки 

эффективности реализации ИП 

Характеристика оценки эффективности 

реализации ИП 

Оценка степени реализации ИП Доля от полного объема ИП  

Оценка степени соответствия 
запланированному уровню 
финансирования  

Отношение фактически произведенного на данном 
этапе финансирования на реализацию ИП к его 
плановому значению 

Оценка эффективности 
использования кредитных средств  

Отношение степени реализации ИП к степени 
соответствия запланированному уровню расходов 
на данном этапе 

Оценка степени достижения целей 
ИП 

Степень достижения плановых значений каждого 
показателя, характеризующего цели и задачи ИП 

Оценка эффективности реализации 
ИП 

Отношение степени реализации ИП к оценки 
эффективности использования кредитных средств 

Источник: составлено автором на основании [4, с. 127-132] 
 

Инвестиционный проект, кроме достижения заданных целей, также оказывает 
опосредованное влияние на экономическую, финансовую и социальную сферы страны, 
которое можно измерить конкретными результатами: повышением ВВП, налоговыми 
поступлениями, социальными эффектами. Результат этого влияния является внешним 
эффектом (экстерналией) [5, с 489] для ИП, и оценивается следующими его составляющими 
(табл. 2). 

Табл.2. Составляющие внешнего эффекта реализации ИП 

Составляющие внешнего 

эффекта реализации ИП 

Определение составляющей внешнего эффекта 

реализации ИП 

Экономический эффект  Часть суммарного произведенного объема ВВП страны, 
который обеспечивается за счет и за все время 
реализации ИП  

Финансовой эффект Определяется отношением дисконтированных налоговых 
поступлений в бюджеты различных уровней финансовой 
системы страны, обусловленных за все время реализации 
ИП, к дисконтированному объему финансирования МФО 

Социальный эффект Определяется в результате реализации ИП:  

 повышением уровня занятости населения и 
обеспечения населения благоустроенным жильем; 
улучшением состояния окружающей среды; 

 повышением доступности и качества услуг 
населению в сфере транспорта, здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Источник: составлено автором на основании [6, с. 487; 7, с. 37; 8, с. 301]
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Показатель экономического эффекта ИП, представляющий собой определенный 

экономический вклад в ВВП страны при его реализации, обычно оценивается на основе 

понятия мультипликатора Кейнса, разработанного им в рамках теории мультипликационного 

процесса [6, с. 487]. В этой тории он обосновал прямо пропорциональное увеличение дохода, 

занятости и потребления к росту объема инвестиций. Соответственно изменение ВВП 

(    ) страны в процессе реализации ИП можно оценить по следующей формуле: 
        ,        ,      (4) 

где k ‒ Кейнсианский мультипликатор инвестиций, MPS (marginal propensity to save) ‒ 

предельная склонность к сбережению населения,    – изменение инвестиций за время 

реализации ИП.  

Для каждой страны мультипликатор инвестиций (4) определяется в основном 

экспертным образом на основе исторических данных о предельной склонности к 

сбережению населения и изменения ВВП в зависимости от объема инвестиций. Показатель 

финансового эффекта ИП определяется на основе статистических данных о налоговых 

поступлениях в бюджеты различных уровней финансовой системы страны за все время 

реализации проекта. Для расчета показателя социального эффекта сопоставляются объемы 

инвестиций и социальный эффект, оценка которого основана на использовании 

интегральных показателей качества жизни населения [7, с. 37], учитывающие различные его 

аспекты. К наиболее известным объективным интегральным показателям относится индекс 

человеческого развития (Human Development Index, HDI) [8, с. 301], который представляет 

собой комбинацию из трех индексов: продолжительности жизни, образования и дохода.  

Таким образом, представленная методика оценки помощи МФО странам в виде 

совместных инвестиционных проектов дает возможность:  

 осуществлять прогнозную оценку показателя эффективности ИП, основанную на его 
прогнозных параметрах, описываемых в виде нечетких чисел; 

 в целях мониторинга успешности процесса выполнения ИП для любого завершенного 
этапа его жизненного цикла, осуществлять фактическую оценку показателя эффективности 

на основе подтвержденных параметров; 

 производить оценку влияния на экономическую, финансовую и социальную сферы 
страны в результате реализации ИП. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF HOUSEHOLD FUND  

MANAGEMENT ACTIVITIES  

 

This article focuses on increasing the activities of private homeowners in housing management. 

Keywords: Housing fund, private housing partnerships (HOUS), reconstruction, service, 

unified system, commercial banks, preferred bank loans. 

 

In Uzbekistan, primarily successive reformation is accomplishing on the social intend, 

especially security of human profits and it is aimed at improving existence of population. 

Particularly, there are problems to solve in utilizing dwelling fund and managing it. The following 

problems are : 

- Incompatible action of executive organs, private dwelling proprietor companies and shuttling 

dwell utilities. 

- Underestimation of security housing fund  

- Construction of some little gardens behind the apartment and building up some little buildings 

by dwellers. 

Some changings in high storey buildings are altering internal volume plans, disserving the 

walls, change the location of kitchens onto balcony and there are collapsing technological norms. 

Table-1 

Number of high-rise buildings and operating housing units by regions of the republic in 

2018 (units) [4]. 

№ Regions High 

Storey 

buildings 

HOUS Number of 

apartments 

Number of 

registered 

residents in 

the home 

Total area 

of houses 

(thousand 

sq.km) 

Living 

space 

1 Kashkadarya 1703 146 39402 105547 856977,26 717013,54 

2 Karakalpak  1260 98 29422 110020 3070,56 2043,72 

3 Khorezm  1223 81 25986 97856,4 92836,79 52984,79 

4 Navai  1462 379 8305 21444 484,5 338,4 

5 Surkhandarya  1128 69 24082 67607 1286,83 834,25 

6 Bukhara  1585 106 48120 100885 3079,08 1944,23 

7 Syrdarya  1764 89 24211 70187 1503904 1158085 

8 Andijan  1524 188 14492 41751 94399,42 527361 

9 Tashkent r. 4492 346 694 99718 2024160 1404108 

10 Jizzakh  1832 161 30392 124934 1263204 866705 

11 Fergana  3037 284 98980 199012 2602450 1820316 

12 Samarkand  1665 182 57143 130995 3149,62 2267 

13 Namangan  1151 319 34816 97117 1867666 1129367 

14 Tashkent c. 9373 2378 478866 2371700 35228404 114748808 

 Total : 33199 4826 915361 3638773 45544172 22432176 

 

Day by day the number of apartment buildings and the number of operating HOUs is growing. 

Including Tashkent The number of apartment buildings is 33199, Tashkent -4492, in Fergana -3037. 

The number of HOUs is 2378 in Tashkent, 379 in Navai, 346in Tashkent region. 
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- definition of the mechanism of organization of capital repair and reconstruction of residential 

buildings and effective ways of their management, further study of best international experience in 

this area and further development of practical aspects; 

- financing of construction and repair works and the organization of efficient use of allocated 

funds; 

- application of modern management methods and principles of housing fund and its maintance, 

creation of high level of convience and comforts for consumers; 

- nowadays increasing the service life of buildings, applying the latest advances in science and 

technology to bring them up to the modern level, is one of the most urgent tasks. 

 
2 picture. Number of apartment buildings and HOUS in 2018 across  

the country (in pieces) [4]. 

 

According to the information mentioned above, in 2018 the number of high storey buildings in 

the country is 33199, thev number of HOUS is 482, number of apartments 915361 and the number 

of registered residents in the home is 36,377,773 total area of houses is 45544172 thousand sq.km, 

from that 22432176 thousand sq.km is living space. 

By the way of the conclusion is that there is no comprehensive approach to management and 

use of multifamily housing, the condition of adjacent residential buildfings is not fully complaint 

with sanitary norms, rules and hygiene standarts. With due to consideration resanoble way of 

housing fund and improve the effectiveness of managing we will give some recommentadions and 

suggestions: 

- disadvantages identified by private homeowner associations for the preparation of 

homeowners for the fall and winter season should be identified and included in the program based 

on the actual condition of objects in need of repairs and the real wishes of the owners; 

- it is desirable to increase the social acceptability of the population for the use of housing and 

utilities ,as well as to introduce clear procedural mechanisms for the operation of the housing stock. 

Reasons for the formation of compulsory homeowner payments;  

- providing household and social security , to make possible professional experiences at home 

providing all condition for developing skills for workers who work in household sphere , improving 

condition of houses ,creating conditions for landowner companies and support household initiates to 

stabilize property reletionships; 

- explanatory works should be conducted for those who live in multistorey apartments and 

own non residential areas .Each reconstruction requires a lot of capital.Reconstruction works should 

not be conducted only by company director , board of directors or local government stuff. Rather 

residents of complex should be informal and involved. 
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

  

У статті висвітлено ефективність фінансової системи, що є важливою умовою 

функціонування економіки країни та визначено будову конструкції, результатом дії якої є 

реалізація балансу інтересів і протиріч фінансової політики та економіки на сучасному 

етапі. Розкрито проблему розробки економіко-організаційного механізму формування та 

управління збалансованістю фінансової системи території в умовах загальноекономічної 

стійкості. Вивчено фінансову систему України та основні її сегменти.  

Ключові слова: фінансова система, економіко-організаційний механізм, 

реструктуризації фінансової системи. 

 

Наявність ефективної фінансової системи є важливою умовою функціонування 

економіки країни. Фінансова система є достатньо складною за своєю будовою конструкцією, 

результатом дії якої є реалізація балансу інтересів і протиріч фінансової політики та 

економіки [1]. 

Практично в даний час доволі актуалізується проблема розробки економіко-

організаційного механізму формування та управління збалансованістю фінансової системи 

території в умовах загальноекономічної стійкості. 

Реформування фінансів, обумовлене переходом до ринкової економіки, являє собою 

досить складний, тривалий і суперечливий процес. У цілому в Україні закладені підвалини 

фінансової системи ринкового типу. Водночас накопичилось і багато проблем, що 

стосуються як фінансової системи у цілому, так і її окремих сегментів. Серед них виділяється 

п'ять ключових, що мають домінуючий характер. 

Перша ‒ відсутність системного підходу до реструктуризації фінансової системи. 

Реформи у сфері державних фінансів, насамперед, у бюджетній і податковій системах, на 

фінансовому ринку та в організації фінансів підприємств здійснювались і продовжують 

здійснюватись розрізнено, без загальної їх ідеології та обґрунтованої стратегії і тактики. 

Досить часто вони не тільки не враховують обопільних інтересів окремих суб’єктів, а й 

вступають у протиріччя між собою. Причин подібного, по суті спонтанного, характеру 

реформ досить багато, але головна полягає у тому, що на даний час практично жоден 

фінансовий орган не виконує функцій координуючого всією фінансовою політикою центру. 

Міністерство фінансів, яке повинно було б відігравати дану роль, поки що зосереджено 
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переважно на вирішенні окремих поточних проблем, а не на розробці та реалізації фінансової 

стратегії економічного зростання. 

Друга проблема, яка безпосередньо виходить з першої, - надто повільний темп реформ. 

Як би не оцінювались реформи, абсолютно точно, вони здебільшого здійснюються із 

запізненням, а в багатьох випадках тоді, коли відтягувати їх було нікуди. Крім того,  

реформи виступали швидше засобом усунення і ліквідації наслідків певних проблем та 

диспропорцій. Вони не мали упереджуючого характеру, спрямованого на забезпечення 

макроекономічної стабільності. 

Третя проблема ‒ нечітка визначеність з конкретним напрямом реформ. У світі 

сформувались різноманітні типи економічної системи і моделі соціальної політики ‒ від 

«шведського соціалізму» до німецької моделі «соціального ринкового господарства». 

Базуючись на засадах ринкової економіки, вони мають досить суттєві відмінності. 

Відповідно, неможливо здійснювати цілеспрямовану і системну трансформацію фінансової 

системи, не маючи чітко визначеного орієнтира. 

Четверта проблема лежить у площині управління реструктуризаційними процесами. Досі 

відсутня чітка стратегія і тактика реформ, яка б визначала їх напрями та складові, 

встановлювала послідовність, етапи і терміни, забезпечувала системність та 

цілеспрямованість. Хоча за минулий період було розроблено безліч різноманітних доктрин, 

концепцій і програм, вони мали переважно декларативний характер та так і залишились на 

папері. 

П'ята проблема пов'язана з відсутністю належної ефективності функціонування 

фінансової системи. На проблему нестачі фінансових ресурсів накладається ще й недостатня 

ефективність використання як власних, так і запозичених коштів. Тому одним із головних 

завдань трансформації фінансової системи є підвищення її ефективності, яке має відчути 

кожний громадянин. Реформи тільки заради певних змін нікому не потрібні. Головним їх 

спрямуванням має стати зростання добробуту на засадах цілеспрямованої політики доходів і 

зайнятості. 

Вирішення вказаних проблем можливе на основі всебічної, глибокої і докорінної 

реструктуризації фінансової системи, яка є одним із найскладніших завдань перехідної 

економіки. Вона передбачає трансформацію структури і засад функціонування фінансової 

системи у цілому, структурне реформування окремих складових державних фінансів та 

сегментів фінансового ринку, зміцнення фінансового потенціалу підприємницьких структур 

та фінансових інституцій. Фінансова реструктуризація має базуватись на зміні пропорцій у 

ВВП, насамперед,  в напрямку зростання питомої ваги оплати праці [1]. 

Отже, кожна ланка фінансової системи України має ще низку проблем, які потребують 

поступового вирішення. Першочерговості у вирішенні даних питань встановити не можливо, 

оскільки кожна ланка фінансової системи здійснює певний вплив на економіку в цілому. Але 

позитивним є те, що ситуація не є безвихідною, рішення вище розглянутих проблем існує, 

Уряду нашої країни необхідно лише серйозно ставитися до даного питання – інакше, 

Україну, в недалекому майбутньому, чекає неминуча фінансова криза [2]. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА РИНОК 

 

У статті висвітлено суть фінансів, як сукупності економічних відносин, пов'язаних з 

системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб 

населення. Розкрито функції фінансів в умовах ринкових відносин. Розглянуто фінансовий 

ринок України та основні його елементи.  

Ключові слова: фінансова система, функції фінансів, суть фінансів, фінансовий ринок. 

 

Фінанси ‒ сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та 

використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення. 

Вони включають лише ті відносини, які стосуються процесу утворення, розподілу та 

використання фондів грошових коштів на підприємствах, у регіонах і 

народногосподарському комплексі країни загалом. 

Суб'єктами фінансових відносин виступають підприємства, громадські організації, 

державні органи управління, держава в цілому й населення країни. Вони виконують важливу 

роль у забезпеченні руху відповідної грошової маси від низових ланок виробництва до 

центру й навпаки. Взаємодія суб'єктів фінансів здійснюється у процесі формування й 

використання амортизаційного фонду, фонду нагромадження, фондів для вирішення 

різноманітних соціальних проблем [1]. 

Суть фінансів концентровано виражена у виконанні ними таких функцій: 

‒ акумулюванні грошових коштів у конкретних видах цільових фондів (розподільча 

функція); 

‒ здійсненні грошового контролю за використанням матеріальних ресурсів, 

стимулюванні прогресу. 

Об'єктами дії розподільчої функції фінансів виступає грошова форма вартості валового 

суспільного продукту і частини національного багатства, що дає можливість: 

а) здійснювати заміщення вартості спожитих засобів виробництва і утворення первинних 

доходів у вигляді прибутку, нарахувань на соціальне страхування, утворення резервних і 

страхових фондів; 

б) забезпечувати загальнодержавні потреби, формуються ресурси на утримання і 

розвиток невиробничої сфери, здійснюється внутрігалузевий, міжгалузевий і 

міжрегіональний розподіл національного доходу. 

Акумулюючи та регулюючи фінансові ресурси, держава здатна активно впливати на 

формування оптимальних пропорцій між нагромадженням і споживанням, виробничою і 

невиробничою сферами, 1 і 2 підрозділами суспільного виробництва, окремими галузями 

народного господарства та економічними регіонами. 

Контрольна функція фінансів органічно випливає з розподільчої. Вона передбачає 

здійснення перевірки дотримання підприємствами та організаціями порядку акумулювання й 

використання цільових централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів 

суспільного призначення та виконання фінансових зобов'язань перед державою. Через 

фінансове законодавство держава регламентує й регулює процес нарахування, отримання, 

зміну й відміну платежів у бюджет. 

Стимулююча функція фінансів покликана підвищувати ефективність використання 

факторів виробництва, так регулювати вартісні пропорції, щоб вони створили достатні умови 

для проведення режиму економії, піднесення продуктивності праці і якості продукції. Будь-

яке порушення цієї функції негайно підриває економічну і соціальну стабільність 

суспільства, провокує економічно невиправдане зростання цін і зниження продуктивності 

праці. 
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Ні розподільча, ні контрольна функції фінансів за умов адміністративно-командної 

системи достатньо не вивчалися, тому що фінанси були адміністративно-наказовим 

фактором надцентралізації, підпорядковувалися не економічним законам, а пануючим 

політичним та ідеологічним принципам [2]. 

За умов ринкової економіки забезпечити чітко діючий механізм переміщення потоків 

грошових ресурсів від населення, яке в основному здійснює заощадження, до інвестицій, що 

реалізуються підприємствами, здатний лише чітко функціонуючий фінансовий ринок.  

Жодна з складових фінансового ринку не може бути самостійним інструментом ринкової 

економіки, тому що вони взаємозв'язані та мають свою специфіку. Держава мусить добре 

врахувати цю специфіку і використати такі механізми регулювання кожного з цих інститутів: 

банківського ринку, ринку-цінних паперів і страхового ринку для покращання економічного 

стану всіх суб'єктів господарського життя і піднесення ефективності суспільного 

виробництва. 

І хоча фінансовий ринок в Україні лише зароджується, його головні діючі елементи вже 

працюють. Зокрема, склалася національна банківська система, розпочалася робота 

первинного ринку цінних паперів, започатковано страховий ринок, що невпинно набирає 

сили. Основними суб'єктами фінансового ринку є емітенти, інвестори та фінансові 

посередники [2]. 

Розвинений фінансовий ринок складається з різноманітних каналів: 

а) канали прямого фінансування, за якими кошти пересуваються безпосередньо від 

власників заощаджень до позичальників шляхом продажу акцій, облігацій та інших цінних 

паперів; 

б) канали непрямого фінансування, за якими потоки грошових коштів від власника 

заощаджень до позичальника спрямовуються через фінансових посередників (банки, 

страхові компанії та інші позичково-заощаджувальні заклади). 

Фінансовий ринок є важливою складовою фінансових відносин, що сприяє ефективному 

функціонуванню інших сфер і ланок фінансової системи держави. Для нормального розвитку 

економіки необхідні акумуляція тимчасово вільних коштів різних суб'єктів ринку, їх 

подальший розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними сферами економіки. 

Ці процеси здійснюються на фінансовому ринку, де визначаються попит і пропозиція на 

різноманітні фінансові ресурси. Це ринок, на якому є продавці й покупці, є товар, який 

продається та купується. Але цей товар особливий ‒ фінансові активи, які складаються з 

фінансових вимог, що виставляються боржнику і дають право кредитору на одержання від 

нього платежу [1]. 

Головною передумовою існування фінансового ринку є незбіг потреб у фінансових 

ресурсах того чи іншого суб'єкта ринку із наявністю джерел задоволення таких потреб [2]. 

Отже, основною метою функціонування фінансового ринку є акумулювання та 

ефективне розміщення тимчасово вільних коштів від суб'єктів, які їх заощадили, до суб'єктів, 

котрі відчувають потребу в таких коштах [1]. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ РИВОЖЛАНИШИДА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ВА 

МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА 

ЭКАЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ 

 

Энергияни тежаш бўйича чора-тадбирларни кенг кўламда жорий қилмасдан туриб, 

фақатгина анъанавий энергия манбаларига суяниб, ушбу масалани ҳал қилиш мушкул. Аммо, 

энергияни тежаш соҳасида катта натижаларга эришиш энергия истеъмоли маданиятини 

ўз ичига олган ҳолда мақсадга қаратилган ҳар кунлик ишни талаб қилувчи узоқ жараёндир. 

Бу ўзига хос иқлим шароитларида қайта тикланувчи энергия (куёш энергияси, шамол 

энергияси  ва  биогаз)  манбаларидан фойдаланишнинг келажаги жуда ҳам порлоқ. 

Таянч сўзлар: энергия таъминоти, истеъмол маданияти, қуёш энергияси, энергия 

таъминотини, энергия ресурслари, энергия тежаш. 

 

It is difficult to solve this problem without relying heavily on energy-saving measures. 

However, achieving great results in the field of energy conservation is a lengthy process that 

requires daily work, including a culture of energy consumption. In these climatic conditions, the 

future of renewable energy sources (solar energy, wind energy and biogas) is very bright. 

Keywords: energy supply, consumer culture, solar energy, energy supply, energy resources, 

energy conservation. 

 

Ўзбекистон Республикасининг ўзига хос иқлим шароитларида қайта тикланувчи энергия 

манбаларидан фойдаланишнинг келажаги жуда ҳам порлоқ. Ҳавфсиз энергия таъминоти бу 

қазиб олинувчи моддаларга асосланган энергия ресурсларини (ёкилғини) аста секин қайта 

тикланувчи энергия манбалари билан алмаштиришга қаратилган экологик сиёсатнинг асосий 

мақсадларидан биридир.  

Осиё тараққиёт банки (ОТБ) экспертларининг маълумотига кўра, ривожланган 

давлатлар, шунингдек МДҲ ва Марказий Европа мамлакатларига нисбатан Ўзбекистон 

маҳсулот бирлигига тўғри келувчи энергия сарфининг энг юқори кўрсаткичига эга. ўтган 

йиллар мобайнида ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келувчи энергия сарфи ҳар бир минг 

АҚШ доллар маҳсулотга 2,8 дан 4,3 тонна шартли ёқилғига ошди, бошқа мамлакатларда эса 

бу кўрсаткич барқарор камайиб бормоқда. Ялпи ички маҳсулот ҳажмини ошириш режаси 

энергия ресурсларини ишлаб чиқаришни мос равишда оширишга олиб келади. Бирок, аввал 

айтганимиздек, энергияни тежаш бўйича чора-тадбирларни кенг кўламда жорий қилмасдан 

туриб, фақатгина анъанавий энергия манбаларига суяниб, ушбу масалани ҳал қилиш 

мушкул. Аммо, энергияни тежаш соҳасида катта натижаларга эришиш энергия истеъмоли 

маданиятини ўз ичига олган ҳолда мақсадга қаратилган ҳар кунлик ишни талаб қилувчи узоқ 

жараёндир. Қишлоқ ва чекка жойларда энергия таъминотини яхшилаш аҳоли сони ва унинг 

ўсиши (йилига 2,3%) жиҳатидан Ўзбекистон Марказий Осиёда биринчи ўринда туради. 

Башоратларга кўра, Ўзбекистон аҳолиси 2020 йилга бориб 35 млн. кишига етади. Ҳозирги 

вақтда 60% дан кўпроқ аҳоли қишлоқларда истиқомат қилади. Ўртача аҳоли зичлиги 1 

квадрат километрга 52,6 киши тўғри келади. Республика вилоятларидаги кўпгина 

қишлоқларда истеъмолчиларга электр энергия ва табиий газ билан таъминлаб бериш сифати 

ва ҳажмида муаммолар бор. Чорвачилик хўжаликлари ва уйлардан бир неча километр узоқда 

жойлашган чекка қишлоқларда, одатда, марказлашган энергия таъминоти йўқ. Ҳозирги 

шароитда 1 км электр тармоғи ўтказиш тахминан 15000 АҚШ долларига тўғри келадиган 

вақтда бундай қишлоқларни электр узатиш тармоғига улаш амалда мумкин эмас. Дунё 

амалиётида, қишлоқ ҳудудларини энергия билан таъминлашда кўпинча қайта тикланадиган 

энергия манбаларидан фойдаланилади. Мазкур тажриба Ўзбекистонда ҳам қўлланилиши 

кисман амалга оширилмокда. Бу орқали қишлоқ туманларининг энергия таъминоти сифати 
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яхшиланади нафақат яшаш шароитларининг қулайлиги ошади, балки хусусий тадбиркорлик 

ривожланади. Бу эса, ўз навбатида янги иш ўринларининг очилишига, аҳоли турмуш 

даражасининг яхшиланишига сабаб бўлади, шунингдек, ёшларнинг миграциясига барҳам 

беради.  

Буғ газлари ташламаларининг қисқариши жаҳон ресурслари институтининг 

маълумотларига кўра, буғ газлари ташламалари бўйича Ўзбекистон Марказий Осиёда 

Қозоғистондан кейин иккинчи ўринда (121044,6 минг.тонна ва 123685,6 минг тонна/йилига) 

туради. Бунда ташламаларнинг 80% дан кўпроғи энергетика секторига тўғри келади. 

Экологик тоза кайта тикланувчи энергия манбаларини энергия балансига кенгроқ жалб 

қилиш зарур. Бу ўз навбатида, буғ газлари ташламаларини қисқартиришда муҳим омил 

саналади. Давлатнинг барқарор ривожланииш ўтган асрнинг 70--йилларидаги энергетика 

инқирози дунёнинг деярли барча давлатларини қамраб олди. Бу ёкилғи энергетика 

ресурслари захираларининг чекланганлигини ўқтирувчи беқиёс сабоқ бўлди. Келажак авлод 

имкониятларига путур етказмаган ҳолда бугунги авлод эҳтиёжини қондириш маъносини 

англатувчи “Иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши” тушунчаси шаклланди. Газ 

саноатининг XX аср ўрталарида ривожланишидаги ютуқлар газ ва газ конденсатлари 

конларининг катта бўлмаган харажатлар билан фаол ишга тушириш энергия ресурсларининг 

истеъмоли умумий балансида табиий газ ҳиссасининг ортишига олиб келди. Ички бозорда 

газ нархининг арзонлиги, катта кўламдаги газлаштириш углеводородлар қазиб олишнинг 

кескин ортиб кетишига олиб келди. Нефтигаз соҳаси фаолиятида ер остидан бир бирлик 

ҳажмда олинадиган углеводород миқдори учун қидирув ишлари билан захиралар ўсишини 

уч бирликка ошириш, яъни режалаштирилаётган қазиб олишдан уч баробар кўп эканлигини 

исботлашни талаб этадиган қоидага амал қилинар эди. Бу талабга риоя этилмаганлиги 

сабабли 90¬ йиллардан бошлаб қидириб топилган углеводород захираларининг фожеали 

тугаб боришига олиб келди. Табиий углеводородларнинг истиқболли ва текширилган 

захиралари қандай бўлишидан қатьий назар, улар қайта тикланмайдиган энергия 

манбаларига киради. Уларни жадал қазиб олиш захираларни камайтиради, бу эса барқарор 

ривожланиш тамойилларига зиддир. Бутун иқтисодиётнинг биргина энергия манбаига қазиб 

олинадиган ёкилғига қараб қолиши мамлакат энергия ҳавфсизлигига рахна солади ва 

нефтигаз соҳасига ҳаддан ташқари оғир юк бўлиб тушади. Мамлакат иқтисодиёти барқарор 

ривожланиш тамойилларига мувофиқ ривожланиши учун энергияни иқтисод килишда энг 

юқори даражага эришиш, энергиядан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва қайта 

тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш керак.  

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг олдида мамлакат 

энергетика ҳавфсизлигини таъминлашда мамлакат ёкилғи энергетика балансига қайта 

тикланувчи энергия манбаларини кенг жалб этиш муаммоси турибди. Муқобил энергия 

турларидан фойдаланиш дарёларнинг гидроэнергетика, сув омборлари ва ирригация 

каналлари,  қуёш энергиясига, шамол ва биомасса (шу билан бирга маиший чиқиндиларни 

утиллаштиришдан олинадиган энергия) ҳамда геотермал энергия салоҳиятига асосланган. 

Ўзбекистоннинг иқлим ва географик шароити қуёш энергиясидан саноатда кенг кўламда 

электр ва иссиқлик энергиясини олиш имкониятини беради. Қуёш энергияси бу қайта 

тикланувчи энергия манбаи бўлиб, амалда ишлатиш нуқтаи назаридан келажаги порлоқ, 

фойдаланиш учун қулай, оддий энергия ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 май «2017 ‒ 2021 йилларда қайта 

тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий 

соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари Дастури тўғрисида»ги ПҚ-3012-

сонли қарорида қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантиришнинг мақсадли 

параметрлари, бунда 2025 йилга келиб электр энергиясини ишлаб чиқариш қувватлари 

таркибида қайта тикланувчи энергия манбаларининг ҳиссасини 12,7 фоиздан 19,7 фоизга 

етказиш кўзда тутилмоқда, жумладан, гидроэлектростанциялар бўйича 12,7 фоиздан 15,8 

фоизга, қуёш энергетикаси бўйича 2,3 фоизга, шамол энергетикаси бўйича 1,6 фоизга. 
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Қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларининг 

рўйхати, бунда 2017-2025 йилларда умумий қиймати 5,3 миллиард доллар бўлган 810 та 

лойиҳани амалга ошириш кўзда тутилмоқда. 

Қуёш энергиясидан биз фақат электр энергия олиш учун эмас балки ундан коллекторлар 

орқали сув иситишда, қуёш учоғи орқали озиқ-овқат, нон пиширишда, чучук сув олишда, 

меваларни қуритишда фойдаланишимиз мумкин.  Бу борада Самарканд, Андижон, Наманган, 

Навоий  вилоятларида амалий ишлар қилинди. 

Ўзбекистоннинг қуёш энергияси бўйича ялпи салоҳияти 50973 млн. тонна нефть 

эквивалентига тенг деб баҳоланади, бу эса республика ҳудудидаги ҳозиргача текширилган 

барча қайта тикланувчи энергия манбаларининг 99,7% ига тенг. 

 

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР 

1. И.А.Каримовнинг 2013 йил 1 мартда қабул қилинган «Муқобил энергия манбаларини 

янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. 

2. У.Орипов ва С.Азимовларнинг «Қуёш коллекторини ишлаб чиқилганлинги тажриба 

синов ўтказилганлиги» тўғрисидаги мақолалари. (1950 й) 

3. И.А.Каримовнинг “2015-2019 йилларда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада 

энергия сарфини қисқартириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш чора-

тадбирлари” дастурига ПК 2343-сонли Қарори. 

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 26 май «2017 ‒ 

2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт 

тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари 

Дастури тўғрисида»ги ПҚ-3012-сонли Қарори. 
 
 

ӘОЖ 331.1 

Гульнафис Танбаева  

(Алматы, Қазақстан) 

 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАНСЫНДА 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ САПА ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ  

 

Медициналық көмектің сапасы жеке медициналық мекемелердің ерекше проблемасы 

болып табылмайды, ол халықтың өмір сапасының ұлттық проблемасына айналады. 

Медициналық мекемелердің өмір сүруі үшін медициналық көмектің сапасын қамтамасыз 

етумен байланысты проблемаларды шешу қажет, себебі емдеу-профилактикалық мекемелер 

медициналық көмектің сапасына қойылатын талаптармен жиі кездеседі. 

Қазіргі таңда сеніммен айтуға болады: «Сапасыз ештеңе істей алмайтын болашақ». Сапа 

- бұл медициналық мекеменің мойнындағы тас, бірақ егер емдеу мекемелері онымен бірге 

тұра алса, бұл тас медициналық мекемеге қосымша күш береді.   

Осыған байланысты, ғылыми пән және практикалық қызметтің басқару сапасын енгізу 

мен дамуы медициналық көмек көрсетудің қажетті сапасына қол жеткізу үшін қажетті 

жағдайлардың бірі ретінде ерекше маңызға ие болады. 

Халықтың әртүрлі деңгейіне қарай, сапа деңгейлері әртүрлі болу мүмкін. Бұл 

жинақталған тәжірибені пайдалана отырып, сапаны икемді және жылдам басқару 

мүмкіндігін қажет етеді. Сапаны басқару ‒ жалпы басқарудың аспектілерінің бірі болып 

табылатын білім саласы, сондықтан сапа саласындағы өз тұжырымдамаларымен қатар бұл 

ғылымның ұғымдары мен терминдерімен жұмыс істейді. Сапаны басқару басқа да 

салалармен, практикалық қызметтің бағыттарымен тығыз байланысады. Олардың негізгілері 

– менеджмент, маркетинг, стандартизациялау, информатика, статистика, қызметкерлерді 

басқару, метрология, қызметтің негізгі құқықтары.  

Медициналық көмек сапасының басқару жүйесінің даму бағыттары:  
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1) Медициналық көмектің барлық кезеңдерінде талаптар (ережелер, нормалар, ережелер) 

белгілеу;  

2) Медициналық көмектің сапасын бағалау критерийлерін әзірлеу. 

Сонымен қатар, сапа менеджменті жүйесін құру ISO сериясының халықаралық 

стандарттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады: 

ISO 9001:2015 – Сапа менеджментінің жүйесі (Талаптар) 

ISO 9004:2009 – Сапаны басқару тәсілі 

Маңызды мәселе – сапаны баскаруды бірінші кезекке шығару. Сапаны жалпы басқаруды 

енгізген кезде,  жұмыста басты басымдық сапа болып табылады. Медициналық көмектің 

сапасын қамтамасыз ету үшін бар механизмдерді жетілдіру қажет: 

 медициналық көмектің сапасын бағалау критерийлерін нақты анықтау 

 медициналық қызметкердің жұмысы қажетті деңгейге жететін жағдайларды анықтау 

Пациенттердің нәтижемен қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында пациенттер мен 

медициналық қызметкерлер арасында Атырау облысының медициналық мекемелері 

бойынша сауалнама жүргізілді. Саулнама нәтижелерін талдау қорытындысы дәрігерлер мен 

медициналық қызметкерлердің жұмысының сапасын жоғарлатуға мүмкіндік береді.  

Көрсетілген медициналық қызметпен ерлер арасынан 24,2% және әйелдер арасынан 

15,7% қанағаттанады, бірақ сонын ішінде ерлер 15% және әйелдер 28% толық 

қанағаттанбағандар санын құрайды. Бұған көптеген факторлар әсер етеді: пациентке дұрыс 

көңіл бөлмеуі, қызмет көрсету сапасынын төмендігі, мамандардың квалификациясы және т.б. 

(Сурет 1). 

 

  
 

Сурет 1. Медициналық қызмет көрсетуде пациенттердің қанағаттануы 

 

Сонымен қатар, респонденттерге медициналық көмектің сапасына қанағаттанушылық 

сапасын бағалау мақсатында сауалнама жүргізілді. Сауалнама клиниканың медициналық 

санитарлық жағдайына, пациенттермен персоналдың қарым-қатынасына,  диагностикалық 

және зертханалық диагностикалық қызметтер жұмысын, диагностиканы, емдеу тиімділігін 

және жұмысты жақсартуға байланысты мәселелерді қамтиды. Зерттеуде сауалнамалардың 

статистикалық және социологиялық әдістері қолданылды. 

Осылайша, қазіргі уақытта медициналық сапа деңгейі медициналық мекемелердің 

амбулаториялық-емханалық ұйымдар ретінде жеткіліксіз жарақтандырылуы аясында, 

сондай-ақ, стационарлық, пациенттердің құқықтарының қамтамасыз етілмегендігі 

байқалады, оның ішінде дәрі-дәрмек, көмек. Тек екі эксперименттік аумақта 

респонденттердің көпшілігі ЖМК бригадаларының дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету 
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деңгейіне қанағаттанған. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері дәрі-дәрмекпен аз 

қамтамасыз етілуі қанағаттандырылған, дәрі-дәрмекпен жақсы қамтамасыз етілгендер – 

студенттер. Осылайша, алынған нәтижелер қазіргі заманғы дәрілік заттар проблемасын 

шешуге ерекше назар аударуға емдеуді алдын алу мекемелері және жедел жәрдем 

бригадаларын медициналық көмекпен қамтамасыз етуі тұрарлық. 

Пациенттердің пікірлері субъективті болса да алайда алынған нәтижелерді 

қорытындылай келе,  Атырау облысы бойынша медициналық мекемелері пациенттердің 

қанағаттану деңгейі жеткілікті жоғары. Медициналық көмектің сапасын қамтамасыз ету – 

бұл процесс үздіксіз жетілдіруді талап және мониторинг пен дамуын қамтамасыз етеді. 

Сапаны қамтамасыз ету процесін үздіксіз жасай отырып құрылымдық компоненттің жоғары 

көрсеткіштерін сақтау қажет. Сонымен қатар, басқа сапа компоненттеріне назар аудару: 

медициналық үдерістің медициналық көмекті және барлық медициналық көмек сапасының 

компоненттерін іске асыру болып табылады. 

Сауалнама нәтижесі бойынша келесі қорытынды жасауға болады. Саулнамаға 40 

респондент қатысты. Олардың жауаптары бойынша келесі қорытынды жасауға болады: 

1. Медициналық мекемелерге келушілер саны жеткілікті, оның танымалдығын 

көрсетеді, алайда, кеңейту қажеттілігі үшін аудиториялар әлі де қажет. 

2. Пациенттер құрамында еңбекке қабілетті адамдар жоғары білімі бар, көбінесе ақыл-ой 

еңбегімен (банк қызметкерлері, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметкерлер), көп бөлігінде 

әйелдер, бұл топ клиникаға барудың ең көп көлемін қамтамасыз етеді. 

3. Жалпы, респонденттердің көпшілігі орталықта қызмет көрсету сапасын бағалады 

және қызмет көрсетуі жақсы, бірақ басты міндет қызметтерді жетілдіру басқа 

функционалдық бөлімшелерінің міндеттеріне жатады, оған назар аудару қажет, оның ішінде 

бас дәрігерге. 

4. Пациенттердің пайдаланатын негізгі қызмет функционалдық және зертханалық 
диагностика болып табылады, демек, оның көмегімен кәсіпорынның коммуникациялық 

саясаты қозғалатын негізгі элемент болуы мүмкін. 

Медициналық ұйымда сапаны басқарудың заманауи қағидаттарын іс жүзінде жүзеге 

асыру үшін бас дәрігердің тапсырмасы бойынша қалыптастырылатын және енгізілетін сапа 

менеджменті жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымын құру қажет. Бұл үздіксіз 

операциялық жүйенің қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету және медициналық қызмет 

көрсету сапасы бойынша кеңес қамтамасыз етеді. Медициналық ұйымның барлық 

деңгейлерін оның құрылымдық бөлімшелері (стандарттау және ішкі бақылау қызметі, өлім 

нәтижелерін зерттеу комиссиясы, жұмыс қабілетін сараптау комиссиясы, инфекциялық 

бақылау жөніндегі комиссия, пәнаралық жұмыс топтары және клиникалық бөлімшелердегі 

сапалық топтар) қамтиды. Ішкі емханалық басқару жүйесін ұйымдастыру тек ұсынылған 

медициналық көмек пен қызметтердегі бұзушылықтарды анықтаудың ғана емес, сонымен 

бірге олардың сапасын жақсарту шарасы болып табылады. 
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In the globalised world the Internet is becoming extremely globalised. Freedom of speech and 

easy access to the information are praised but to what extent they can be good for the people, 

especially the vulnerable part of them such as children? 

This paper contributes to the discussion on protecting children from access to pornographic 

content in the United Kingdom but has a global significance (Gov.uk, 2016). Internet and mobile 

device usage have become a central feature in children’s lives. Ofcom’s 2014 study of media use 

claimed that 5-15-year olds spend an average of 12.5 hours a week using the Internet, with the 

oldest age-group (12-15) spending more than 17 hours a week online [15]. Portable and personal 

devices are more difficult for parents to supervise due to the fact that, unlike the family PC, they are 

usually used in private, often outside the home and with peers. According to Ofcom’s survey, 71% 

of children aged 5-15 have access to a tablet computer, while four in 10 of this age group own their 

own mobile phone, rising to 65% among those aged 12-15 [15]. Taking into account the growing 

availability of prohibited content such as pornography to children, it seems appropriate to launch 

certain measures in order to restrict kids’ access to this. Experts, based on the recent Net Children 

Go Mobile report, stated [13] that 17% of 9-16-year olds in the UK say they have seen sexual 

images online or offline within the last year (Livingstone et al., 2014). An earlier EU Kids Online 

survey reported that 14% of 11-16-year olds have seen sexual images online [9]. 

The increasing number of children who have accessed pornographic images or videos raises 

concerns in the United Kingdom, which has traditionally been at the forefront of child online safety. 

The UK has a specific body responsible for developing and overseeing child internet safety 

solutions called the ‘UK Council for Child Internet Safety’ (UKCCIS) chaired by Ministers from 

three government departments [2]. 

The UKCCIS consists of such working groups as Filters, Evidence, Education, Social Media, 

and Age Verification. Each group is run by experts in the field. Recently, the UKCCIS produced 

two practical guides on social media: for providers of social media and parents. They include 

recommendations about the methods helping to prevent children from online access to pornography. 

There is no doubt that the British government takes all possible measures to protect young people 

from potential online threats.  

Although this consultation addresses many socially important research topics, I will try to 

answer several questions in this essay. In particular, whether age verification controls should be 

placed on all forms of legal pornography (‘sex works’) online that would receive a British Board of 

Film Classification rating of 18 or R18 or not; should this measure be implemented for websites 

containing still and moving images of pornography and which methods should be used in order to 

conduct age verification online (ibid).  
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Questions and Policy recommendations 

Question 1: In your opinion, should age verification controls be placed on all forms of 

legal pornography (‘sex works’) online that would receive a British Board of Film 

Classification rating of 18 or R18? 

Question 2: Do you think age verification controls should be placed on sites containing 

still as well as moving images of pornography? 

First of all, it is necessary to identify the exact meaning of pornography. According to the 

BBFC classification, there are two categories which are defined as pornography, or ‘sex works’, i.e. 

“...works whose primary purpose is sexual arousal or stimulation” [1, p. 18]. Based on this 

definition, I suggest that both stills and moving images that lead to sexual arousal should be 

classified as pornographic content. That is why I will answer two questions together (the first 

question refers both to stills and moving images).  
The Government is proposing that both categories of pornography, 18-rated and R18-rated, 

should be considered as unsuitable for children (ibid).  

Nevertheless, it is crucial to understand that not only pornographic content may receive an 18 

rating. Films that contain violent scenes but do not seek to arouse or stimulate are outside the scope 

of this consultation. The table provided below shows the difference between the two considered 

categories.  

Pornography rated 18: Explicit works rated R18: 

 

● Sex works which only contain 

material which may be simulated 

are generally passed at 18 

● For the purposes of this 

consultation, we are not including 

all 18 rated content - only that 

which is classified as 

pornography. 

● A specific category for explicit 

works containing clear images of 

real sex, strong fetish material, 

sexually explicit animated 

images, or other very strong 

sexual material involving adults 

● There are restrictions on how 

R18 material can be supplied – films 

can only be shown in 

specially licensed cinemas, and 

hard copies can only be sold 

through licensed sex-shops (and 

are not permitted to be sold by 

mail order) 

 Figure 1: 18 and R18 content [1, p.19] 

In the ongoing public policy debates about pornography, it has been stated that pornography 

brings psychological harm to the vulnerable under-aged category of audiences. However, I would 

argue that access to all forms of pornography in both still and moving images by children and 

adolescents should not be restricted by age verification controls. 
Theorists claim that despite not having extensive relevant data (experiments with children and 

screening pornographic content are limited due to ethical reasons), it is clear that children’s 

curiosity about sexuality is normal [11, p.30]. A study carried out in 1932 found that, by the age of 

five, over 50% of children had asked their parents questions about sex [3]. Later, it was proved that 

normal children’s sexual behaviour included playing games with elements of “sexual exploration”, 

such as ‘mothers and fathers’ or ‘doctors’ [4].  

Moreover, researchers insist [11, p. 22] that keeping youngsters ignorant regarding sexuality 

puts them in greater danger of abuse.   

Children who know about ‘good touching’, ‘bad touching’ and ‘questionable touching’ are 

more informed and defensively armed than those who do not know. Similarly, children who know 

the names of different parts of their genitalia appear to be less desirable and therefore vulnerable to 

child sex offenders [5, p. 59]. 
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On the other hand, it is doubtless that sexual abuse of children is destructive. That is why it is 

crucial to distinguish between normal childhood sexual play and sexual abuse [6]. If curiosity 

expressed in looking at naked bodies and playing ‘sexual games’ can be a healthy part of children’s 

development, any form of forced sexual practice is damaging. Being forcibly exposed to 

pornography or spamming with sexually explicit material are also forms of sexual abuse [11]. 

Nevertheless, pornographic content’s harm should not be underestimated. Every fifth child 

aged 11-17 surveyed said they were shocked by pornography [14]. Overall, 70% of 18-year-olds 

confessed that pornography can have a negative impact on young people’s views of sex and 

relationships [16].   

However, [11, p.29] is confident that “more people under the age of 16 are now seeing 

pornography than at any other time, young men have better attitudes towards women than at any 

other time”. 

Based on this evidence, it seems that although children need to be protected from harmful 

content, it is crucial to understand that ignorance about sexuality is more detrimental. Adolescents 

use information from online and offline media resources because of curiosity and such kind of 

content does not always harm them. That is why I suggest that placing age verification controls on 

all forms of legal pornography online with a rating of 18 or R18 is not a completely correct 

decision.  

[8, p.2] claimed that ‘risk’ is not the same as ‘harm’. Watching pornography online may be 

harmful to children but it may not. It depends on the nature of the images and on the personal 

circumstances of the child. Therefore, this issue should be further researched, and appropriate 

studies need to be conducted. 

Under UK law, UK-based pornography services are required to have age verification in place, 

meanwhile foreign sites are not. In most cases, a standard check requires users to confirm that they 

are 18 or over by ticking a box. However, this measure does not ‘prevent under 18s from accessing 

the website, and therefore does not provide a satisfactorily robust age verification mechanism’ 

[1, p. 37].  

If the considered consultation will proceed successfully, and age verification controls will be 

required on pornographic websites, it is important to select the most effective methods of doing this.   

For instance, in such a regulated sector as gambling, sites have implemented online age 

verification solutions with checking databases and government-issued documents [7]. 

This brings many extra benefits such as ‘greater child protection and greater security for 

legitimate customers; better identified customers; brand credibility, revenues and thus value; less 

fraud; and, importantly, a regulated industry that is not blocked by ISPs and card schemes, and that 

can be heavily advertised to the 18+ community’ [7, p.4]. 

Users have to enter personal information to identify themselves: normally, name, address, date 

of birth, gender, and contact information. Clearly, when accessing adult content, the user may want 

to stay anonymous. However, it is not always possible due to online fraud and loss of users’ data 

[7].  

In addition, some adult content providers require providing credit card details in order to 

confirm a person’s age. The effectiveness of this method is to some extent ambiguous. For example, 

in 2013, Ofcom fined Playboy £100,000 for failing to have adequate controls in distinguishing 

between credit cards (issued to over 18s only) and debit cards (that may be issued to under 18s). 

The system is not perfect, and its shortcomings allow children to circumnavigate obstacles.    

Therefore, referring to other countries’ practice might be useful. Germany has started to use an 

identity card. It is issued to German citizens by local registration offices and may replace the 

passport. The e-ID card contains a security chip with personal information. Identity assurance is 

achieved through the use of a PIN. Service providers can accept the card as a means of 

identification. This method seems very effective, although there is some doubt as to whether the UK 

would implement Germany’s example because it has no history of identity cards. The population 

would probably reject the idea of ID cards, considering that as a measure of excessive state 

surveillance.  
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Obviously, existing filtering tools for parents will remain a key tool to protecting their children 

from exposure to inappropriate content online. At the present time, filtering by ISPs and mobile 

network operators is one of the most useful instruments to limit children’s access not only to 

pornography, but also other harmful content such as self-harm, extreme violence and pro-anorexia 

material. 

In the last decade, mobile phone operators have had to apply default-on filters to internet 

enabled handsets [12]. These filters make pornography unavailable without contacting the operator 

in order to prove age eligibility: ‘Since 2013, public WiFi is also automatically filtered and 

pornography blocked in many places where children regularly visit, and innovations in this area 

include the ‘Friendly WiFi’ scheme, operated by RDI (DI (UK) Holdings Ltd, which provides a 

clear indication to parents that the public WiFi in a specific location automatically filters 

pornographic content’’ [1, p. 9]. 

Due to the fact that each of the offered options for protecting children from adult content is not 

flawless, it seems appropriate not to choose one only, but to implement a combination of them 

instead. Thus, the benefits of one method can overwhelm the disadvantages of another.   

Critical reflection 

Diverse products and services work at different levels of assurance, depending on legislative 

and risk factors [1, p.38]. Besides, a varied age verification process offers differing levels of 

associated costs. For instance, for online gambling both age and identify verification are required. 

The level of control for age verification on pornographic websites should be proportionate to the 

perceived risk or harm consequential from young people's access. It is crucial to understand that the 

main aim is only to confirm eligibility and establish that the user is aged 18 or above, not to 

discover the identity of service users. Ordinary people (adults) prefer to maintain their anonymity, 

especially when using pornographic sites, as well as protect themselves from fraud or misuse of 

their personal data [1]. I expect a regulator to determine satisfactory age verification controls. 

The Government is responsible for preventing children from harm and that is why new 

initiatives seeking to restrict the law for inappropriate and insufficient age verification control seem 

extremely beneficial for British society in terms of safety.  

However, there is a risk of intervention to market and censor the Internet, which also raises 

concerns. The owners of websites, profiting from having and providing free pornographic content, 

would probably resist the adoption of the new law.  

“The leading pornographic businesses make their content available in two ways – by offering 

access to those who pay for a subscription and by providing unrestricted access for everyone to free 

clips, including on so-called ‘tube sites’ (such as Pornhub) which act as a shop window to promote 

the core subscription-based services. ...the provision of free unrestricted hardcore pornography is 

designed to generate revenue through associated pay services... It is clear that significant sums are 

flowing from UK customers to foreign websites which allow children to access hardcore porn. 

...Without the money which flows to the underlying pay sites, the tube sites simply cannot exist’’ 

[1, p.23].  

Ongoing heated debates prove that this sensitive topic requires thorough study and unbiased 

solutions based not on parents’ aims to keep their children ignorant regarding sexuality, but on the 

necessity of making the Internet environment safer.  

Already existing and carrying out measures should not be underestimated. All sex products are 

sold in special sex-shops or on the top shelves hidden from children’s eyes. There is child-friendly 

Wi-Fi in public places that prevent underage users from accessing age inappropriate content; special 

ISP filtering can be easily installed in houses.  

It seems, that adolescents are sufficiently protected from harmful content online and offline and 

restricting the law might be an excessive measure. As I mentioned in my answer to the last 

question, the experience of other countries can be useful in considering this consultation.   

 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

108 

REFERENCES 

1. Gov.uk. (2016). Child Safety Online: Age Verification for Pornography ‒ Consultations ‒ 

GOV.UK. [online] Available at: https://www.gov.uk/government/consultations/ child-safety-online-

age-verification-for-pornography  [Accessed 7 Apr. 2016]. 

2. Gov.uk (b). UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS) - GOV.UK. [online] Available 

at: http://www.gov.uk/government/groups/uk-council-for-child-internet-safety-ukccis  [Accessed 6 

Apr. 2016]. 

3. Hattendorf, K. W. (1932). A study of the questions of young children concerning sex: A 

phase of an experimental approach to parent education. Journal of Social Psychology, 3, 37-65.  

4. Isaacs, S. (1933). Social development in young children: A study of beginnings. London: 

Routledge & Kegan Paul.  

5. Krafchick, J., & Biringen, Z. (2002). Parents as sexuality educators: The role of family 

therapists in coaching parents. Journal of Feminist Family Therapy, 14(3/4), 57-72.  

6. Lamb, S., & Coakley, M. (1993). ‘Normal’ childhood sexual play and games: 

Differentiating play from abuse’. Child Abuse and Neglect, 17(4), 515-526.  

7. Lindley, E., Green, I. and Laurence, R. (2016). Age verification within the Internet 

infrastructure. [online] Available at: http://iffor.org/sites/default/files/ age-verification-white-

paper.pdf  [Accessed 9 Apr. 2016]. 

8. Livingstone, S. (2012). Children and online pornography: does the evidence justify calls for 

more regulation? British Politics and Policy at LSE. 

9. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the 
Internet: The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids, [online]. 

http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU% 20Kids%20II%20%282009-

11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf  

10. Livingstone, S., Haddon, L., Vincent, J., Mascheroni, G. & Olafsson, K. (2014). Net 

Children Go Mobile: the UK Report. London: LSE. http://www.lse.ac.uk/media@lse/ 

research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/NCGMUKReportfinal.pdf 

11. McKee, A. (2010). Does pornography harm young people? Australian Journal of 

Communication, 37(1), 17. 

12. Mobilebroadbandgroup.com. (2013). UK Code of practice for the self-regulation of content 

on mobiles. [online] Available at: http://www.mobilebroadbandgroup. 

com/documents/UKCodeofpractice_mobile_160515.pdf  [Accessed 11 Apr. 2016]. 

13. Nash, V., Adler, J. R., Horvath, M. A., Livingstone, S., Marston, C., Owen, G., & Wright, J. 

(2015). Identifying the routes by which children view pornography online: implications for future 

policy-makers seeking to limit viewing.  

14. NSPCC. (2015). Online porn: evidence of its impact on young people. [online] Available at:  

https://www.nspcc.org.uk/fighting-for-childhood/news-opinion/online-porn-evidence -impact-

young-people/ [Accessed 9 Apr. 2016].  

15. OfCom (2014). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. London: OfCom. 

[online] http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/ media-use- attitudes-

14/Childrens_2014_Report.pdf [Accessed 10 Apr. 2016]. 

16. Parker, I. (2014). Young people, sex and relationships: The new norms, Institute for Public 

Policy Research, [online] http://www.ippr.org/read/young -people-sex-and-relationships-the-new-

norms Accessed [9 Apr. 2016] 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/consultations/%20child-safety-online-age-verification-for-pornography
https://www.gov.uk/government/consultations/%20child-safety-online-age-verification-for-pornography
http://www.gov.uk/government/groups/uk-council-for-child-internet-safety-ukccis
http://iffor.org/sites/default/files/%20age-verification-white-paper.pdf
http://iffor.org/sites/default/files/%20age-verification-white-paper.pdf
http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%25%2020Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%25%2020Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/%20research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/NCGMUKReportfinal.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/%20research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/NCGMUKReportfinal.pdf
https://www.nspcc.org.uk/fighting-for-childhood/news-opinion/online-porn-evidence%20-impact-young-people/
https://www.nspcc.org.uk/fighting-for-childhood/news-opinion/online-porn-evidence%20-impact-young-people/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/%20media-use-%20attitudes-14/Childrens_2014_Report.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/%20media-use-%20attitudes-14/Childrens_2014_Report.pdf
http://www.ippr.org/read/young%20-people-sex-and-relationships-the-new-norms%20Accessed%20%5b9
http://www.ippr.org/read/young%20-people-sex-and-relationships-the-new-norms%20Accessed%20%5b9


Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

109 

СОЦІОЛОГІЯ / СОЦИОЛОГИЯ 
 

УДК 316.362.1-055.52-055.62 

Наталія Бурка 

(Ізмаїл, Україна) 

 

СУЧАСНІ УМОВИ ДЛЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА МОЛОДІ  
 

У статті пропонується загальний огляд теоретичного розслідування та аналізу на 

тему усвідомленого батьківства молоді як основи гармонійного розвитку дитини у  та 

основними правилами для народження дитини та її гармонійного розвитку, ознайомлення з 

основними проблемами соціальної роботи та напрямами розвитку теорії і практики від 

найдавніших часів до сьогодення. 

Ключові слова: усвідомлене батьківство, сім’я, дитина, батьківство, батьківська 

компетентність. 

 

The article provides a general overview of theoretical investigation and analysis on the topic of 

conscious parenting of young people as a basis for the harmonious development of the child in and 

the basic rules for the birth of the child and its harmonious development, introduction to the main 

problems of social work and the directions of development of theory and practice from ancient 

times. 

Key words: conscious parenting, family, child, paternity, parenting competence.  

 

Проблема усвідомленого батьківства досить актуальна на сьогоднішній день, особливо 

серед сучасної української молоді. Відома поетеса, акторка Фаїна Раневська наголошувала, 

що: «Сім'я замінює все. Тому, перш ніж її завести, варто подумати, що тобі важливіше: все 

або сім'я» [1]. 

Також важливим буде висловлювання 16-го президента США Авраама Лінкольна: 

«Дитина – це людина, яка продовжить те, що почали ви. Вона буде там, де тепер є ви, а коли 

вас не стане, займатиметься тією справою, яку ви вважали важливою. Ви можете намітити 

будь-які стратегічні плани, але те, як вони реалізовуватимуться, залежатиме від неї… Доля 

людства в її руках» [6, с. 196] . 

Ці вислови дуже влучні, розглядаючи їх з контексту того, що багато сучасної молоді не 

усвідомлює важливості розуміння того, що сім’я потребує великих зусиль, грошей та 

бажання. Іноді проблеми, які стають на шляху молодих людей, в силу свого кризового 

характеру саме вони дають максимальний відсоток не готовності до усвідомленого шлюбу та 

батьківства, та разом з цим всі ці проблеми здаються їм не по силі. Вони заподіюють їм 

емоційний біль та стрес і лише невелика група молодих людей справляються зі своїми 

проблемами чи самі, чи за допомогою один одного, родичів, друзів.  

Мета статті полягає у з’ясуванні понять: «батьківство», «сім’я», «усвідомлене 

батьківство», «батьківська компетентність» та аналізі шляхів що до формування 

відповідального ставлення молоді до батьківства, а також факторів які впливають на те, чому 

саме молодь не готова до виховання дитини з різних сторін нашого життя. 

Головний інститут де може виховуватись дитина, де повинні бути засади для розвитку ії 

не тільки біологічних, а і природних задатків та здібностей, є стовідсотково сім’я. Ми 

розуміємо, те що ми набули у дитинстві: усі наші негаразди, проблеми також і позитивні такі 

як: радощі,задоволення все це і є наш досвід  який мі зберігаємо і несемо далі крізь все наше 

життя, використовуємо його, іноді він нам заважає, тягне нас у минуле та не відпускає, але 

все ж таки це є наше дитинство. Отже добрим, радісним воно буде чи ми скоріш  захочемо 

його забути – все це залежить саме від того буде в нас родина та якою саме вона буде. Звідси 

і маленький висновок у тому, що головну роль у житті дитини, у догляді за нею, у розвитку 

повноцінної особистості буде чинним образом належати батькам. Ось тут і криється одна з 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

110 

проблем, чи мабуть одна з основ яка може бракувати переважній кількості молоді – 

відповідна підготовленість, відповідні знання та навички перш за все.  

На думку адвоката Копанчук О. Є, «батьківство ‒ це кровне споріднення чоловіка та 

жінки з їх спільним нащадком, яке фіксують опираючись на документи про шлюб і свідоцтво 

про народження дитини або на основі добровільного визнання себе батьками малечі (якщо та 

народилася поза шлюбом). Та, чи тільки це входить у поняття «батьківство»? Звісно, ні, воно 

несе у собі значно більше. Батьківство ‒ це, життєва місія кожного з нас. Країна починається 

з кожної окремої сім’ї, де виховується дитина. Характер батьків, їх звички, уклад і традиції у 

родині відображаються на дітях значно більше, ніж могло би здатися. Саме з цих і ще цілого 

ряду важливих причин батьківство має бути усвідомленим» [5]. 

Цей термін нам говорить про те, що батьківство основане на кровному споріднені 

батьків, але ми цілком знаємо той факт, що для того щоб бути батьками не обов’язково бути 

біологічним батьком чи мамою, а перш за все любити дитину, тобто батьківство може бути 

як біологічним, так і прийомним, але це зовсім інакша тема. На світову думку батьківство, це 

не тільки кровне споріднення, а ще те як саме розуміють батьки себе у ролі батьків, з 

послідовними проявами себе у цій ролі зі всіма необхідними навичками та вміннями, які 

проявляються протягом виховання. Тобто це ще соціально-психологічна сторона яка перш за 

все йде в першу чергу навіть ніж біологічна підтвердженість батьківства. Ось ці важливі 

сторони і грають свою вагому роль. 

Розглянемо, що ж це таке єдине ціле, повноцінна сім’я: це надіндивідуальна ціла комірка 

суспільства в якій існують такі складові як: закохана пара яка вирішила усвідомлено дати 

початок новому життю яке принесе радість у їх життя, та у майбутньому сама дитина чи 

діти. 

Проаналізувавши безліч сучасної літератури, ми з’ясували, що ж саме розуміється під 

поняттями: «батьківство», «сім’я», «усвідомлене батьківство», а чим саме є батьківська 

компетентність ми з легкістю можемо зрозуміти відходячи від слова компетентність ‒ це 

перш за все грамотність, правильність розуміння якої-небудь проблеми і не тільки, а в 

питанні батьківства – це грамотне володіння правильними, гуманними методами та 

прийомами що до виховання дитини, її освіти, розвитку як психологічного, соціального, 

фізичного так і розвитку ії природних та біологічних здібностей. 

На думку англійського письменника, автора численних бестселерів, що містять правила і 

рекомендації по саморозвитку і вихованню дітей, Річарда Темплара «Коли Ви замислюєтесь 

над величезною відповідальністю, що покладена на вас як батьків, вам аж дух забиває, і ви 

спиняєтеся посеред дороги. Протягом багатьох років ваші вчинки та слова визначатимуть 

майбутнє ваших дітей – чи вони виростуть нещасними і знервованими, чи щасливими та 

врівноваженими» [7, с. 14]. 

З урахуванням літератури, що є у наш час за останні 18 років, все свідчить про те, що 

проблема підготовки молодого покоління до створення на власному бажанні сім’ї, а не в 

силу багатьох факторів які можуть змушувати йти на цей шлях, достатньо повно 

розглядаються у працях таких вчених як: Л.Буніної, І.Братусь, М.Єрміхіної, В.Кравця, 

В.Кікінежді, О.Кізь, Г. Лактіонової, Р.Овчарової, Н. Шевченко. 

За визначенням В. Кравця, усвідомлене батьківство – «…це повне взяття на себе 

відповідальності за процес зачаття й народження здорових дітей» [3, с. 244]. На думку 36 

авторського колективу (О. Безпалько, І. Звєрєвої, З. Кияниці, В. Кузьмінського) усвідомлене 

батьківство розглядається як соціально-психологічний феномен, що, базуючись на певній 

системі знань, умінь, навичок, почуттів, якостей, реалізується у відповідальній поведінці 

батьків, спрямованій на виховання і розвиток дитини, формування її гармонійної особистості 

[2, с. 121]. 

В ході аналізу науково-практичної літератури, яка присвячена розгляданню як соціальної 

так і педагогічної діяльності, спрямованої у бік формування в молоді усвідомленого 

батьківства, можна констатувати шляхи що до цього питання здійснюються частіше за все в 

рамках таких складових частин як: гендерне виховання; демографічне виховання; 
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формування контрацептивної культури а саме, те як правильно застосовувати 

контрацептиви, адже – це запорука збереження здоров'я жінки та чоловіка, нормального 

протікання вагітності; підготовка молоді до сімейного життя; підготовка молоді до 

виконання батьківських та материнських функцій, але в один і той же час не дивлячись на ці 

різні шляхи до подолання проблеми, та створенню основ для подальшого ознайомлення 

підлітків з чим саме вони можуть зіткнутися на порозі дорослішання, комплексна діяльність 

з боку соціальних педагогів в бік молоді на сьогодні майже відсутня, а це призведе в 

майбутньому до того, що молодь може виростити дітей з різними проблеми у розвитку, а 

також людей, мабуть, з комплексами у подальшому житті, якщо не будуть у достатньому 

обсязі дотримуватися правил виховання. 

Мабуть, основними з перешкод, що можуть траплятись на шляху у молоді будуть: 

сучасна ситуація в Україні якій характерна соціально-економічна та політична 

нестабільність, чи більш вдале слово «криза»; значним спадом виробництва,а отже зі 

скороченням місць для роботи, тобто великим безробіттям. Є різні категорії молодих людей, 

тобто є ті що хочуть працювати та заробляти гроші, нема де, але все ж таки шукають, а є ті 

хто просто не хоче працювати. Також зі зниженням рівня життя більшості населення, не 

говорячи вже про молодих людей без закінченої освіти та досвіду, а разом з цим посилення 

розшарування населення за рівнем доходів, деградацією моральних норм і цінностей взагалі 

у суспільстві, зростанням злочинності та насильств, нерозумінням з боку батьків та 

знайомих. Всі ці фактори, поруч з іншими привели молодь до втрати правильних орієнтирів 

на створення подальшого правильного, з точки зору моралі, життя, повноцінної сім’ї разом з 

ії складовими у зв’язці з усвідомленим батьківством. 

Сучасні гострі демографічні проблеми, що пов'язані з падінням народжуваності, 

великою кількістю абортів, значною кількістю сімей, які розпадаються, збільшенням 

кількості дітей-сиріт притому, що десь живуть їх біологічні батьки, зростанням жорстокого 

ставлення до своїх дітей, та те що програми допомоги молодим людям, які можуть бути 

потенційними батьками ще до кінця не розроблені у нашому законодавстві. 

Отож, з поняттям батьківства часто пов'язують готовність до цього важливого кроку.  

Овчарова Р. розглядає готовність як процес, який включає два моменти: 

 Оцінка власної готовності стати батьком або матір'ю, тобто готовність раз і назавжди 
прийняти на себе відповідальність за життя і благополуччя іншої людини - дитини; 

 Оцінка готовності свого партнера в шлюбі. З погляду деяких авторів, перехід від 
шлюбних відносин до сім'ї є вищим ступенем довіри своєму чоловікові [4, с. 226]. 

Таким чином, шляхом теоретичного розслідування та аналізу на тему усвідомленого 

батьківства молоді як основи гармонійного розвитку дитини у сім’ї, ми можемо зробити 

висновок про те що з точки зору наукових праць вчених - досліджень у цій сфери достатньо, 

але на великий жаль залишаються недостатньо розроблені програми що до просвіти молоді 

яка вирішила створити сім’ю, і молодих сімей, які очікують на дитину, різними 

інституціями, не зважаючи на те, що шляхи вже розроблені. Основними правилами для 

народження дитини та її гармонійного розвитку мають бути: бажаність, народження дитини 

в любові між батьками, тобто від коханої людини і лише тоді коли твердо стоїш на ногах, 

адже сім’я ‒ це те саме місце де народжується маленьке життя, та ніколи не згасає полум’я 

любові один до одного! 
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ХХ Ғ. БАСЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК АЛТАЙ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

(ОРЫС ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚОҒАМЫНЫҢ «ЖАЗБАЛАРЫ» БОЙЫНША) 

 

Мақалада ХХ ғ. басындағы Оңтүстік Алтай қазақтарының шаруашылығының даму 

сипаты мен ондағы өзгерістер қарастырылады. 

Түйін сөздер: Оңтүстік Алтай, Орыс Географиялық қоғамы, көшпелі мал 

шаруашылығы, жартылай көшпелі мал шаруашылығы.  

 

The article discusses the nature of development and changes in the farms of the Kazakhs of the 

southern Altai in the early twentieth century. 

Keywords: Southern Altai, Russian Geographical society, nomadic cattle breeding, semi-

nomadic cattle breeding 

 

Қазақстан тарихының өз шешімін күтіп тұрған мәселелері әлде де жеткілікті. Сондай 

мәселелердің бірі халқымыздың шаруашылық-мәдени типтерін, жергілікті, өлкелік тұрғыдан 

зерттеу болып табылады. Осы зерттеулерді жүргізуде  тарихи деректердің маңыздылығы 

сөзсіз. Аталмыш кезеңдегі халқымыздың тарихы, мәдениеті мен дәстүрі, шаруашылық өмірі 

жайлы маңызды дереккөзі ретінде Орыс географиялық қоғамының Батыс Сібір бөлімі Семей 

бөлімшесінің «Жазбаларын» атап өтуге болады.   

«Жазбаларда» өлкеміздің тарихына қатысты әртүрлі материалдар, зерттеулер 

жарияланып отырғаны белгілі. Мысалы, Б.Г. Герасимов өз еңбегінде Орыс Географиялық 

қоғамының Семей бөлімшесінің ашылу тарихы және оның ХХ ғ. басындағы өлкетанушылық 

миссиясының қызметін қарастырады. А.Н. Седельниковтың  жан-жақты еңбектері Зайсан 

көлі, Қара Ертіс, Қарқаралы уезіндегі жерасты суларының температурасы туралы ізденістер 

түрінде келеді. Е.П. Михаэлистің зерттеулері Семей қаласындағы «құмды ұйтқыларға» 

арналған. А.Н. Белослюдовтың жұмысы алтайлық «тас қашағыштардың» үйлену 

дәстүрлерімен, қазақтардың дастандары мен ертегілерімен таныстырады. Белгілі 

өлкетанушы, Орыс Географиялық қоғамының Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің төрағасы 

Н.Я. Коншинның еңбектері Шығыс Қазақстан халқының тұрмысы мен шаруашылығын 

зерттеуге елеулі үлес қосты [1, 315-316 бб.].  

Осы қатарда, бөлімшенің мүшесі I.Ф.Пахомовтың да есімін атауға болады. Бөлімшенің 

отырысында ол, «Киргизское хозяйство Ак-Кабы и на верховьях Курчума» тақырыбында 

дәріс оқыған. Осы дәріс материалдарына қарап, біз ХХ ғасырдың басындағы дәстүрлі қазақ 

шаруашылықтарының жергілікті ерекшеліктерін және ондағы өзгерістерді көре аламыз.  

Материалда  Жоңғар мемлекеті талқандалғаннан кейін қазақтардың осы өлкені қайта 

қоныстануы жайлы айтыла келіп, зерттеуге өзек болып отырған аймақты мекендеуші 

қазақтардың шаруашылығы қарастырылған [2, 1-22 бб.].  

ХҮІІІ ғ. 40-жылдары Шар өзенінің арғы жағынан Шыңғыстай болысының қазақтары, ал 

Зайсан уезіндегі Маңырақ тауларынан Күршім және Алтай болыстарының қазақтары келіп 

қоныстанды деп мәлімденеді.  

Ақ Қаба мен Бұғымүйізді қоныстанған қазақтар: Дәулет, Самай, Сарғалдақ, Төртуыл, 

Шоңмұрын, Шеруіш, Андағұл, Шимойын руларына жатқан. Осы аталған рулардың бір бөлігі 

Қаратайға жатса, екінші бір бөлігі Төртуылдан тараған екен. Қаратай руына жататындар 

Өскемен уезінің Шыңғыстай болысын, ал төртуылдар Зайсан уезіне қарасты Қара Ертіс 

болысын құрады. Біз қарастырып отырған Ақ Қаба мен Бұғымүйізді мекендеуші қазақ 

рулары Шыңғыстай болысының әкімшілік аймағына енген.  
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1908 жылы Ашылы-бұлақ, Ақ Қаба, Шыбынды Бұлақ, Бәйгекезең, Шоққайың, 

Жылыбұлақ, Бүркітсай, Сары жүрек, Бұғымүйіз т.б. сайларда 140 шаруашылық жайлаған. 

Автордың сөзіне орай, қыстаулық жердің аумағы мөлшермен 25-30 десятинаны құраған.  

Ал, халқының жалпы саны 715 адам, оның ішінде 384 ер адам және 331 әйел адамды 

құрайды, яғни бұған дейін Өскемен уезінің далалық аймақтарын зерттеу бойынша 

ұйымдастырылған экспедицияның көрсеткен мәліметтеріне тұспа-тұс келеді.  

Еңбекке жарамды халық (18-60 жас аралығындағы ер азаматтар және 15-55 жас 

аралығындағы  әйелдер) жалпы халықтың 54,4%; жартылай жұмысшылар (14-17 жас 

аралығындағы ер азаматтар, 14-15 жастағы әйелдер) – 3,3%; балалар (1-13) – 38,2%; еңбекке 

жарамсыздар (60 асқан қарттар мен 55 жастан жоғары әйел адамдар) – 4,1% құрады [2, 8 б.]. 

Жұртшылық қыс мезгілінде 210 ағаш үйлерде, ал жазда 135 киіз үйде орналасады, бірақ 

бұл арада, қысқы баспана қай түрде және онда қандай отбасылар қоныстанатындығын 

анықтау мүмкін болмаған.  

Күршім өзенінің жоғары ағысын мекендеген алтайлық қазақтардың өмірінен алынған 

кей мәліметтер олардың тау аңғарларын мекендегенін, осы жерлерде барлығын 311 

қожайынның қора-қопсысы тіркелгенін көрсетеді. Олардың бір бөлігінің негізгі баспанасы 

басқа жерде де, бұл арада уақытша, егіншілік пен шабындық науқанында тұрады немесе 

малдың бір бөлігін алып келеді деп көрсетеді.  

Қыстақ: қыстақ үй, яғни пешпен жылытылған жылы бөлме; ауыз үй – азық-түлік 

сақтауға, әдетте ошақта тамақ әзірлеуге арналған салқын бөлме; себет немесе жекелеген 

құрылыстардың арасында төбесін жаба отырып жасалған, малға арналған қоршау; қора 

(оның қой қора, ат қора сияқты түрлері болған); қаша – қоршау, оның ішінде шөп сақталған 

және монша сияқты  құрылыстардан тұрған. Тұрғын үйлер көбінесе ағаштан жасалынған, 

кейде шарбақтан өріліп, тастан қаланған. Қашаны әдетте, шарбақтан және сырғауылдан 

жасаған. Кейде жер үйлер де кездесіп отырған.  

Қоныстардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы болып келеді. Щербинаның далалық 

аймақтарды зерттеу экспедициясының қолданған әдісі бойынша, барлық мал басын мал 

бірлігімен есептейтін болсақ (бірлік - 1 ат, 2 тай, 6 құлын, 1 түйе, 2 тайлақ, 6 бота; 6 қой, 6 

ешкі, 
6/5

 ірі қара, 
12/5 

тайынша, 
36/5

 бұзау түрінде алынады), онда мал саны мен өзара қатынасы 

былайша көрінеді:   

1кесте – мал саны мен өзара қатынасы 

№ Малдың түрі Малдың бірлігі % 

1 Жылқы 2786 53 

2 Қой 1464 28 

3 Ірі қара мал 644 12 

4 Ешкі 239 4 

5 Түйе 125 3 

 Жиыны 5257 100 

Сонда, бір шаруашылыққа орта есеппен, 23,9 жылқы, 7,9 ірі қара мал, 0,9 түйе, 62,7 қой, 

3-5 ешкі – барлығы 37,55 мал бірлігі келеді. Бұл көрсеткіш Өскемен уезі бойынша жалпы 

көрсеткіштен (18 мал бірлігі) әлдеқайда артық [2,12б.]. 

Мал негізінен жайылмалы болып келеді, алайда шаруашылықтың түрі таза көшпелі 

түрде болған жоқ. Қысқа 20-22 мың шөмеле, яғни бір бірлік малға орта есеппен, 4 шөмеле 

дайындалады. Бұл көрсеткіш, әрине төмен, негізінен, жайылымдық отқа қосымша түрінде 

болды. Қандай-да бір қиыншылық туындаған шақта жұтқа кез болып отырған. Мысалы, 1907 

жылғы қалың қар мен көктайғақтан 806 бас жылқы (барлық санның 24%, 139 бас ірі қара (12 

%) 26 түйе (20%), 4529 қой (52%), 499 ешкі (34%) жұтқа ұшыраған. Жұтта негізінен қазақ 

шаруашылықтарының басты байлығы саналған жылқы мен қой көп қырылып отырған. Ірі 

қара үшін шөп дайындалғандықтан, неғұрлым аман сақталып отырған. Шаруашылықтың 

жаңа саласы оны жүргізу тәсіліне де әсер ете бастады. Тебіндеуге қолайсыз, әрі баяу өсетін 

ірі қара мал, көшпелі шаруашылықтың бірте-бірте жойылуына ықпал етті.  
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Ірі қараны өсірумен, негізінен, кедей шаруашылықтар айналысқан, барлық малдың 

жартысынан астамын өз қолдарына шоғырландырған бай шаруашылықтар барлық ірі 

қараның 1/3 бөлігін ғана иеленді. Кедей шаруашылықтарда шөппен қамтамасыз етілу, орта 

шаруашылықтарға қарағанда екі есе, ірі шаруашылықтардан 5 есе жоғары болып келген.  

Сондай-ақ, шөпті шабу жолы да түрлі шаруашылықтарда әркелкі болған. Бай 

шаруашылықтарда шөпті дайындағанға қарағанда, сатып алу басым. Екіншіден, кедейлер 

шөпті негізінен, өз күшімен дайындаса, онымен қоса ортақ шабындықта байлар үшін де шөп 

шауып отырған. Көптеген қауымдарда шөпті бірлесіп шауып, оны бөлгенде еңбегіне қарай 

емес, мал санына қарай бөліп отыру да тән болған. Соған қарамастан, неғұрлым кедей 

шаруашылықтар шөппен жақсы қамтылып отырған. Осылайша, автордың пікірінше, 

шаруашылық жүргізудегі жаңашылдық орта таптық топтарда жүрді де, ақсүйек топтар 

барынша консервативтік сипатта болған [2,15 б.]. 

Жалпы, қарастырылып отырған кезеңдегі Оңтүстік Алтай қазақтарының мал 

шаруашылығының негізгі типі жартылай көшпелі сипатта болды деп санауға негіз бар. 

Автор оған әсер етуші факторлардың қатарында табиғи-климаттық жағдаймен қоса, жаңадан 

еніп келе жатқан шабындық пен егіншілікті және отырықшы халықтың ықпалын атап өтеді. 

Ал толықтай көшпелі шаруашылықты рулардың қатарында Қытайдың қол астындағы керей 

тайпаларын атайды.  

Қарастырылып отырған аймақта мал саудасының көлемі аса зор емес. 1908 жылдың 

алғашқы жартысында 2 жылқы, 30 бас ірі қара сатып алынған; 45 жылқы, 14 бас ірі қара, 351 

бас қой және 28 бас ешкі сатылған. Бұл арада, ірі қараға деген сұраныс шаруашылықтың 

жаңа типіне байланысты болса керек, ол егіншіліктегі негізгі күш көлікке айнала бастады [3, 

11-12б.]. 

Аталмыш аймақ қазақтарының шаруашылық қызметіндегі өзгерістерге тоқталар болсақ, 

алдымен шөп шабу туралы айтуға болады. Ақ Қаба мен Бұғымүйіздің барлық 

шабындықтары 214 тілікте болды. Олардың қыстаумен аралығы 50-15 сажынды құраған. 

Автордың айтуы бойынша, бұл аймақта шөп шабуды ХІХ ғ. 90-шы жылдарынан бастаса 

керек және орыс қоныстанушыларының ықпалы да айтылады.  

Шөп жинау ісіне келер болсақ, кедей шаруашылықтар барлығын өз күштерімен жинап 

алатын болса, бай шаруашылықтар жалдап тасытады, немесе жоғарыда айтылғандай, 

кедейлердің еңбегін тегін пайдаланады.  

Ал, Күршім өзенінің жоғарғы ағысын мекендеген қазақтарда шөп шабу өзгешерек 

сипатта болды. Мұндағы шабындықтар суғаруды талап етіп отырғандықтан, шаруашылықтар 

қолайлы жылдары 2-3, кейде 5 мая шөп шапқан. Кейбір сайларда шөп мүлде шабылмайды. 

Әдетте, шалғындар қожайындар арасында бөліске салынған және оны пайдалану алдыңғы 

аймаққа ұқсас келеді, дегенмен, шабындардың шекарасы нақты айқындалып, жеке 

пайдаланып отырған. Жинау кезінде, өз күштерімен шабу  және шөпті мал санына қарай 

бөлісу кең таралған.  

Егіншілік жайына келер болсақ, жер 117 жекежайда жыртылған, егістіктер қыстаудан 50-

30 сажын қашықтықта болды деп хабарланады [2, 18б.]. 

Шөп шабу тәрізді егін егу де ХІХ ғасырдың соңында басталды, алайда, автор, 

қазақтардың мәліметі бойынша Шыңғыстай болысында Нарым мен Бұқтырма өзендерінің 

бойында жүз жылдан бұрын да егін салына бастаған болуы керек деп топшылайды. Сөзіне 

дәлел ретінде, қазақтардың егіншілік құралдары орыс шаруаларына қарағанда әлдеқайда 

қарапайым, көбінесе темір тесе қолданғанын және 4 соқа, 1тырма ғана болғанын хабарлайды. 

Орыстардың егіншілік кәсібі, қазақтарға қарағанда алдыңғы қатарлы болғандықтан, 

кейінгілерге ықпал ете бастады.  

Ірі шаруашылықтар ұсақ және орта шаруашылықтарға қарағанда екі есе үлкен жерге егін 

салғанымен, оны өңдеуде жалдамалы және аралас еңбекті кеңінен қолданып отырған және де 

ұсақ шаруашылықтардың жерін қысқартып, кейте тіпті жерден айырып та отырған.  
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Қазақтар негізінен, бидай, арпа, тары және сұлы өсірумен айналысқан, соның ішінде 

азық ретінде – арпа, малға жем ретінде сұлы көп өсірілген. Сонымен қатар, қара бидай, 

бұршақ және қарбыз да өсірген. 

Алайда, егіншілік өнімдері қазақтардың қажеттілігін толық өтей алмағандығын 

төмендегі кестеден көруге болады:  

2 кесте – Дақыл түрлерін тұтыну (пут бойынша ) 

№ Дақыл түрі Өзінің өнімі Сатып алынған Барлығы 

1 Арпа 1240 795 2035 

2 Сұлы 1254 1000 2254 

3 Ұн 120 2743 2863 

4 Бидай 76 - 76 

5 Тары - 1462 1462 

 Жиыны 2690 6000 8690 

Негізінен, сұлы, бидай ұны және тары сатып алынған. Тары өсіруге осы аймақтың 

климаттық жағдайы қолайсыз болса керек.  

Тұтынылатын астық өнімдерінің 69 % сатылып алынады, егер арпа мен дән және ұн 

түріндегі бидайды тек тамаққа пайдаланатынын ескере отырып, бір адам орта есеппен, 2 пұт 

өз астығын, 7 пұт сатып алған астықты азық етеді деп алсақ, бар жоғы 9 пұт шығады, бұл 

егіншілікпен айналысатын халық үшін (21 пұт) өте төмен көрсеткіш. Өсімдік тағамдарының 

жетіспеушілігін мал өнімдері толықтырып отырады.  

Таулы аймақтардағы қазақтардың егіншілік шаруашылығы туралы Алтай болысының 

мәліметтерімен толықтыра келе, автор, мұнда, табиғи орта егіншілікке барынша қолайлы 

болуына қарамастан, бір  шаруашылыққа 8/1-1 десятинаға егін салынатынын айтады. Кей 

егіндіктер суғармалы келеді, кей шаруашылықтарды егістік мүлде жоқ болған. Егіндік қатаң 

түрде бөлшектелген, оларды қайта бөлу тек бірқатар топтарда жеке келісім бойынша жүзеге 

асады. Ортақ егіндікті әдетте, рулық топ басқарады. 

Бір десятинаға 12 пұт арпа немесе 15 пұт сұлы егеді, астық өнімділігі – 4-5 самды 

құрайды. Өз астықтары жетпегендіктен, жәрмеңкелерде орыс шаруаларынан сатып алып 

отырған. Астықты қандай ақшаға алды деген мәселеге келсек, біз жоғарыда айтып өткендей, 

мал саудасы кең таралмаған, оған қарағанда жүн және жүн бүйымдарын сату кең таралған. 

Табыстың екінші бір көзі – орыс шаруаларына және алтын кен орындарына жалданып 

жұмыс істеу арқылы табылып отырған. 

Осы дереккөзіндегі материалдардан түйетініміз, ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік 

Алтайды мекендеуші қазақтардың шаруашылығы көшпеліліктен жартылай көшпелі сипатқа 

ауыса бастаған. Және де ол, қарастырылып отырған кезеңдегі жалпы қазақ жеріндегі болып 

жатқан шаруашылық үрдістермен үндес жүріп жатты. Мысалы, Симонова Ю.М. 

«Традиционное хозяйство казахов конца XIX – начала XX века» атты мақаласындағы 

«Однако на рубеже XIX ‒ XX вв. наиболее распространенным было не кочевое, а 

экстенсивное полукочевое скотоводство. Для него было характерно пастбищно-

полустойловое содержание скота, занятие земледелием, сенокошением, пребывание в 

зимний период на одном месте и в связи с этим наличие помимо переносной юрты 

стационарных зимних жилищ. В течение весны, лета, осени и частично зимы полукочевники 

содержали скот на подножном корму, в самое неблагоприятное, зимнее, время (сильные 

морозы, ветры, снега и гололед) скот оставляли и кормили сеном (это и есть момент полу 

стойлового содержания скота). В условиях полукочевого скотоводства пастбища 

различались не только по сезонам - летние, зимние, весенне-осенние, но и по форме 

пользования ими», - деген ойлары дәлел бола түспек [3, 11-12 б.]. Мақала авторы айтып 

отырған жартылай көшпелі шаруашылықтарға тән басты белгілерді өзіміз қарастырып 

отырған аймақты мекендеуші қазақ шаруашылықтарынан да байқалып тұрғаны анық. Демек, 

қиыр шетте жатқанына қарамастан бұл өлкенің дамуында да дамудың жаңа белгілері 

қалыптаса бастағаны сөзсіз.  
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ГРОМАДИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ  

У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ 

 

У статті на основі матеріалів державних обласних архівів проаналізовано чисельність, 

динаміку розвитку та специфіку діяльності євангельських християн-баптистів на 

території Південної України у період перебудови другої половини 1980-х - 1991 рр. До 

основних форм діяльності релігійних об’єднань слід віднести проведення богослужінь і 

обрядів та поширення релігійної літератури серед населення. На тлі загальних процесів 

лібералізації в СРСР, комуністична влада обмежує своє втручання в релігійні справи.  

Ключові слова: період перебудови, державно-церковні відносини, протестантські 

громади,  євангельські християни-баптисти, Комуністична партія України, Південна 

Україна. 

 

The dynamics of the development, the quantitative composition and the specificity of the 

organizational forms of the evangelical Christians-Baptist in the territory of the Southern Ukraine 

during the period of the perestroika of the second half of 1980 – 1991 were analyzed in the article 

on the basis of the materials of the state regional archives. To the main forms of the activities of the 

religious associations should be carried away the realization of the public worship and the 

ceremonies and the dissemination of the religious literature among the population. On the 

background of the general processes of the liberalization in the USSR, the communist government 

limits its interference in the religious affairs.  

Key words: period of perestroika, state-church relations, Protestant communities, the 

evangelical Christians-Baptist, Communist Party of Ukraine, the Southern Ukraine. 

 

Впродовж свого існування радянська влада, борючись з релігією як з буржуазним 

пережитком, прагнула обмежити «відправлення релігійних культів», тому будь-яка 

активність віруючих всіх конфесій жорстко присікалася. Представники 

пізньопротестантських деномінацій, які в побуті зазвичай позначалися як «сектанти», 

опинялися під особливо пильним наглядом, оскільки у відношенні до них домінувала 

традиційна уява як про елементи, особливо сторонні радянському суспільству. Одночасно 

державна влада, піддаючи дискримінації або відкритим переслідуванням віруючих, сприяла 

замиканню релігійного середовища, формуванню співтовариства, що принципово 

протистоїть радянському. 

Демократизація радянського суспільства, яка відбувалася внаслідок реформ 

М. Горбачова у др. пол. 1980-х рр., призвела до зміни державно-церковних відносин. Тиск 

тоталітарної держави, яка тримала церкву у залізних лещатах, в добу перебудови  послабшав. 

Проблемі історії становлення та розвитку протестантизму в Україні присвятили окремі 
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роботи В.Любащенко [13], В.Мельник [14], Ю. Решетников, С. Санников [16], О. Лахно [12] 

та ін.. Поступово з’являються дослідження, що відображають регіональну специфіку 

протестантських громад, зокрема їх діяльність на Півдні України. Серед них слід відзначити 

публікації Н. Краснянської [11] та В. Михайлова [15]. Разом з тим, дослідження 

функціонування громад євангельських християн-баптистів (ЄХБ) Південної України та їх 

взаємовідносин з компартійними структурами в період перебудови не знайшло відображення 

у наукових публікаціях.  

Занепад офіційної ідеології, зростання релігійності населення УРСР та відновлення 

раніше заборонених церков засвідчили кризу політики «войовничого атеїзму», яку 

реалізовував комуністичний режим. Слід зазначити, що питання та проблеми релігії в будь-

якому суспільстві, особливо поневоленому, не вміщуються в рамки суто релігійні, а 

набувають соціально-політичного та громадського звучання [10, с. 60]. 

Євангельський рух, значною частиною якого є баптизм в Україні бере початок у с. 

Основи Одеського повіту, де у 1850-х рр. виникла перша релігійна громада. На території 

Російської імперії, а згодом Радянського союзу починає діяти два великих євангельських 

об’єднання – Союз баптистів та Союз євангельських християн. Багато євангельських 

віруючих наприкінці 1920-х років стали жертвами розкуркулення і були переселені з України 

в Сибір, Киргизію, Казахстан і на Далекий Схід. У 1944 р. з дозволу влади в Москві було 

проведено Всесоюзну нараду євангельських християн та баптистів, наслідком якої стало 

утворення з Союзу євангельських християн та Союзу баптистів єдиного Союзу 

євангельських християн-баптистів. З перших днів виникнення баптизм виступав з вимогою 

релігійної свободи, віротерпимості, відокремлення церкви від держави [13, с. 367-395]. 

У др. пол. 1980-х рр. громади баптистів активно функціонували в  південноукраїнських 

областях: у Миколаївській – 18 зареєстрованих груп (1423 чол.) [2, арк.2-33], в Одеській – 13 

[3, арк. 24], Запорізькій – 1 [4, арк. 5]. Організації баптистів на середину 1980-х рр. існували в 

Саках та Сімферополі із загальною кількістю віруючих 266 осіб. За інформацією відділу 

пропаганди та агітації Кримського обкому, баптисти ігнорували радянське законодавство 

про релігійні культи, проводили таємні збори. Проводили агітаційну роботу серед населення, 

поширюючи нелегальну літературу видавництва «Християнин», зміст якої мав критичні 

висловлювання на адресу радянського державного та громадського устрою [5, арк.16-21]. 

В Херсонській області 25-26 червня 1988 р. був проведений масовий збір за участю 

близько 250 осіб з числа прихильників Ради церков ЄХБ. 80% з них складала молодь. У 

зборах приймали участь віруючі з Херсонської, Миколаївської, Кримської, Одеської, 

Донецької, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей [6, арк. 80-

83]. 

Пресвітер Миколаївської незареєстрованої групи баптистів Власенко В.М., виконуючи 

настанови Ради церков ЄХБ, заохочував віруючих до конфронтації з органами влади, 

займався регулярним розповсюдженням нелегальної літератури видавництва «Християнин» 

[7, арк.93]. 

Відділ агітації та пропаганди Одеського обкому в травні 1989 р. повідомляв, що лідери 

баптистів-розкольників – Родославов, Бойко, Костов – здійснюють курс на конфронтацію 

віруючих з органами влади, підбурюють до антигромадської діяльності. Намагаються 

розширити так звану «євангелізацію» – поширення власного релігійного вчення. Залучають 

нових членів до громад, проводять агітацію на вулицях, в парках, громадському транспорті 

тощо. Запрошують приймати участь в молитовних зборах, обіцяючи безкоштовну роздачу 

релігійної літератури [8, арк. 66]. 

Основною формою релігійної діяльності була участь у колективному  богослужінні, яке 

проводилося в неділю та на великі християнські свята. Відповідно до радянського 

законодавства, збиратися для спільного богослужіння віруючі могли тільки після реєстрації 

їх об'єднання державними органами. У незареєстрованих громадах богослужіння могли в 

будь-який момент перерватися через втручання представників органів влади, які розганяли ці 

молитовні зібрання і притягували до адміністративної відповідальності їх організаторів. 
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Великі зареєстровані громади краще піддавались контролю, ніж дрібні та 

незареєстровані. Такий курс давав змогу тотального контролю, економії часу і коштів. У 

певну громаду надсилали наглядача, який отримував заробітну платню, пільги і мав 

надсилати щомісячні звіти щодо діяльності віруючих [17, арк. 123]. Приналежність людини 

до зареєстрованої громади несла багато негараздів: протестантові майже неможливо було 

отримати вищу освіту, керівну посаду, високий професійний розряд, публічну подяку чи 

матеріальну винагороду за працю. 

Зазвичай віруючі збиралися ще в один з буденних днів, а у великих громадах 

богослужіння проводилося 3-4 рази на тиждень. Богослужіння тривало близько двох годин та 

складалося з читання уривків зі Священного Писання, проповідей і співу гімнів. При 

богослужінні обов'язково використовувався хоровий спів і музичний супровід з 

фісгармонією, органом або оркестром. Кожен віруючий мав можливість для проголошення 

індивідуальної молитви, в якій він міг поділитися своїм горем та сподіваннями, донести до 

парафіян інформацію про ситуацію в братерстві і проблемах окремих його членів [1, с. 299-

300]. 

Партійні чиновники, проводячи атеїстичну політику чітко усвідомлювали небезпеку, яку 

несли із собою релігійні формування для радянської комуністичної ідеології. Так 

Запорізький обком констатував: «при виникненні загострень у відносинах між комуністами і 

віруючими, релігійні організації можуть перетворитися на серйозну політичну опозицію, 

піти на підтримку, а то і альянс з антисоціалістичними, націоналістичними силами. Причина 

цієї небезпеки – не релігія сама по собі, а можливість її використання антисоціалістичними 

течіями, групами. Головне, відмовившись від диктату партійних комітетів в галузі, що 

стосується державного контролю над релігійними організаціями, не допустити зімкнення 

релігійних організацій з опозиційними державі та партійній програмі силами» [9, арк. 21]. 

Антирелігійна політика мала різні форми та методи, зокрема, атеїстична, антиклерикальна 

пропаганда, впровадження нових радянських обрядів, пряме адміністрування, упередженість 

при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ по обвинуваченні віруючих 

тощо. 

Суспільно-політичні процеси другої половини 1980-х рр. зумовили потребу перегляду 

законодавства щодо релігійних організацій. Першим кроком у формуванні нових державно-

церковних відносин стало скасування у січні 1988 р. одіозної інструкції «Про застосування 

законодавства про релігійні культи» (1961 р.), яка, окрім іншого, прямо забороняла 

реєстрацію «антигромадських сект». Вже на початку 1989 р. були оприлюднені два проекти 

нового закону про свободу совісті, підготовлені Радою у справах релігій і державною 

юридичною комісією з розробки нового закону, а в липні 1990 р. проект закону «Про 

свободу совісті і релігійні організації» з’явився також на сторінках «Известий» та інших 

періодичних видань. Закон СРСР «Про свободу совісті і релігійні організації» було ухвалено 

Постановою Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1990 р.. Не зважаючи на те, що 

правоохоронні та партійні структури певний час продовжували за інерцією переслідування 

релігійних громад, нове законодавство, безумовно призвело до активізації протестантських 

організацій по всій республіці. 

Таким чином, в роки «перебудови» державно-церковні відносини набули доволі 

специфічних рис. На тлі загальних процесів лібералізації в СРСР, комуністична влада 

обмежує своє втручання в релігійні справи. За умов демократизації релігійна політика 

держави базувалася на встановленні контролю над діяльністю релігійних громад та 

вдосконаленні форм і засобів атеїстичного виховання населення. Лібералізація тоталітарного 

режиму призвела до активізації протестантських релігійних громад на Півдні України. До 

основних форм діяльності громад ЄХБ слід віднести проведення богослужінь і обрядів, 

загальних зборів та поширення релігійної літератури серед населення. Діяльність ЄХБ стала 

невід’ємною складовою релігійного руху опору радянському режимові на Півдні України.  
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УДК 902.035 

Умида Намозова 

(Самарканд, Узбекистан) 

 

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА И БРОНЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

В данном статье отражено применение меди в первобытных общинах и памятники 

эпохи энеолита и бронзы которые найденное на территории Узбекистана. В истории 

доклассового общество культурным открытием стало получение бронзы. Скотоводство и 

земледелие становятся основой хозяйственной жизни общества.  

Ключевые слова: неолит, энеолит, бронза, земледельческая культура, керамика, 

классового расслоения общества. 

 

This article reflects the use of copper in primitive communities and the monuments of the 

Eneolithic and Bronze Age found on the territory of Uzbekistan. In the history of the pre-class 

society, the achievement of bronze was a cultural discovery. Cattle breeding and agriculture are 

becoming the basis of the economic life of society. 

Keywords: Neolithic, Eneolithic, bronze, agricultural culture, ceramics, class stratification of 

society. 
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В конце неолитического периода на территории Узбекистана начинается применение 

меди, мягкого металла, из которого в первобытных общинах стали изготавливать медные 

орудия труда ножи, шила, иглы, изредка топоры, и в основном украшения как браслеты, 

бусы, серьги и т.д. Однако применение меди не привело к качественным сдвигам в развитии 

производительных сил, не составило особой эпохи в развитии древнего общества. Камень 

продолжал оставаться основным сырьем для изготовления труда, так как медь не обладала 

необходимой твердостью. 

Вместе с тем эпоха энеолита имела свои отличительные черты: человек овладел плавкой 

и горячей обработкой меди; земледелие возникает в предгорных местностях нынешнего 

Узбекистана, древний человек переходит от случайных сборов дикорастущих злаков к 

сознательному выращиванию необходимых растений; население занимается разведением 

домашних крупных животных, (коров, лошадей, верблюдов) что обеспечивало людей не 

только молочной и мясной пищей, но и способствовало интенсивному развитию 

земледельческого хозяйства в эпоху бронзы. [1, 75] 

Яркие изменения проявились в период энеолита в орнаменте керамики. Он стал менее 

насыщенным, более простым и ее формах сосуды стали более толстостенными, округлыми, 

острое дно сменилось плоским, появились прямоугольные сосуды. 

Памятники неолитического периода обнаружены в восточных районах Приаралья, 

низовьях Амударьи и Зеравшана, северной части Бухарской области. 

Великим хозяйственно-культурным открытием стало получение бронзы (сплава меди с 

оловом, свинцом или цинком), которая имела неоспоримые преимущества перед медью была 

более твердой, более легкоплавкой, химически устойчивой, отличалась хорошей ковкостью, 

наполненностью форм при отливке, давала острые края, имела красивый внешний вид. 

Получение бронзы вытеснило камень какосновное сырье для изготовления орудий труда и 

стало новым этапом в развитии человечества, способствовало его дальнейшему прогрессу, 

обусловило огромные технические и культурные достижения. 

Благодаря применению бронзы расширяется количество используемых орудий труда, 

предметов домашнего обихода и улучшается их качество, усовершенствуется оружие. 

Интенсивное развитие получает мотыжное земледелие. В конце эпохи бронзы 

появляется ирригация первые искусственные оросительные каналы в Хорезме, низовьях 

Зеравшана. Дальнейшее развитие получает оседлое скотоводство и начинается его отделение 

от земледелия. Человек приручает лошадь, превращая ее в незаменимое ездовое средство как 

в хозяйственно- бытовой жизни, так и во время военных действий. 

В целом скотоводство и земледелие становятся основой хозяйственной жизни общества, 

а охота и собирательство утрачивают свою прежнюю роль в экономике. Развитие земледелия 

и скотоводства способствовало созданию прибавочного продукта, что в свою очередь 

привело к взаимообмену между родами и племенами и установлению между ними торгово-

экономических, культурных, этнических отношений. Усиливается процесс 

межрегионального обмена, что ведет к возникновению торговых путей, связывающих 

различные области в экономическом плане Лазуритового пути, Великого шелкового пути. 

[2, 116] 

Крупными открытиями эпохи бронзы стали развитие ювелирного искусства, применение 

кирпича в строительстве, использование гончарного круга в производстве керамики. 

Результатом развития земледелия и скотоводства явились глубокие изменения в 

общественной жизни: начинается переход от матриархата к патриархату. Возвышение роли 

мужчины, в руках которого сосредотачивается скот как главное богатство рода. 

Необходимость охранять имущество оседлых земледельцев и скотоводов привела к 

образованию военных племенных союзов. Племенные вожди и воины стали во главе 

общественной и экономической жизни родовых общин. В эпоху бронзы появились 

укрепленные поселения, свидетельствующие о росте богатства больше-семейных общин, 

возникновении имущественного расслоения, об усилении столкновений между оседлыми 
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земледельцами и скотоводами. Они представляют большой интерес для изучения ранних 

этапов истории древних городов Узбекистана. 

Стоянки эпохи бронзы открыты учеными на территории Узбекистана в низовьях 

Зеравшана, древнем Хорезме, Ташкентском оазисе, Самаркандской области, Ферганской 

долине, Сурхандарьинской области и др. районах. [3, 45] 

Появление и применение железа сыграло поистине революционную роль в развитии 

производительных сил, способствовало дальнейшему прогрессу в земледелии, ремесленном 

производстве, ирригационной технике. Развитие земледелия в крупных размерах с 

использованием плуга с железным лемехом и домашнего скота в качестве тягловой силы 

привело к росту населения, его концентрации на небольших площадях в оазисах 

земледельческой культуры. (Хорезме, Ферганской долине, бассейнах Зеравшана, Чирчика, 

Сурхандарьи, Кашкадарьи). 

На базе широкого применения железа получило дальнейшее развитие металлургическое 

производство, появились многие технические изобретения- кузнечный мех, ручная 

мельница, ткацкий станок. Возникли зачатки архитектуры: лепная керамика с расписанным 

узором, алебастровая штукатурка. [4, 30] 

Но главное заключается в том, что применение железа полностью отделило земледелие и 

скотоводство, способствовало разрушению первобытнообщинного строя, ускорению 

процесса разложения первобытного общества: оно укрепило частную собственность, создало 

основу для образования класса знати, сыграло важную роль в возникновении классового 

общества. 

В эпоху железа появляется один из признаков города - рынок, возникает интенсивный 

товарообмен, в результате чего происходит ускорение накопления богатства в руках 

отдельных лиц, классового расслоения общества. Все это приводит к образованию 

государств на территории нашего региона, изучению которых будет посвящена специальная 

лекция. 

Таким образом, на основании имеющихся источников по древний истории народов 

Средней Азии можно с уверенностью сделать вывод, что она относится к числу регионов 

мира, где зародилась человеческая жизнь, что она является древнейшим очагом мировой 

цивилизации и культуры. 
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ІСТОРИЧНИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН ПОКОЛІННЯ ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

 

У статті проаналізовано причини виникнення шістдесятництва та окремі аспекти 

його як історичного та художнього феномену. Виокремлено культурно-історичну специфіку 

та вплив на національно-духовне життя України шістдесятників, як рушіїв та 

натхненників змінити на краще майбутнє України. 

Ключові слова: шістдесятники, художньо-етичне явище, ідентичність, феномен, 

опозиційність, мистецтво шістдесятників. 

 

The article analyzed the causes of Sixties and some aspects of it as a historical and artistic 

phenomenon. The cultural and historical specificity and influence on the national and spiritual life 

of Ukraine of the Sixties, as drivers and inspirers, for the better future of Ukraine are distinguished. 

Key words: sixties, artistic and ethical phenomenon, identity, phenomenon, opposition, art of 

the sixties. 

 

Постановка проблеми. Парадоксально, але радянські репресії породили закономірне 

бажання створити незалежну високу культуру, спраглі пошуки духовних та естетичних 

цінностей, невідомі більшості вільних країн. Аморальність офіційної політики виробила 

власні «моральні антитіла» – так пише про цілу епоху української культури англійський 

історик Норман Дейвіс [3, с. 1134]. Шістдесятництво – назва нової генерації (покоління) 

радянської та української інтелігенції, які увійшли в культуру у другій половині 50-х років, в 

період «хрущовської відлиги», що найповніше виявила себе в першій половині 1960-х рр. [2].  

Актуальність дослідження ґрунтується на тому, що із плином часу зростає інтерес у 

політологів, істориків, письменників, культурологів, літературознавців, мистецтвознавців, 

журналістів до «хрущовської відлиги» і пов’язаного із нею явища шістдесятництва та руху 

опору. Так, на думку О. Зарецького, українське відродження 1960-х рр. є значною мірою 

підґрунтям сьогоднішньої етнокультурної ситуації. Відлига була спробою зняти 

етнокультурну деформацію та сконсолідувати державу, тому принципово важливим є аналіз 

«відлиги» саме як періоду радянської історії [6, с. 76]. О. Пахльовська зазначає, що 

«шістдесяті роки, їхня пам’ять, їхня філософія, їхній спадок, їхня еволюція є палючою 

магматичною основою української сучасності». Тому так складно зрозуміти суть цих років, 

проаналізувати їхню генеалогію, окреслити контекст, простежити «еволютивну парадигму» 

[9, с. 65]. 

Варто зазначити, що на думку дослідниці В. Бондаренко феномен шістдесятництва – як 

яскравий спалах інтелекту, творчості, національної самосвідомості в тоталітарних умовах ще 

довго привертатиме увагу дослідників [13]. 

Дослідник Я. Секо вважає, що феномен «шістдесятництва» і «шістдесятників» науково 

осмислено фрагметарно. А той пласт знань, яким користуємося, є лише міфом про 

шістдесятників, авторства шістдесятників. 

Мета статті – охарактеризувати аспекти історичного та художного феномену покоління 

шістдесятників. 

Проблематиці українського шістдесятництва, творчості окремих його представників, 

українському рухові опору присвячено ряд історичних, літературознавчих, культурологічних 

досліджень в Україні та за її межами, зокрема праці: О. Зарецького [6], О. Бондаренко [13], 

Г. Гучко [3], І. Дзюби [4-5], А. Бикадорова [1], Г. Сергієнко, Я. Секо [11], Л. Касян [7], 

Н. Романова, О. Пахльовська [9], Л. Танюк, та багатьох інших. 

У роки «відлиги» формується покоління людей, яке ставило під сумнів офіційно 

декларовані цінності. Формування і розвиток інакодумства в суспільстві характерне не лише 
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для української історії ХХ ст., а й для історії колишніх радянських республік та країн східної 

Європи, передусім «соціалістичного табору». Поштовхом до виникнення цього явища була 

десталінізація суспільства та розгортання світового правозахисного руху, стимульованого 

прийнятою в 1948 р. та з 1963 р. розповсюдженою в Україні «Загальною декларацією прав 

людини».  

На думку багатьох філософів та культурологів, цей феномен значно об’ємніший, це 

явище не лише соціально-політичне, а перш за все філософське та етико-естетичне, 

характерне не для одної історичної епохи
 
[7, с. 143]. 

Варто зазначити, що хрущовська «відлига», офіційно проголошена на закритому 

засіданні ХХ з’їзду КПРС (1956 р.), жодним чином не означала руйнації тоталітарної 

системи.  

Нова морально-психологічна атмосфера в суспільстві значно оздоровила політичний 

клімат, розширила можливості для творчої, наукової, культурницької діяльності. Особливо 

активно відреагувала на тогочасні суспільно-політичні процеси інтелігенція, в системі 

цінностей якої поступово почали окреслюватися нові орієнтири [1].  

Покоління інтелігенції, яке пройнялося вірою в оновлення суспільства, тріумф свободи і 

демократії, названо «шістдесятниками», оскільки вершина його творчості припала на 

початок 60-х років. Цей термін саме тоді увійшов до наукового вжитку. Це покоління, маючи 

високий освітній рівень, художній смак і непересічний талант, а передусім – громадянське 

сумління, щиро прагнуло до нового, прогресивного, не скованого догмами «соцреалізму» [1]. 

Шістдесятники – молоді поети, а згодом – прозаїки, художники, актори, співаки. Їх 

об’єднує молодість, спільні життєві проблеми. І. Дзюба так пояснює вживання слова: 

«Термін «шістдесятники» спершу стосувався тих представників нового покоління, які стали 

в більш чи менш виражену опозицію до рутинного стану речей, до панівних поглядів і 

шукали нових шляхів у мистецтві та правдивого розуміння суспільних проблем, не 

зупиняючись перед критикою політичного режиму. Поняття «шістдесятник», 

«шістдесятництво» асоціювалися з певним еталоном громадянської сміливості, 

інтелектуальної незалежності й етичної відповідальності» [5, с. 511]. 

Я. Секо зазначив у своєму дослідженні, що вперше про «шістдесятників» заговорив 

літературний критик Станіслав Рассадін. У січні 1960 р. в журналі «Юность» вийшла стаття 

«Шістдесятники» з аналізом творів молодих поетів А. Вознесенського, Є. Євтушенка та 

інших. При цьому, саме слово було «приблизним псевдонімом часу» і не мало поколіннєвого 

смислу [11].  

При цьому, пробні варіанти – «нова хвиля», «нова генерація», «четверте покоління» 

швидко відпали [10]. Водночас, поняття «шістдесятник» не абсолютизувалося. Звідси 

обережне застереження Ліни Костенко: «Ми тоді були молоді і не знали, що ми 

«шістдесятники». Не можна саморубрикуватися, не можна самим давати собі звання. Так 

було і з «Розстріляним Відродженням» [11]. 

Говорячи про феномен шістдесятництва в автобіографічному інтерв’ю, Ліна Костенко 

зазначає: «Це рух опору, який іде крізь віки. В різні часи, в різних країнах він набирав різних 

форм. Чи це «Покоління катастрофи в Іспанії», чи «Розстріляне Відродження» у нас, чи 

«Sturm und Drang» у Німеччині, це завжди покоління, яке «озирнулося в гніві» [4, с. 145].  

Незважаючи на десятиліття терору як морального, так і фізичного, в 20-30 роки 

шістдесятники зберегли кращі традиції своїх попередників, встали на свідомий захист 

зганьбленої  національної святині, свого єства, своєї гідності. 

Як і молодь 20-років, шістдесятники побачили себе нацією через літературу, вони стали 

каталізатором здобуття Україною незалежності. Українська «національна» інтелігенція 20-х 

рр. значною мірою асоціювалася з московським «соціалізмом». Все ж таки їхня творчість, 

хоч і не звучала фальшиво, проте мусила бути обережною, сповненою таємничості, 

загадковості, недомовленості. Зовсім інакше поставилися шістдесятники до 

«підмосковської» дійсності в Україні. Свідомі її колоніальним становищем, вони не вірили в 

ніякі московські гасла й глумливо викривали наївну довірливість українця у ці фальшиві 
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гасла та подальше підкорення теророві та страхові. Адже відомо, що радянський режим був 

удвічі чутливіший на вимоги національних прав, ніж особистих прав і свобод [13, с. 133]. 

У творчості шістдесятників людина стала суб’єктом історії, і жила, здавалося б, 

непохитними постулатами: усвідомлювала, іронізувала, критикувала, проклинала і любила, 

вміла вірити, але відмовлялася сприймати на віру; зрештою жила і не боялася. У суспільстві, 

що задихалося від фальші, природність цієї іронії, цієї критики, любові була безперечною 

мужністю. І якщо Система вимагала несвідомої покори, то митці протиставляли їй ідею 

свідомого бунту. Індивідуальний голос нової людини, уособлення молодості й максималізму, 

пролунав осудом і вироком, будив до життя творців «епохи Волі». У літературі з’являється 

нове розуміння часу. На противагу офіційному часу як усталеному, урочистому, 

спрямованому в невизначене «світле майбутнє», байдужому до потреб і проблем 

особистості, відчуженому від конкретного плину життя, постає екзистенційний час 

шістдесятників – особистісний. Він відкриває неповторність кожного моменту людського 

буття, його індивідуальну вартість [2, с. 179].  

Рух шістдесятників започаткували письменники: І. Калинець М. Вінграновський, І. Драч, 

В. Симоненко, Л. Костенко, В. Шевчук, Є. Гуцало; художники: А. Горська, В. Зарецький, 

Г. Севрук, Л. Семикіна, В. Кушнір, Г. Якутович, І. Остафійчук, І. Марчук; літературні 

критики: І. Дзюба, Є. Сверстюк, М. Коцюбинська; кіномитці й театральні діячі: Л. Танюк, 

С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Осика та багато інших.  

У спогадах Є. Сверстюк зазначає, що його друзям були притаманні «юний ідеалізм, 

шукання правди і чесної позиції, неприйняття, опір, протистояння офіційній літературі та 

всьому апаратові будівничих казарм. Водночас філософсько-ідеологічна програма 

шістдесятників здебільшого включала всі гуманістичні маски та псевдоніми соціалізму і десь 

проходила краєм філософського ідеалізму та релігії, тобто не дуже виходила за межі 

легальності» [14, с. 235].  

Шістдесятники протиставляли себе офіційному догматизмові, сповідували свободу 

творчого самовираження, культурний плюралізм, пріоритет загальнолюдських цінностей над 

класовими. Найважливішим моментом у формуванні світогляду шістдесятників був 

український фольклор, зокрема митцями активно запозичувалися й переосмислювалися 

фольклорні мотиви й образи. Не менш важливим був вплив гуманістичної західної культури, 

яка різними стежками, здебільшого через переклади творів Е. Хемінгуея. А. Камю, А. Сент-

Екзюпері, Ф. Кафки та ін., потрапляла в Україну. Не залишилися поза увагою здобутки 

української культури, зокрема «Розстріляного Відродження» [2]. Шістдесятники відновили 

традиції класичної дореволюційної національної інтелігенції, якій були притаманні 

прагнення до духовної незалежності, політична відчуженість, ідеали громадянського 

суспільства та служіння народові, а також розвинули активну діяльність, яка виходила за 

межі офіціозу: влаштовували неформальні літературні читання та художні виставки, вечори 

пам’яті репресованих митців, ставили замовчувані театральні п’єси, складали петиції на 

захист української культури. Клуби творчої молоді «Сучасник» у Києві та «Пролісок» у 

Львові стали справжніми осередками альтернативної національної культури. 

При «Сучаснику» діяла експериментальна театральна студія, де головним сценографом 

була Алла Горська – одна з чільних діячок руху опору, головним режисером – Лесь Танюк, 

художником та ідейним керівником – Мар’ян Крушельницький, який хотів поставити 

поетичні вечори Максима Рильського, раннього Павла Тичини, мріяв про інсценізацію 

українського фольклору, народні пісні [2, с. 181].  

Від 1964 р. шістдесятники започатковують традицію пошановування Тараса Шевченка в 

день його перепоховання у Каневі. «В цей день збиралася сила людей до парку, – згадувала 

Оксана Мешко. – По букетику згромаджувалися гори квітів. 22 травня 1966 р. в товаристві 

активних шанувальників Тараса Шевченка біля пам’ятника був і мій син» [2]. «Тоді кількох 

осіб, серед них Олеся, заарештували на 5 діб, відтак виключили з медінституту. Він 

влаштувався викладачем малювання і креслення в школу, але за виступ на похороні 8 грудня 

1970 р. забитої художниці Алли Горської його звільнили з роботи» [8, с. 43].  
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У рамки дозволеного не вписувалась культурницька діяльність. Вона викликала 

незадоволення влади. «Відтак шістдесятники кидали не гранати, а квіти підсудним чи 

шоколад (як Ліна Костенко на львівських судах). Але Система топтала той шоколад, 

можливо, відчуваючи, що його вибухова сила чи не страшніша. Ті квіти й той шоколад не 

підривали стін. Вони примушували вибухати душі» [9, с. 71]. Шістдесятників не вдалося 

втримати в офіційних ідейно-естетичних межах. З кінця 1962 р. почався масовий тиск на 

нонконформістську інтелігенцію. Шістдесятники не мали змоги публікувати власні твори в 

періодичних виданнях, адже їх звинувачували у «формалізмі», «безідейності», «буржуазному 

націоналізмі». У відповідь на утиски вони поширювали свої ідеї у самвидаві. 

Наштовхнувшись на жорсткий опір партійного апарату, частина шістдесятників в Україні 

пішла на компроміс із владою, інші еволюціонували до політичного дисиденства, 

правозахисного руху та відкритого протистояння режимові. Не злякали шістдесятників 

арешти, які почалися 25 серпня 1965 р. (за ґратами опинилася 21 особа). Навпаки, з’явилися 

листи на захист звинувачених. Набув значного розголосу фундаментальний полемічний 

трактат Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 

Серед світоглядних засад шістдесятників виокремимо:  

‒ лібералізм (культ свободи в усіх її виявах: свободи особистості, нації, свободи духу);  

‒ гуманізм та антропоцентризм (культ людської особистості – центру Всесвіту);  

‒ духовний демократизм (культ простої людини-трудівника);   

‒ духовний аристократизм (культ видатної творчої особистості);   

‒ етичний максималізм (культ моральності як абсолютного мірила людських вчинків);  

‒ космізм (усвідомлення «планетарної причетності» людини як частинки Всесвіту до 

космічних процесів);  

‒ активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного народу) і національна 

самосвідомість, сакральне сприйняття рідної мови та історичної пам’яті як оберегів нації;   

‒ культурництво (відстоювання справжньої, високомайстерної культуротворчості) 

[14, с. 116]. 

Отже, щістдесятництво для українського суспільного та літературно- мистецького життя 

є винятковим явищем. Молоде покоління «нової генерації» маючи за життєвий орієнтир 

морально-етичний максималізм, шістдесятники вимагали від усіх чесності, патріотизму, 

самоповаги. 

Дослідники стверджують, що шістдесятники стали продовжувачами української 

літературної традиції інтелектуального опору, все ж необхідно пам’ятати, що вийшли вони з 

радянської дійсності, де поет був агітатором, політ-працівником. Але вийшли із 

запереченням такого принизливого стану поета. 
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КУЛЬТУРА НАРОДУ УКРАЇНИ XIX – XX СТОЛІТЬ 

 

У статті розповідається про побут та культуру українського народу. Описується 

звичаєва та обрядова символіка та життя людей XIX – XX століть. 

Ключові слова: хата, халупа, хутір, сорочка, вишивка, землеробство, тваринництво, 

Різдво, Масляниця. 

 

Вступ. За часів відродження української культури необхідним є і знання тих звичаїв і 

культурних досягнень, що мали місце минулих століть. Органічно розвиваючись, ці 

культурні набуття сприяли існуванню української нації у її важкі історичні часи, 

підтримували дух народу у моменти суворих випробувань, що їх зазнавала Україна, і є 

невід’ємною частиною державної незалежності України. 

Знання національної культури минулих століть є цікавим і з точки зору загальної 

ерудиції, і для розуміння феномену українського народу, що живе на перехресті шляхів в 

центрі Європи і впливає на політичні події на всьому континенті. 

1. Поселення та житло 

Культура українців за суттю своєю завжди була аграрною. Тому основним типом 

поселення були села та хутори. Максимально враховуючи природні умови, найдавніше 

населення території України будувало свої оселі біля водоймищ, на захищених від вітру 

ділянках. Жителі території сучасної України використовували печери та напівпечери 

(пізніше використовувалися землянки), інколи будівлі ставилися на стовпах, на платформах. 

Ці типи житла використовувалися поряд зі звичайними будинками майже до ХІХ століття. 

Для будування використовувались майже всі матеріали, що могла дати природа ‒ дерево, 

солома, очерет, глина, каміння. 

Форма та планування поселення також залежали найчастіше від природних умов та 

ландшафту. Так, в Карпатах будинки у селищах ставилися безсистемно, на зручних 

земельних ділянках. В північній частині України переважало вуличне планування. Інколи 

селища та міста будувались за радикальною системою ‒ колами, в центрі яких знаходилася 

центральна торгова площа. На півдні України, де планування часто-густо відбувалося за 

наказом або під керівництвом адміністрації, переважала квартальна форма планування. 

Внаслідок сприятливих погодних умов на більшості території України сформувався 

відкритий тип двору. В ньому земельна ділянка, прилегла до хати, залишалася просто неба. 

Господарські споруди найчастіше були повністю відокремлені від житлового будинку (хоча 

зустрічалися і часткове, і повне приєднання господарських споруд до житла). Житловий 

будинок знаходився в глибині двору, часто закритий від поглядів, зовні деревами та кущами. 

Житло жителя України було двокамерним ‒ складалося з опалюваної хати, та 

неопалюваних сіней. Пізніше, в залежності від заможності хазяїна, погодних умов, 

особливостей етнокультурних контактів з іншими народами, почали опалюватися обидві 

частини житла, або інколи вони мали різні входи. 

Трикамерний тип житла був відомий з XV століття. В такому житлі були сіни, хата, та 

комора. Хата та комора розташовувалися з різних боків від сіней. Інколи замість комори була 

друга хата. Таке розташування набуло назви хати на дві половини. Стіни житла зводились з 

місцевих будівельних матеріалів залежно від ресурсів та можливостей забудовників. 

Існувало два типи конструкції стін ‒ зрубний і каркасний. Перший зустрічався зрідка, 

переважно в районах, багатих на лісоматеріали. Каркас заповнювався глиною, перемішаною 

зі соломою. У ряді районів поряд з глиною та соломою вживалося каміння. Підлога в хаті 

була також глиняною, дощана зустрічалася дуже рідко. 
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2. Народний одяг 
Український народний одяг ‒ самобутнє явище, що розвивалося і вдосконалювалося 

протягом століть, вбираючи в себе досягнення інших культур, водночас не втрачаючи 
оригінальних ознак. 

 Чоловічий селянський одяг складався із сорочки до колін, що вдягалася навипуск та 
перепоясувалась шкіряним або в’язаним поясом, нешироких штанів. Сорочка часто 
оздоблювалася вишивкою. На поясі кріпилися необхідні інструменти (ніж, гребінь). Взимку 
поверх сорочки вдягався хутряний кожух, восени та навесні ‒ сукняна свита. На ноги 
одягалися постоли ‒ стягнуті шматки сиром’ятої шкіри, більш заможні чоловіки ‒ черевики, 
чоботи. 

Волосся стригли під макітру. Цей вид стрижки поступово замінював розповсюджене в 
XV‒XVIII ст. гоління голови із залишенням оселедця. Бороди носили літні чоловіки. 

Жіночий народний одяг складався з сорочки, запаски або юпки, кожуха (взимку). 
Дівчата заплітали волосся в одну або дві коси. У Карпатах заможні жінки також заплітали 
волосся в коси. Голову влітку обв’язували стрічкою або хусткою. Заміжні жінки обов’язково 
носили очіпок. Святковим взуттям були черевики. Здебільшого повсякденно ходили босоніж 
або у постолах. 

У степовій частині України в XIX ст. побутувала фабрична одежа. Вдягалися за міським 
зразком ‒ верхні міські сорочки, пальта, прямоспинні свити, кожухи у чоловіків; сарафани, 
спідниці, кофточки, блузки, пальта ‒ у жінок. 

3. Харчування 
До середини XIX ст. сформувався господарський комплекс, що включав в себе 

землеробство зі скотарством (при перевазі землеробства). 
Рибальство, бджільництво, мисливство являли собою допоміжні засоби здобуття їжі. 
Сіяли жито, пшеницю, гречку, просо, ячмінь, овес, горох, квасолю, коноплі, мак, льон, 

соняшник. Основним способом переробки зерна були млинарські жорна. Де перетирали 
зернові культури на крупи та борошно. Заготовляли на зиму соління і квашення овочів та 
фруктів. Сушили яблука, груші, сливи, вишні, смородину, гриби. 

З кінця XIX століття розповсюджується кукурудза, але помітної ролі в харчуванні вона 
не відіграє. 

Овочеві культури ‒ капуста, буряк, морква, огірки, цибуля, часник. З XIX століття 
картопля починає поступово замінювати хліб в раціоні багатьох регіонів. Також вирощували 
гарбузи, в південних районах ‒ кавун і диня. До садових культур ‒ яблука, груші, сливи, 
вишні, смородина. 

Тваринництво – корови, які давали молочні продукти з яких готували сир, сметану, яку 
частково переробляли в масло, молоко квасили на кисляк і ряжанку. Свині, вівці, птицю 
тримали на м’ясо. Свині забивали двічі на рік ‒ на Різдво та на Паску. Сало солили, м’ясо 
готували свіжим інколи теж солили.  

Рибальство було підмогою до бідного на білки селянського харчування. Рибу солили або 
в’ялили. 

Повсякденні страви. Найбільш поширеними стравами були виготовлені з рослинних 
складників – борщ і капусняк. Борщ готували з буряка, капустою, морквою, картоплею. А на 
свята з м’ясом, у будні заправляли салом. Також готовили страви з зернових культур – це 
були каші з проса, гречки, кукурудзи, ячменю, вівса, пшениці. 

Хліб цінувався більш за всі інші печені страви. В Україні пекли хліб переважно з 
житнього борошна. Але у другій половині XIX століття із зубожінням селянства в жито 
почали домішувати інше борошно. На Полтавщині і Слобожанщині домішували гречане 
борошно, на Поліссі ‒ картоплю, У Західній Україні ‒ ячмінне, кукурудзяне, вівсяне. Хліб 
мав і велике обрядове значення: на весілля, на хрестини, зустрічі гостей і т.д. Пили узвари з 
сухих і свіжих фруктів та ягід, квас. 

4. Побут і звичаї 
В побут і звичаї входить сільська територіальна община, яка називалася громадою. З 

часом значення общини зменшувалося. Але цей процес був нерівномірним. Якщо на 
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Правобережній та Західній Україні вона втратила своє значення вже в XVII-XVIII століттях, 
то на Лівобережжі вона існувала до XVIII століття. У житті дореволюційного села поряд з 
офіційним правом зберігало силу і право звичаєве. Існувало два типи громадського 
землеволодіння ‒ громадсько-подушний і громадсько-подвірний. Періодичні переділи землі 
були великою подією в селі. Громада мала право при несправній сплаті податків відібрати 
частину землі в одного господаря і передати іншому. У користуванні громади знаходилися 
спільні ліси, водоймища, пасовища. Громада контролювала проведення ярмарків, базарів. 
Вона слідкувала за станом доріг, мостів, громадських будівель. 

Кругова порука мала місце при відбуванні казенних повинностей. 
Члени громади спільно наймали пастухів для догляду за стадом. Платили пастуху як в 

грошовій, так і в натуральній формі. Крім того, господарі по черзі давали пастуху 
одноденний харч.  

Важливу роль у громадському житті відігравала церква, відвідання якої вважалося 
обов’язком кожного християнина. За цим стежили представники духовенства.  

Своєрідним клубом була корчма. Сюди збиралося в години дозвілля все село. Тут же у 
корчмі укладалися різні усні угоди, які скріплювалися рукобиттям та могоричем. 

В громаді панував патріархат, наприклад жінки не могли входити до виборних органів 
громади. 

У окремі громади збиралась молодь. З такої парубочої громади обирався ватажок, який 
захищав інтереси громади, організовував дозвілля. Менш чіткою була організація дівочих 
громад, які поступово зливалися з парубковими. Улітку молодь вечорами збиралась у 
загальноприйнятих місцях на розваги і танці, а в холодний час ‒ у спеціально найнятих хатах 
на вечорниці. 

Календарні свята та обряди. Календар свят визначався аграрним устроєм життя. Селяни 
нерідко замовляли хресний хід і молебень у полі до початку оранки, сівби, перед початком 
жнив. Відмічали день святого, ім’ям якого був названий місцевий храм. 

Святом, коли «вводиться літо в зиму», вважали Введення (21 листопада). 
На введення стежили, щоб до хати не зайшла першою особа жіночої статі ‒ це 

приносило негаразди. 
Свята Катерини і Андрія слугували немов би репетицією до наступних різдвяно-

новорічних свят. На свято Катерини ворожили про майбутню пару в шлюбі. На Андрія 
проводилися великі вечорниці. В ніч на Андрія дозволялися жарти та навіть хуліганські 
вчинки, такі як замикання дверей хати ззовні, затикання комина, та інші. 

На дванадцятиденні свята (Різдво, Новий рік та Хрещення) проводилося багато магічних 
ритуалів, що за віруваннями повинні були забезпечити людям вдачу наступного року. На 
Різдво колядували, на Новий рік щедрували. Де господарям бажали щастя, добробут, за що 
отримували певну винагороду, також молодь ходила з вертепом, де ставилися такі собі 
лялькові вистави, або ж влаштовували ритуальну гру-виставу «Коза», яка символізувала 
кругообіг часу. 

На початку весни (кінець лютого – початок березня) відзначали Масляницю ‒ прихід 
весни. На масляну готували млинці, вареники, куштували горілку, ходили в гості один до 
одного. На Масляницю парубки та дівчата, що не оженилися восени, тягнули колоду. До них 
прив’язували колоду або стрічку та вимагали могорич. 

Перед Паскою фарбували яйця, випікали паску, начиняли ковбаси, готували інші страви 
для великодньої вечері. У святкові дні відбувалися триденні народні гуляння, які відбувалися 
на майдані біля церкви. В ці дні всім дозволялося дзвонити у церковні дзвони. Першу неділю 
після Великодня вшановували пам’ять померлих. Йшли на кладовища провідувати мертвих, 
туди ж несли їжу. Обідали на могилах. У цей день годували старців та роздавали милостиню 
«за упокій душі». 

Завершення весни і початок літнього періоду пов’язувався із Зеленими святами (Трійця). 
В ці дні хату та господарські будівлі обов’язково прикрашали зеленими гілками. Відвідували 
померлих на кладовищах. 
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Купала відзначали 24 червня. Напередодні діди примітивними способами розводили 
вогнища. Вважалося, що ці вогнища мають цілющу силу. Через них стрибали для того, щоб 
очиститися, вилікуватися від хвороб. На Купала багато ворожили «на майбутнє», збирали 
трави, що повинні були захищати від відьом. 

Після закінчення жнив святкували обжинки. З останнього колосся жнивці робили сніп і 
вінок, які передавалися господарю садиби, в якій святкували. 

З цього снопу розпочинали наступну сівбу. Так замикався календар свят аграрної 
культури українців. 

5. Сім’я 
Шлюб завжди був не тільки актом цивільно-правового характеру, а об’єднував в собі 

соціальні, біологічні, матеріальні та духовні аспекти. Шлюб в Україні був моногамним, 
патріархальним. Багато складових шлюбу відрізнялися в різних районах України, що було 
зумовлено перебуванням цих районів у складі різних держав. Але існувала усталена основа, 
притаманна українському населенню всіх регіонів. Так, підготовка до шлюбу була справою 
не тільки молоді, батьків та родичів, але й громадськості. Вплив здійснювався через громаду, 
молодіжні громади. 

Безшлюбність загалом осуджувалась суспільством, хоч з цього правила існували і 
винятки. Від шлюбу могли відмовитися один з синів або одна з дочок, щоб не ділити 
господарство та годувати молодших сестер та братів. 

Шлюб був різновидом договору, який укладався усно, а в XVIII-XIX століттях письмово, 
особливо, коли йшла мова про розділ землі. Нареченій батько видавав придане, або посаг. До 
нього входила скриня (постіль, одяг, білизна), інколи худоба (худоба, земля, гроші). 

Ролі в сватанні відрізнялися в залежності від того, наскільки консервативною була 
система землеволодіння та землекористування. При консервативній системі роль самих 
молодих була дуже незначною, адже в договорі йшлося не про любов молодих, а про “поле”, 
яке належало батькам. 

Звичаєве право обмежувало укладання нерівних шлюбів, перш за все між багатими та 
бідними. І багаті і бідні неохоче віддавали дітей за нерівного. 

Загальним правилом було, що невістка йшла у сім’ю чоловіка. Але в нерівних шлюбах 
зустрічався і випадок, коли бідний чоловік йшов у сім’ю жінки, в прийми. Приймацтво 
розрізнялося за причиною, існувало три його види ‒ за бажанням, за волею батьків, за 
запрошенням. В першому випадку положення зятя було подібним до найманого працівника, 
нерівне в сім’ї. Зять не був головою в сім’ї, а тому ставлення до нього з боку громадськості 
було здебільшого зневажливим. В третьому випадку зятя запрошували найчастіше, коли не 
було голови сім’ї. Тоді ним ставав зять. 

Приймацтво за бажанням та за запрошенням найчастіше схвалювалося громадою. 
До XVI століття панував громадянський шлюб, коли шлюб був дійсним після 

громадського весілля. Пізніше (з 1744 року) Синод затвердив указ, згідно з яким шлюб 
набував чинності тільки через вінчання. 

Українська сім’я після одруження ділилася ‒ оженившись, син ішов з дому і будував 
власний. Але для допомоги батькам один з синів залишався допомагати батькам. На 
Правобережжі залишався старший, на Лівобережжі ‒ молодший. Інколи (коли у батька не 
було синів) залишалися і дочки. В разі передачі спадщини за договором (зараз він 
називається “договір довічного утримання”) батько сам визначав, хто з дітей залишається 
при ньому, обсяг обов’язків та долю в спадщині. 

Висновки. В даній роботі викладений матеріал дає деяке поняття про життя, побут, 
культуру, працю та громадський устрій українців. Також дається маленький календар свят з 
описами, що за сучасної практики святкування народних свят допомагає розуміти витоки та 
зміст того чи іншого свята. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА, 

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ГИПНОЗА 

 

В статье рассматривается вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, 

которые на момент совершения преступления находились в состоянии гипноза. Гипноз 

рассматривается с точки зрения состояния невменяемости и отдельного способа 

психологического принуждения. Таким образом, формулируется вывод, при каких 

обстоятельствах лицо, совершившее преступление в состоянии гипноза, будет 

освобождено от уголовной ответственности, а так же, предлагаются некоторые 

законодательные изменения.   

Ключевые слова: гипноз, преступление, уголовная ответственность, психологическое 

принуждение, невменяемость. 

 

This article considers the issue of criminal prosecution of an individual who at the time of the 

crime has been under the state of hypnosis. Hypnosis is analyzed from two perspectives: as a state 

of insanity and as a separate way of pschycological coercion. Therefore, we try to formulate a 

conclusion regarding the circumstances under which a person who has committed a crime under 

hypnosis will be exempted from criminal liability, moreover we will propose legislative changes 

over this matter. 

Keywords: hypnosis, crime, criminal prosecution, psychological coercion, insanity.   

 

Как в уголовном законодательстве, так и в теории уголовного права, проблема 

совершения преступления в состоянии гипноза освещена, по нашему мнению, недостаточно. 

В связи с этим, на практике могут возникать вопросы, касающиеся привлечения к уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление под влиянием гипноза.  

Согласно словарному определению, гипноз представляет собой пcиxoфизиoлoгичecкoe 

cocтoяниe, пoxoжee нa coн или пoлycoн, вызывaeмoe внyшeниeм и сoпpoвoждaющeecя 

пoдчинeниeм вoли cпящeгo вoлe ycыпляющeгo. В теории уголовного права, исходя из 

данного определения, было выведено понятие криминального гипноза, т.е. измененные 

состояния сознания, которые возникают путем целенаправленного, умышленного 

психологического воздействия на сознание личности, используемое для скрытого внушения 

загипнотизированному лицу необходимости совершения противоправных действий либо 

подчинения им. [1, 54] Однако, ни в Общей, ни в Особенной части УК стран СНГ, среди 

которых и Украина, и Республика Молдова, не предусмотрено понятие гипноза, что по 

нашему мнению является правовым пробелом.  

Анализируя практику судебных инстанций стран СНГ, можно сделать вывод, что все 

чаще и чаще совершаются преступления посредством введения человека в состояние гипноза 

c последующим использованием его состояния в криминальных целях. Данному виду 

преступлений характерен ряд некоторых сложностей, в особенности при квалификации 

действий загипнотизированного лица и последующего привлечения его к уголовной 

ответственности. 

В теории уголовного права, несмотря на то, что данная тема не является широко 

развитой, были сформулированы некоторые аспекты, касающиеся ответственности, которую 

будет нести лицо, совершившее преступление в состоянии гипноза.  Общим является то, что 

по мнению практически всех исследователей данной темы, лицо, которое на момент 

совершения преступления находилось в состоянии гипноза, должно быть освобождено от 
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уголовной ответственности. Возникает вопрос, на который до сих пор не было 

сформулировано однозначного ответа: на каком конкретном основании следует освободить 

лицо от ответственности. Пытаясь сформулировать ответ на данный вопрос, необходимо 

изучить обе теории, которые доминируют среди научных деятелей в области уголовного 

права. 

Согласно первой группе ученых, гипноз является одной из форм невменяемости. 

Например, С.Фишер утверждал: «… общие принципы, на которых построены современные 

понятия о преступлении и наказании, об условиях уголовной вменяемости- несомненно 

распространяются и на состояние гипноза, как основание невменяемости» [2, 50]. Известный 

русский ученый Н.С.Таганцев, так же придерживался мнения, что состояние гипноза 

наиболее схоже с состоянием невменяемости: «Я полагаю, что если действительно доказано, 

что лицо действовало под влиянием гипнотического внушения, подобные деяния должны 

быть рассматриваемы, как учиненные во временном потемнении психической деятельности, 

во временном бессознательном состоянии и, следовательно, должны быть  признаваемы 

невменяемыми» [3, 175] 

Несмотря на то, что данное мнение имеет определенную аргументативную структуру, 

исходя из современных трактовок состояния невменяемости, исключается возможность его 

включения в данную категорию. В современном уголовном праве под невменяемостью лица 

понимается неспособность его во время совершения преступления осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий(бездействий) либо руководить ими, в 

следствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики (ст. 19 УК Украины, ст.23 УК 

Республики Молдова). [1, 55] Состояние ограниченной вменяемости, которое отличается от 

невменяемости тем, что лицо не отдает себе отчет о характере и законности своих 

действий(бездействий) или не может руководить ими в полной мере, все равно опирается на 

наличие временного психического расстройства. Таким образом, можно сделать вывод, что 

приравнивание гипноза к состоянию невменяемости невозможно. Несмотря на то, что 

юридический критерий невменяемости, то есть неспособность осознания фактического 

характера своего деяния или возможность руководить своими действиями присуще 

загипнотизированному лицу, возникает проблема отсутствия  медицинского критерия, а 

именно наличия определенного психического расстройства, так как гипноз не относится к 

болезненным состояниям психики человека, а представляет собой особое психофизическое 

состояние.  

Второе мнение, которое в большей степени поддерживается среди ученых в области 

уголовного права ‒ приравнивание гипноза к одной из форм психического принуждения, с 

помощью которой гипнотизер «заставляет» лицо против своей воли совершить 

преступление. Однако и эта точка зрения имеет некоторые недочеты, исходя, в основном, из 

того, что в уголовном законодательстве нет четкого понятия, что из себя представляет 

психическое принуждение. Нормы УК Украины(ст.40) и УК Республики Молдова(ст.39)  в 

данном вопросе ограничены следующей формулировкой: «Не является преступным деяние, 

предусмотренное уголовным законом, причинившее ущерб охраняемым законом интересам 

путем физического или психического принуждения, если в следствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями». Из данной формулировки ясным является 

только то, что психическое принуждение является основанием для исключения уголовной 

ответственности, однако конкретное понятие психического принуждения в законодательном 

тексте не приводится. Именно отсутствие полного законодательного регламентирования 

понятия психического принуждения порождает ряд вопросов и в теории уголовного права, 

что объясняет отсутствие единой точки зрения в отношении определения психического 

принуждения. Например, В.В. Калугин отмечает, что принуждение ‒ это «насильственное 

воздействие лица на другое лицо с целью совершения последним какого-либо деяния против 

собственного волеизъявления» [4, 10]. Н.В. Иванцова придерживается мнения, что под 

«принуждением» стоит понимать функцию общественно опасного насилия, направленную на 
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подавление свободного волеизъявления потерпевшего, выражающуюся в различных формах 

психического воздействия на потерпевшего (угрозы, шантаж, поставление потерпевшего в 

безысходное положение и т.п.). [5, 43] Несмотря на различные трактовки психического 

принуждения, ни в одно из определений не включается понятие гипноза, как отдельного вида 

влияния на психику человека. Большинство определений психического насилия 

подчеркивают воздействие в отношении потерпевшего лица различных насильственных 

методов, таких как угрозы применения насилия в отношении непосредственно лица или 

близких ему людей, что мало похоже на натуру гипноза. Гипноз по своей натуре не имеет 

ничего общего с угрозами в принципе, так как сущность гипноза главным образом состоит 

не в запугивании или шантаже, а в особом влиянии на психику человека, путем навязывания 

своей воли с криминальными намерениями другому лицу, против его собственной воли. То 

есть, в классическую трактовку теории уголовного права относительно психического 

принуждения гипноз отнести сложно, исходя и из того мнения, что при применении в 

отношении лица психического принуждения, оно все же сохраняет возможность руководить 

своими действиями и понимает характер своих деяний, хоть эта возможность и ограничена 

давлением на его психику, посредством разных методов. Гипноз же, лишает человека 

возможности контролировать свои действия и отдавать себе отчет в их характере.  Исходя из 

этого, мы считаем, что в полной мере отнести состояние гипноза к категории психического 

принуждения невозможно, по крайней мере, пока не существует четкого законодательного 

понятия психического принуждения, которое будет включать в себя и состояние гипноза, как 

отдельного вида психического принуждения. Примером в данном вопросе может служить 

уголовное законодательство Аргентины, которое в статье 78 предусматривает «Термин 

«насилие» включает в себя использование гипнотических или наркотических средств». 

Таким образом, не будет возникать вопросов в отношении уголовно-правовой квалификации 

гипноза.  

Среди двух вышеперечисленных теорий, общим является мнение, что лицо, 

совершившее преступление, находясь в состоянии гипноза, должно быть освобождено от 

уголовной ответственности. Однако, мы считаем, что возможен ряд ситуации, при которых 

имеет место привлечение к уголовной ответственности загипнотизированного лица.  

Общим критерием для определения необходимости привлечения загипнотизированного 

лица к уголовной ответственности за совершенное преступление, является степень участия 

его воли в совершении преступления. 

Исходя из этого можно выделить несколько вариантов квалификации деяний 

загипнотизированного лица:  

1. Возможны ситуации, когда гипноз не в полной мере подействовал на человека, что 
позволило ему сохранить возможность отдавать себе отчет в своих действиях и не лишило 

человека возможности руководить ими. В таком случае, ставится под сомнение наличие 

психологического принуждения в отношении такого лица, так как оно имело возможность 

оказать сопротивление и не осуществлять криминальную задумку гипнотизера. В таком 

случае лицо будет нести уголовную ответственность, как исполнитель, а гипнотизер, как 

подстрекатель по отношению к конкретно совершенному преступлению. 

2. Не исключены и ситуации, когда лицо, которое совершило в состоянии гипноза 
преступление, до впадения в гипнотический сон осознавало с какой целью он будет 

загипнотизирован, а именно, осознавал криминальный характер данного деяния. В таком 

случае лицо, введенное в состояние гипноза будет нести уголовную ответственность в 

качестве соисполнителя, наряду с гипнотизером. Это обусловлено тем, что до гипнотизации 

лицо обладало свободой воли и могло в полной мере руководить своими действиями, 

поэтому отсутствие сознания в момент совершения преступления учитываться не должно. 

[1, 57] 

Таким образом, можно сделать вывод, что лицо, находящееся в состоянии гипноза не 

должно привлекаться к уголовной ответственности, если оно не знало о криминальном 

характере действий гипнотизера, не имело никакой возможности оказать сопротивление 
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данному влиянию и не могло руководить своими действиями. Если все же у 

загипнотизированного лица оставалась возможность оказать сопротивление или состояние 

гипноза было недостаточно глубоким, что позволяло ему руководить своими действиями, 

тогда действия данного лица подлежат уголовной ответственности.  

Нерешенным все же остается вопрос юридической классификации гипноза. Во 

избежание неоднозначности решения данного вопроса на практике, мы предлагаем введение 

в содержание нормы, регламентирующей институт психического принуждения, особого 

дополнения, касающегося гипноза. Это обусловлено тем, что невозможно отнести данный 

вид психического влияния к классическому понятию психического принуждения. Так, мы 

предлагаем дополнить ст.40(1) УК Украины и, соответственно, ст.39(1) УК Республики 

Молдова следующей формулировкой: «Относится к особому виду психического 

принуждения гипноз, в результате которого лицо теряет возможность руководить своими 

действиями и осознавать характер своих деяний,  в следствие особого психического 

воздействия».  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ 

ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЧАСТИЕМ К САМОУБИЙСТВУ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье описывается уголовно-правовое регулирование деяний, связанных с 

самоубийством или покушением на него. Проводится сравнительно-правовой анализ 

уголовной ответственности в зарубежных странах и Республике Беларусь. 

Ключевые слова: самоубийство, уголовная ответственность, склонение, доведение, 

подстрекательство, законодательство. 

 

The article describes the criminal law regulation of acts related to suicide or attempted suicide. 

A comparative legal analysis of criminal liability in foreign countries and the Republic of Belarus is 

provided. 

Keywords: suicide, criminal liability, inducement, incitement, assistance, legislation. 

 

Самоубийство – проблема, которая волнует человечество на протяжении многих лет. 

Сейчас она стала особенно острой и начала приобретать глобальные масштабы. Согласно 

данным мирового рейтинга Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, в десятке 
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европейских стран с самым большим количеством суицидов находятся семь бывших 

советских республик. Беларусь занимает пятое место – на сто тысяч ее населения приходится 

26,2 суицида в год. Россия опережает – 31 суицид, Казахстан – 22,5, Украина – 22,4 [10]. 

Это явление можно рассматривать с разных сторон: философской, психологической, 

нравственной и других. Однако она имеет и правовой аспект, а конкретно уголовно-

правовой. Конечно, самоубийство или покушение на самоубийство воспринимаются 

негативно только с социальной точки зрения, они не являются преступлением в большинстве 

современных государств и не представляют общественной опасности. Лишь некоторые 

страны предусматривают уголовное наказание за попытку суицида, такие как Индия 

(ст. 309), Сингапур (ст. 309), Судан (ст. 133), Бруней (ст. 309) и Нигерия (ст. 327). 

Совсем иначе складывается ситуация с лицами, которые способствуют совершению 

самоубийства. В большинстве стран их поведение признается общественно опасным, иногда 

приравнивается к убийству. Однако нельзя сказать, что в правовой доктрине установился 

единый подход к данному аспекту. Иногда согласие на законодательном уровне по этому 

вопросу отсутствует даже внутри государства. 

Особый  интерес вызывает система в США: в ней нет единства, каждый штат применяет 

автономную законодательную систему. В связи с этим, некоторые нормы могут 

противоречить друг другу. Примерный Уголовный кодекс закрепляет привлечение лица за 

преступное убийство человека в связи с доведением другого лица до самоубийства только в 

том случае, если оно умышленно доводит другое лицо до такого самоубийства, применяя 

насилие, физическое принуждение или обман. Также предусмотрена ответственность за 

подстрекательство и пособничество в самоубийстве [5]. Действия врачей по оказанию 

помощи в уходе из жизни больным в США считают преступлением, но не во всех штатах. В 

шести из них узаконено право на самоубийство в присутствии врача, более того, некоторые 

страховые компании даже могут оплачивать его.  

В большинстве европейских стран подстрекательство к самоубийству и помощь в 

самоубийстве уголовно наказуемы и чаще всего объединены в одну статью. Но и здесь нет 

единой позиции: например, в Дании [3], Швеции [9] подлежит ответственности только 

пособничество в самоубийстве и склонение к нему, тогда как во Франции [7] – только 

подстрекательство. 

Неоднозначная позиция складывается и в уголовных законодательствах постсоветских 

стран. Одни предусматривают простой вид доведения до самоубийства, другие – 

квалифицированный вид, где для усиления ответственности устанавливаются различные 

способы совершения данного преступления. Например, в Уголовных кодексах Армении [1], 

Казахстана [4], Таджикистана [6] содержатся в качестве квалифицирующих нормы о наличии 

материальной или иной зависимости между потерпевшим и виновным лицом, или случаи 

несовершеннолетия жертвы. 

Наконец, обратимся к опыту Беларуси. В действующем уголовном законодательстве 

предусмотрено две нормы, которые регулируют преступления, связанные с самоубийством: 

доведение до самоубийства и склонение к самоубийству (ст. ст. 145, 146 УК) [2]. 

Ответственность за склонение к самоубийству в уголовном законодательстве Республики 

Беларусь установлена впервые, поэтому эта норма вызывает особый интерес. 

Стоит отметить, что в ст. 146 Уголовного кодекса Республики Беларусь не указаны 

способы воздействия на потерпевшего, которые способны подтолкнуть его к совершению 

суицида. Исходя из этого, способ воздействия может быть любым. Но если этот способ – 

применение виновным лицом физического насилия по отношению к потерпевшему, что 

впоследствии вызывает у него решимость совершить суицид, то это будет не склонение, а 

доведение до самоубийства по признаку жестокого обращения с потерпевшим, что 

предусмотрено в ст. 145 УК Республики Беларусь [2]. 

Установление уголовной ответственности за склонение к самоубийству – важный шаг в 

сфере уголовно-правовой охраны жизни человека. Но вне сферы уголовно-правового 

воздействия осталось оказание помощи в совершении суицида, что я считаю некорректным. 
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Безусловно, содействие самоубийству и склонение к нему будут отличаться по степени 

опасности, ведь при содействии человек сам инициирует суицид, другое лицо лишь 

выступает в роли «помощника».  Однако содействие в самоубийстве, тем не менее, является 

преступной причастностью к суициду, следовательно, обладает достаточным уровнем 

общественной опасности, чтобы за него также была установлена ответственность. 

Таким образом, этот вопрос остается актуальным для законодательств разных стран и 

требует развития. Очевидно, что существует тенденция  установления уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства и покушение на него, пособничество и 

подстрекательство (склонение) к самоубийству, а также закрепление ответственности за 

какую-либо иную помощь в этом лицам, которые приняли решение добровольно уйти из 

жизни. Принятие соответствующих норм в Беларуси свидетельствует о том, что проблема 

роста случаев суицидов не остается незамеченной, но законодателю необходимо сделать еще 

несколько шагов в установлении уголовно-правовых гарантий по поводу охраны жизни 

человека на основе анализа опыта зарубежных стран.  
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CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE 

 

Persoana fizică, aflându-se în centrul raporturilor juridice presupune o studiere mult mai 

amplă a atributelor și capacităților sale. Pentru ca o persoană fizică să poată participa la 

raporturile juridice, în prim plan, trebuie să posede capacitatea de folosință – aspect care urmează 

a fi analizat în prezentul articol. 

Cuvinte cheie: persoană fizică, capacitate juridică, capacitate de folosință, drepturi, obligații, 

raport juridic civil. 
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The person, being in the center of legal relationships, requires a much broader study of his 

attributes and abilities. In order for a person to able to participate at the legal relations, in the 

foreground, must have the capacity of use ‒ an aspect to be analyzed in this article. 

Keywords: the person, legal capacity, capacity of use, rights, obligations, civil legal relation. 

 

Persoana fizică fiind considerată o instituție a dreptului civil a fost studiată sub multe aspecte și 

printr-un spectru destul de larg. Persoana fizică este considerată subiect de drept civil care participă 

la circuitul civil, precum și la diferite raporturi juridice.  

Actualitatea subiectului reiese din faptul că, capacitatea de folosință a persoanei reprezintă un 

aspect indispensabil în afirmarea persoanei ca subiect de drept potrivit legislației în vigoare, care 

trebuie studiat și cunoscut de fiecare persoană în parte. 

Metodologia cercetării și baza informațională. Pentru a analiza și a studia tematica abordată 

au fost aplicate metodele analitică, analogică, sistematică, logică și comparativă. Drept bază pentru 

cercetarea tematicii date a servit legislația Republicii Moldova, precum și literatura de specialitate a 

doctrinarilor contemporani.  

Definiția legală. Potrivit art. 23 din CC, prin noţiunea de persoană fizică se înţelege „omul, 

privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile” [1]. Noțiuni asemănătoare se întâlnesc 

și în literatura de specialitate. Un exemplu poate fi dicționarul de drept privat care definește 

persoana fizică drept individul uman considerat în mod singular în calitatea de subiect de drept [9, 

p.707]. 

Referitor la cele enunțate mai sus, putem menționa că omul luat în mod  individual, ca persoană 

fizică, participă la cele mai variate raporturi juridice. Locul central în cadrul acestor raporturi revine 

raporturilor juridice civile, la care persoana fizică participă ca subiect de drept civil. Omul, ca 

persoană fizică, este un subiect de drept universal, poate participa la diverse raporturi juridice civile. 

Persoana fizică este subiect de drept este titularul de drepturi şi obligaţii, care formează conţinutul 

raportului juridic civil [5. p.21].      

Calitatea de persoană fizică este recunoscută prin lege tuturor ființelor umane, privite în mod 

individual, ca membre ale societății, care se bucură de posibilitatea de a participa la raporturile 

juridice civile [11, p.10]. Cu alte cuvinte, orice ființă umană are calitatea de subiect de drept, și din 

momentul ce “dreptul obiectiv reglementează conduita oamenilor, raporturile dintre aceștia este 

firesc ca numai oamenii să aibă calitatea de subiecte de drept”[8, p.5]. În prezent, orice ființă umană 

are calitatea de subiect de drept, respectiv, orice om are calitatea de persoană fizică [11, p.10]. 

Respectiv, calitatea de subiect de drept civil nu poate fi separată de calitatea de persoană fizică [4, 

p.243]. 

Pentru a fi în posibilitatea de a determina calitatea de subiect de drept a persoanei fizice este 

necesar de a studia în amănunte însăși capacitatea juridică civilă a persoanei. Capacitatea juridică 

civilă reprezintă una dintre instituţiile majore ale dreptului civil, întrunind esența celorlalte instituţii 

ale acestei ramuri.  

Capacitatea juridică constă în aptitudinea persoanei de a fi titulară de drepturi și obligații și de a 

le exercita. Ea se poate manifesta ca o capacitate civilă când este vorba de o persoană fizică sau 

juridică ori ca o competență în cazul autorităților publice, ori ca suveranitate dacă este vorba de stat. 

Autorii S. Baieș, N. Roșca definesc capacitatea juridică civilă (capacitatea civilă) drept o parte 

a capacității juridice a omului care constă în aptitudinea acestuia de a avea și de a exercita drepturi 

civile, de a avea și de a-și asuma obligații civile, prin încheiere de acte juridice [4, p.243]. 

Capacitatea civilă cuprinde două elemente: capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu. 

În continuare urmează să abordam prima  componentă a capacității civile, respectiv capacitatea de 

folosinţă a persoanei fizice. 

Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.  
Definiția legală. Potrivit art.24 alin.(1) al CC: Capacitate de folosinţă reprezintă capacitatea 

persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile se recunoaşte în egală măsură tuturor 

persoanelor fizice [1]. 
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Comentariul Codului Civil al RM evidenţiază expres faptul că recunoaşterea capacităţii de 

folosinţă în egală măsură pentru toate persoanele se bazează pe principiul general care se aplică în 

întregul  sistem de drept, precum şi în dreptul civil, acesta fiind principiul egalităţii în faţa legii. 

Temelia juridică a acestui principiu este consfinţită la art. 16 din Constituţie, ceea ce a constituit 

temei pentru a consfinţi lui la alineatul respectiv. Atribuirea capacităţii de folosinţă în mod egal nu 

înseamnă că ea, persoana fizică nu poate fi limitată în capacitatea sa de folosinţă [5, p.21].  

În opinia autoarelor V. Gîscă și A. Tălămbuţă, prin capacitate de folosinţă se înțelege 

„aptitudinea persoanei fizice de a fi titular de drepturi şi obligaţii civile: calitatea de a fi subiect 

individual de drept civil şi participant la diferite raporturi juridice civile” [7, p.18]. 

Caracterele capacității de folosință. După cum este determinat în literatura de specialitate, 

capacitatea de folosință a persoanei fizice întrunește următoarele caractere: 

a) Legalitatea – presupune reglementarea acesteia doar prin lege [10, p.10]. 

b) Generalitatea – presupune aptitudinea persoanei fizice de a avea toate drepturile și obligațiile 

prevăzute de lege [10, p.10]. 

c) Inalienabilitatea – exprimă faptul imposibilității prezentării capacității de folosință ca obiect 

de renunțare în tot sau în parte, precum și obiect de înstrăinare [10, p.10]. 

d) Intangibilitatea – presupune, că persoanei fizice nu i se pot aduce îngrădiri a capacității de 

folosință, persoana nu poate fi lipsită de capacitatea de folosință, decât doar în cazurile expres 

prevăzute de lege [10, p.11]. 

e) Egalitatea – presupune egalitatea tuturor persoanelor fizice în fața legii și constă în faptul că 

orice persoană fizică are capacitatea de folosință în egală măsură cu capacitatea de folosință a alteia 

[10, p.11]. 

f) Universalitatea – presupune recunoașterea capacității de folosință pentru toate persoanele 

fizice [10, p.11]. 

Începutul capacității de folosință. Capacitatea de folosință începe de la nașterea omului. Acest 

fapt este consacrat în art. 24 alin.(2) al CC: capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în 

momentul naşterii [1]. 

Momentul nașterii persoanei fizice este, de regulă, o data certă, de o importanță practic 

deosebită, căci de la ea persoana poate avea drepturi și obligații. Dacă aceasta se naște într-o unitate 

sanitară, data și chiar momentul nașterii se probează cu actul medical, întocmit la această unitate, în 

care se consemnează nu numai anul, luna și ziua, ci chiar și ora, minutul producerii evenimentului. 

Pe baza acestui certificate medical, data nașterii se trece în actul de naștere al copilului. 

În lipsa unui certificate de constatare a nașterii (când copilul nu se naște într-o unitate sanitară), 

data nașterii va fi aceea înscrisă în actul de naștere potrivit declarației făcute de persoana obligată 

[4, p.246]. 

De la acest principiu CC prevede şi o excepţie consacrată prin două dispoziţii legale. Potrivit 

art. 24 alin. (3) al CC: „Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte 

vie” [1], şi art. 2178, alin. (2), lit. a) al CC prevede: atunci când stabileşte clasele de moştenitori 

prevede că din clasa întâi de moştenitori legali face parte descendentul care este în viață la 

momentul deschiderii moștenirii [1]. 

Dacă copilul a respirat cel puțin o singură data după naștere, atunci putem considera că s-a 

născut viu. Acest fapt poate fi demonstrat prin mijloacele științei medicale. 

Conținutul capacității de folosință a persoanei fizice. Conținutul capacității de folosință a 

persoanei fizice se exprimă prin aptitudinea acesteia de a avea orice drept și orice obligație civilă 

prevăzută de lege. La stabilirea conținutului capacității de folosință a persoanei fizice este necesar 

de ținut cont de anumite categorii de reguli și anume: 

1) Conținutul capacității de folosință se raportează la un anumit sistem legislativ, al unui stat; 

2) Întinderea conținutului capacității de folosință se apreciază luând în considerație îngrădirile 
acestei capacitate; 

3) La stabilirea conținutului capacității de folosință se ține cont nu doar de prevederile 
normelor civile, dar și de conținutul altor categorii de norme juridice, ale altor ramuri de drept, în 

măsura în care acestea se referă la elemente ale conținutului acestei capacitate; 
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4) La stabilirea conținutului se ia în considerație, doar aptitudinea subiectului de a fi titular de 

drepturi și obligații civile, exceptând aptitudinea de a avea alte drepturi ce privesc alte domenii și 

ramuri [10, p.12-13]. 

Îngrădirile capacității de folosință. Din caracterul intangibil al capacităţii de folosinţă rezultă 

că nu pot exista îngrădiri ale acestei capacităţi, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de 

lege [11, p.28]. Aceste îngrădiri ale capacităţii de folosinţă nu reprezintă decât nişte incapacităţi de 

folosinţă, care sunt de două feluri: îngrădiri cu caracter de sancţiune și îngrădiri cu caracter de 

protecţie [6, p.95]. 

a) Îngrădiri cu caracter de sancţiune. Aceste incapacităţi sunt prevăzute atât de legislaţia civilă 

cât şi cea penală, şi se face în funcţie de norma juridică care se încalcă prin conduita persoanei [6, 

p.95]. La rândul său, îngrădirile cu caracter de sancțiune, în dependență de izvor, pot fi: stabilite de 

legea civilă sau penală. 

 Îngrădirile cu caracter de sancţiune civilă sânt reglementate în mod expres prin lege. Trebuie 

de spus că fiind vorba de o pedeapsă, această îngrădire presupune existenţa unei hotărâri 

judecătoreşti în acest sens [4, p.247].  

Dintre acestea identificăm [11, p.27]: 

- decăderea din drepturile părinteşti prevăzută de art. 67 din Codul Familiei: părinţii pot fi 

decăzuţi din drepturile părinteşti dacă se constată că se se eschivează de la exercitarea obligaţiilor 

părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere [2]. 

 - succesorul nedemn, prevăzut în art. 2169 CC “Temeiurile de nedemnitate” alin. (1)  al CC 

[1], în conformitate cu care  o persoană este exclusă de la moștenire în următoarele cazuri: dacă l-a 

omorât pe cel care a lăsat moștenirea sau a săvârșit o tentativă de a-l omorî; dacă intenționat și 

ilegal l-a împiedicat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească sau să revoce o dispoziție 

testamentară; dacă prin dol sau violență l-a determinat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească 

sau să revoce o dispoziție testamentară; dacă în mod intenționat și ilegal a ascuns, a alterat, a distrus 

sau a falsificat o dispoziție testamentară a celui care a lăsat moștenirea.  

 Îngrădiri cu caracter de sancţiune penală sunt stabilite de legea penală. Potrivit art. 62 din CP 

[3], persoana care a săvârşit o infracţiune poate fi pedepsită cu privaţiune de libertate şi poate fi 

privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate [6, p.96]. 

b) Îngrădiri cu caracter de protecţie sunt incapacităţi speciale care se referă fie la încheierea 

unor acte juridice fie la dobândirea unor drepturi şi obligaţii. Trebuie de spus că aceste îngrădiri 

operează deplin drept, prin simpla încadrare a persoanei fizice în ipoteza normei care stabileşte 

incapacitatea şi nicidecum prin efectul unei hotărâri judecătoreşti. Dintre acestea identificăm [4, 

p.249]: 

- interdicţia de a fi tutore sau curator. În art. 55 alin.(4) al CC [1] sunt prevăzute o serie de 

categorii de persoane care, fie există o incompatibilitate între interesele celui pus sub tutelă sau 

curatelă şi persoana chemată a exercita această funcţie, fie că a decăzut sau i s-a interzis acest drept, 

fie că nu are discernământul necesar, nu poate fi tutore sau curator. 

- nedemnitate legală. Conform art. 2169 alin. (2) CC  „Părintele care a fost decăzut din 

drepturile părintești în privința copilului nu poate fi moștenitor legal al acelui copil [1].” 

Capacitatea de folosință a cetățenilor străini și a apatrizilor. Capacitatea de folosință a 

cetățenilor străini și a apatrizilor care se află pe teritoriul RM este reglementată în prezent de către 

CC la art. 2587, alin. (2) care prevede că: Cetățenii străini și apatrizii au capacitatea de folosință în 

Republica Moldova egală cu cetățenii Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute de 

Constituție, de alte legi ale Republicii Moldova sau de tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte [1]. La fel ca și cetățenii RM, cetățenii străini și apatrizii pot avea în folosință 

bunuri mobile cât și imobile, drept de proprietate asupra lor, pot fi moștenitori de bunuri și mai pot 

obține și drepturi patrimoniale și drepturi personal nepatrimoniale. Ca excepție de la regula generală 

este faptul că cetățenii străini și apatrizii nu pot avea în proprietate terenuri cu destinație agricolă și 

terenuri care se află în fondul silvic. 
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Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice. Potrivit art. 24 alin. (2) CC [1], 

capacitatea de folosinţă a persoanei fizice încetează o dată cu moartea acesteia. O dată cu moartea 

persoanei fizice încetează calitatea de subiect de drept, și, implicit, capacitatea de folosință. Modul 

obișnuit de încetare a capacității de folosință a persoanei fizice așadar este moartea. 

Stabilirea exactă a morții este relativ simplă în cazul morții fizice constant. Moartea fizică se 

stabilește prin certificatul constatator întocmit și semnat de un medic sau un agent sanitar. Această 

dată se fixează în actele de deces (act de stare civilă), după care se eliberează certificatul de deces, 

care servește drept dovadă în această privință [4, p.251]. 

Există însă situații când moartea persoanei fizice nu poate fi constatată direct. În aceste cazuri, 

se recurge la declararea judecătorească a morții [4, p.251]. 

Declararea persoanei decedată este consfințită în art. 168 CC și anume: 

(1) Persoana poate fi declarată decedată prin hotărâre a instanţei de judecată dacă timp de 3 ani 

la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni dacă a dispărut în împrejurări 

ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei a presupune că a decedat în urma unui 

anumit accident. 

(2) Un militar sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare poate fi 

declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor militare. 

(3) Ziua morţii persoanei declarate decedată se consideră ziua la care hotărârea judecătorească 

privind declararea decesului ei a rămas definitivă. Dacă o persoană dispărută în împrejurări care 

prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui 

accident este declarată decedată, instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului ziua morţii 

ei prezumate [1]. 

În urma celor menționate în prezentul articol, pot concluziona asupra faptului că capacitatea de 

folosință îi oferă persoanei fizice drepturi și obligații cu care să poată participa la buna desfășurare a 

raporturilor juridice și de a încheia acte juridice. Capacitatea de folosință este atribuită persoanei 

prin lege, dar nu printr-un mod natural, apare la nașterea acesteia și încetează odată cu moartea ei. 

De remarcat este faptul că, în unele cazuri sau abateri de la lege, persoana poate fi limitată în 

capacitatea sa de folosință. În ceea ce privește capacitatea de folosință a cetățenilor străini și a 

apatrizilor pe teritoriul RM este practic aceiași, vizând doar două excepții de la lege. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Acte legislative naționale: 

1. Codul Civil al Republicii Moldova Nr.1107 din 06.06.2002, Publicat: în Monitorul Oficial 

Nr. 82-86, art Nr: 661 din 22.06.2002. 

2. Codul Familiei al Republicii Moldova Nr.1316 din 26.10.2000, Publicat: în Monitorul 

Oficial Nr. 47-48, art Nr : 210 din 26.04.2001. 

3. Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18-04-2002, Publicat: în Monitorul Oficial 

Nr. 72-74 art. 195 din 14-04-2009. 

Literatura de specialitate: 

4. Baieş S., Roşca N. Drept civil: Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, USM, 

Facultatea de drept, Catedra Crept civil, Ediția a 4-a, Chișinău, 2011, Tipografia centrală, p.392 

5. Baieșu A., Baieșu S., Buruiană O.,Buruiană M., Efrim O., Eșanu N., Codul civil al 

Republicii Moldova : Comentariu. Art. 1-511, Firma Editorial-Poligrafică "Tipografia Centrală", 

Chișinău, 2006, p. 792. 

6. Bîtca I., Slutu N.  Drept civil. Partea generală. Note de curs –USEM, Chișinău, 2013, p.379. 

7. Gîscă V., Tălămbuţă A. Întrebări şi răspunsuri la examenul de stat. Indicaţii metodice. 
Academia de studii economice din Moldova, Chişinău, 2007, p. 124. 

8. Pop T. Drept civil. Persoanele fizice și perosanele juridice. Editura Lumina Lex, București, 

1994, p.112. 

9. Rădulescu D. Dicționar de drept privat, București, 1966, p. 1258. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

142 

10. Trofimov I., Zavatin V., Sîrbu S., Elețchin E., Morarescu A., Zmeu V., Gorbaciov E., 

Prodan M., Țurcanu N., Cojocaru I., Călin I., Belecciuu L., Drept civil. Persoanele, Tipografia 

,,Elena V.I.”, Chișinău, 2004, p. 172. 

11. Urs I. R., Ilie-Todică C. Teoria persoanelor. Subiecte de drept civil, Editura Oscar print, 

București, 2003, p. 325. 
 

Научный руководитель: Кирияк Н.В. 

 
 

CZU 347.441.14 

Ala Enachi 

(Chișinău, Moldova) 

 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A PRINCIPALELOR NOȚIUNI DIN CADRUL 

RAPORTURILOR DE ASIGURARE 

 

Deşi oamenii au obţinut mari succese în lupta cu forţele naturii, sunt încă neputincioşi în faţa 

unor fapte majore care pun în pericol viața, sănătatea, patrimoniul persoanelor fizice și juridice. În 

astfel de situații se cere intervenția unor măsuri de precauție și garanții în vederea recuperării 

prejudiciilor cauzate în urma evenimentelor neprevăzute ale naturii, acțiunilor umane. Unul dintre 

cele mai frecvente mijloace de ordin privat care are menirea de a proteja riscurile ce atentează la 

viața, sănătatea și patrimoniul persoanelor, este asigurarea. Prezentul articol scoate în vigoare 

cele mai importante noțiuni legate de raporturile de asigurare precum și analiza lor. 

Cuvinte-cheie: asigurarea, cause producătoare de daune, caz asigurat, risc asigurat, 

despăgubire, pagube, patrimoniu, suma de asigurare 
 

Although people have achieved great successes in fighting the forces of nature, they are still 

powerless against the major facts that endanger people’s life, health and heritage. In such 

situations, precautionary measures and guarantees are required in order to recover the damage 

caused by the unforeseen events of the nature and human actions. Insurance is one of the most 

common private means to protect the risks which infringe upon people’s life, health and heritage. 

This article brings into force the most important notions regarding insurance reports as well as 

their analysis. 

Keywords: insurance, causes of damage, insured case, insured risk, compensation, damage, 

patrimony, insurance amount. 

 

Conform prevederilor art. 1 al Legii nr. 407-XVI din 22.12.2006 [44], prin asigurare se 

înţelege transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei 

pagube materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractual de asigurare. Astfel, 

asigurările reprezintă un sistem de relaţii, menite să protejeze interesele personale, patrimoniale ale 

asiguraţilor prin formare de fonduri băneşti din contul primelor de asigurare plătite de asigurat, în 

schimbul cărora, asigurătorul îşi asumă obligaţia că la producerea riscului asigurat să-i plătească 

despăgubirea sau suma de asigurare. 

În domeniul asigurărilor sunt prezente o serie de definiţii care pun accentul fie pe aspectul 

tehnic, fie pe cel juridic al asigurării. Astfel, autorul Catană Radu, deduce că, asigurarea reprezintă 

„compensarea efectelor hazardului asupra patrimoniului omului prin mutualitatea organizată după 

legile statice” [20, pag.12].  

Alți autori definesc asigurarea ca „operaţiunea prin care o parte, asiguratul, face să se promită, 

în schimbul unei remuneraţii, prima, pentru el sau pentru un terţ, o prestaţie, de către o altă 

persoană, asigurătorul, care, luând în sarcina sa un ansamblu de riscuri, le compesează potrivit 

legilor, statisticilor” [20, pag.12]. 

Totodată, unii doctrinari abordează conceptul de asigurare din perspectivă economică, prin 

scoaterea în evidenţă a funcţiei sale financiare, adică protejarea pecuniară împotriva pierderilor. 
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Astfel, asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economice, bazate pe principiul distribuirii 

pierderilor patrimoniale, cauzate de întâmplări imprevizibile, forma materială a cărora, o reprezintă 

un fond bănesc, utilizat în scopul compensării pierderilor patrimoniale, apărute la persoanele care 

au participat la crearea lui [29, pag. 445].  

Astfel, ținând cont de cadrul legislativ al RM în domeniul asigurărilor, doctrina autohtonă și 

cea străină, putem deduce că asigurarea poate fi percepută ca: 

- un complex de măsuri de garanție în vederea conservării contravalorii bunurilor, protejării 

persoanelor fizice în urma înrăutățirii stării sănătății sau ca rezultat al accidentelor, vârstei 

înaintate, etc.;  

- sistem de relații economico-sociale, esența căruia, constă în crearea de fonduri care să 

compenseze daunele și să satisfacă și alte cerințe economico-financiare, probabile, imprevizibile; 

- operațiune economico-financiară, care rezultă din prevederile legale sau dintr-un contract, 

esența căruia, în fine, se reduce la plata primelor de asigurare în schimbul beneficierii de 

despăgubire și rezultatul producerii evenimentului asigurat. 

Analizînd literatura de specialitate și reglementările juridice, putem aduce în analiza 

prezentului articol și funcțiile asigurării. Astfel, literatura de specialitate națională evidențiază 

următoarele funcții:  

- formarea fondului de asigurare; 

- funcția de control;  

- funcția de compensare a daunelor; 

- funcția de prevenire a daunelor [27, pag.192]. 

 Iar Codul civil al RM [39] identifică:  

- funcţia de acoperire a pagubelor.( art. 1822, 1824 Cod Civil al RM) 

- funcţia de prevenire a pagubelor. (art. 1822, 1837, 1843, 1845 Cod civil al RM) 

- funcţia financiară de repartiție. (art. 1835, 1836 Cod Civil al RM) 

Astfel, funcţia de acoperire a pagubelor, denumită şi funcţia de compensare bănească a 

pagubelor este considerată funcția de bază a asigurării, care prezintă un interes primordial pentru 

asigurați, dar nu în ultimul rând și pentru economia tării, dat fiind faptul că generează raporturi 

economico-financiare. În acest sens, autorul român, Albu-Cârnu I., constată că, asigurarea are rolul 

de a contribui la refacerea bunurilor avariate sau distruse, la repararea prejudiciilor de care 

asiguraţii răspund potrivit legii şi plătesc sume asigurate în cazul când se produc anumite 

evenimente care afectează integritatea corporală, sănătatea şi, în unele cazuri, viaţa persoanelor 

asigurate” [1, pag. 74]. 

La fel, autorul Bloşenco Andrei, consideră că, funcția de compensare a daunelor cauzate 

bunurilor și de plată a sumelor asigurate în cazul asigurării de persoane are loc ca urmare a 

survenirii evenimentelor cuprinse în contractul de asigurare [2, pag. 192]. 

Funcţia de prevenire a pagubelor constă în realizarea unor acțiuni permanente impuse de 

lege sau contracte, întreprinse de către asigurator și asigurat, în vederea preîntâmpinării pagubelor 

care se efectuează prin finanţarea de către asigurator a acțiunilor de prevenire a evenimentelor 

respective şi corespunzător măsurile de protecție întreprinse de asigurat pentru realizarea scopului 

propus.  

Pe aceasta linie de idei, autorul roman, Nemes Vasile menţionează că „aceasta este funcţia care 

implică stabilirea în cadrul companiilor de asigurări şi a intermediarilor a unui plan de măsuri de 

diminuare a riscurilor, având drept scop: (a) reducerea posibilelor pagube; şi (b) obţinerea unor 

cotaţii de primă mai mici, datorită diminuării riscurilor. Funcţia de prevenire a daunelor se 

realizează prin finanţarea măsurilor de prevenire a daunelor de pe urma calamităţilor naturale şi a 

accidentelor prin stabilirea condiţiilor de asigurare care să oblige pe asigurat la o conduită 

preventivă permanentă” [4, pag. 14]. 

Tot la această funcție, se poate încadra şi o funcţie subsecventă denumită şi funcţia de control. 

Aceasta este realizată de către organele de specialitate ale societăţilor de asigurare în vederea 

identificării cauzelor producătoare de daune, precum şi asupra constituirii, repartizării şi 

gospodăririi judicioase a fondului de asigurare. Funcţia de control urmăreşte: depistarea cauzelor 
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care produc pagube în economie, sesizând asiguraţii asupra pagubelor care puteau fi prevenite; 

constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor; acordarea la timp a despăgubirilor şi a sumelor 

asigurate în concordanţă cu prevederile legale şi contractuale; stingerea obligaţiilor faţă de asiguraţi; 

luarea măsurilor pentru prevenirea, limitarea şi combaterea daunelor etc.  

Funcţia financiară de repartiţie a asigurării prezumă încasarea primelor de asigurare care se 

efectuează conform contractului încheiat între asigurator și asigurat. Funcția de repartiție a 

asigurărilor are anumite laturi sau forme de manifestare, și anume: crearea posibilității pentru 

apărarea avuției naționale, refacerea bunurilor avariate sau distruse de calamități sau de accidente în 

scopul desfăşurării normale și fără întrerupere a procesului de producţie, contribuind la creşterea 

producției, la repararea unor prejudicii de producerea cărora asiguraţii sunt răspunzători; societățile 

care înfăptuiesc asigurările trebuie să ia masuri de prevenire a accidentelor și deceselor timpurii ale 

persoanelor asigurate, iar plata sumelor asigurate contribuie la crearea condițiilor materiale mai 

bune de viața pentru asigurați sau pentru succesorii acestora [5, pag. 54]; 

Astfel, putem deduce că, funcţiile asigurării sunt strategice pentru atingerea scopului oricărei 

companii de asigurări, iar îndeplinirea necorespunzătoare a unora din aceste funcţii poate avea 

consecinţe nefavorabile în detrimentul companiei. De asemenea, suntem de părere că, asigurarea nu 

este numai o categorie economico-financiară, dar şi un institut de drept, deoarece ca şi dreptul în 

general ea îndeplineşte şi funcţia educativă. În normele de drept statul sub formă de drepturi şi 

obligaţii juridice prevede pentru membrii societăţii o comportare cuvenită. Normele de drept care 

reglementează asigurarea, de asemenea, stimulează o comportare cuvenită a subiecţilor asigurării, 

aceasta atingându-se pe calea stabilirii unor înlesniri şi sancţiuni [6, pag. 71]. 

Domeniul asigurărilor reprezintă un domeniu vast, de la începuturi şi până în prezent 

cunoscând o mare diversitate şi dezvoltare, fapt ce face necesară şi posibilă cunoaşterea şi 

clasificarea lor. 

În baza doctrinei autohtone și celei străine, a cadrului legislativ examinate, putem identifica 

următoarele tipuri de clasificări, după cum urmează:  

1. după natura raportului juridic - asigurare obligatorie, asigurare facultativă; 

2. după natura obiectului asigurat - asigurări de bunuri, asigurări de persoane, asigurări de 

riscuri financiare, asigurări de răspundere civilă; 

3.  după natura riscului - asigurări pentru riscuri din calamităţi, asigurări pentru riscuri cu 

caracter social-politic, asigurări pentru riscuri ce provin din natura mărfurilor;  

4. după teritoriu sau zona geografică - asigurările interne, asigurările externe. 

În acest sens, în baza analizei contractului de asigurare efectuată de doctrinarul A. Bloșenco [3, 

pag. 194] evidențiem mai multe moduri de asigurare, după diferite criterii:  

1. după modul de efectuare: prin efectul legii(obligatorie) și facultativă (benevolă); 

2. în funcție e obiectul asigurat: asigurarea de persoane și asigurarea de daune;  

3. după numărul asiguratorilor care participă la asigurare: asigurare directă și coasigurare;  

4. în dependență dacă bunul este asigurat în baza unui singur contract sau mai multe 

contracte;  

5. în dependență de calitatea asigurătorului : asigurare comercială și necomercială;  

6. în funcție de subiectele raporturilor de asigurare: asigurări directe și reasigurări. 

 Autorul C.Bennett în lucrarea sa „Dicţionar de asigurări”, clasifică asigurările în funcție de 

riscul asigurat, în mai multe categorii și anume: 

1.  asigurări pentru riscuri cu caracter natural: inundaţii, trăsnete, cutremure de pământ, ploi 

torenţiale, furtuni, grindină, alunecări sau prăbuşiri de teren, explozii, etc; 

2.  asigurări pentru secetă, grindină şi inundaţii la culturile agricole; 

3.  asigurări pentru boli, epizootii şi accidente la animale;  

4. asigurări contra accidentelor şi avariilor la mijloacele de transport (derapări, răsturnări, 

coliziuni, prăbuşiri de poduri şi tunele);  

5. asigurări de deces; 

6.  asigurări de răspundere civilă [7, pag. 94]. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

145 

În ceea ce privește cadrul legislativ, Legea cu privire la asigurări [44] evidențiază practic 

modurile de asigurare sus menționate, astfel art.5 al Legii prevede asigurarea obligatorie și cea 

benevolă, asigurarea de bunuri și asigurarea de persoane, asigurarea de răspundere civilă(art.16), 

coasigurarea, reasigurarea(art.10), 

Totodată, Legea sus menționată în art. 8 prevede că, activitatea de asigurare se desfășoară în 

cadrul a 2 categorii: asigurarea de viață și asigurări generale. 

Totodată, Capitolul XXV din noul Cod Civil al RM [43] dedicat asigurării, scoate în evidență 

două moduri ale asigurării, cum a fi: asigurarea de sume fixe ( art.1824) și asigurarea de daune 

generală(art.1857). 

Asigurarea de sume fixe include asigurarea de viață și alte asigurări. Specific pentru acest tip 

de asigurări este faptul că asigurătorul, la survenirea cazului asigurat, va plăti asiguratului o sumă 

fixă de bani.  

Asigurarea generală, se referă la asigurarea de daune și alte asigurări. În cadrul modului 

respectiv de asigurări nu este vorba de achitarea unei sume fixe, accentul se pune pe prejudiciul 

suportat ca urmare a survenirii cazului asigurat, deci, are loc despăgubirea asiguratului [17, pag. 

398]. 

Conform art.1858, alin.5, al Codului Civil al RM, asigurarea de daune cuprinde asigurarea 

bunurilor, asigurarea de răspundere, de sănătate, asigurarea de credite, garanții și pierderi 

financiare și altele. 

La fel, Codul civil al RM prevede și altfel de moduri cum ar fi: coasigurarea, reasigurarea, 

asigurare mutuală, asigurarea comercială. Novatorii și binevenite, pot fi apreciate reglementările 

referitoare la asigurarea de grup, care include asigurarea de grup accesorie și asigurarea de grup 

voluntară.  

Astfel, conform art. 1909 Cod Civil al RM contracte de asigurare de grup sunt contractele 

încheiate între asigurător și un organizator al grupului în folosul membrilor grupului care au o 

legătură comună cu organizatorul. În cadrul asigurării de grup accesorii membrii grupului sunt 

asiguraţi de plin drept prin apartenența lor la grup fără a avea dreptul de a refuza asigurarea. 

Asigurarea de grup este voluntară în situația în care membrii grupului au depus cereri privind 

asigurarea sau în situația în care nu au refuzat asigurarea. 

Ținem să menționăm, că asigurarea prin efectul legii (obligatorii) se caracterizează prin faptul 

că relaţiile dintre părţi, drepturile şi obligaţiile lor sunt reglementate prin lege şi nu necesită acordul 

de voinţă al persoanelor fizice sau juridice vizate. În ţara noastră, asigurările prin efectul legii au o 

sferă largă de cuprindere din anul 2006 când a intrat în vigoare Legii cu privire la asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 

22.12.2006 [45]. 

În prezent, în Republica Moldova, forme de asigurare obligatorie sunt asigurarea obligatorie de 

asistență medicală, asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse din accidente de 

autovehicule, asigurările de răspundere profesională pentru unele categorii de persoane, asigurarea 

obiectelor industrial periculoase, asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor față de călători, 

asigurarea bunului ipotecat, asigurarea de răspundere civilă aviar, fluvială, maritimă [44]. 

În cazul respectiv, raporturile de asigurare se stabilesc prin contractul de asigurare încheiat între 

asigurator și asigurat, cu particularitatea că ambele părți au obligația de a contracta. ”Asigurarea 

obligatorie se introduce pentru protejarea unor interese care prezintă importantă atât pentru 

societate, cât și pentru titularii lor sau pentru protejarea unor persoane aflate, în număr, mare, sub 

posibila acțiune a unor riscuri cu frecvență sau intensitate deosebită” [25, pag. 194]. 

În cadrul asigurării facultative raporturile dintre asigurat și asigurator se stabilesc prin 

contractul de asigurare încheiat de părți prin libera lor voință, condițiile contractuale fiind stabilite, 

deasemenea, prin acordul părților. Asigurările facultative sau contractuale se caracterizează prin 

faptul că au la bază un contract între asigurat şi asigurător, stabilit pe baza acordului de voinţă al 

părţilor. Principalele trăsături se referă la faptul că nu pot îngloba cvasitotalitatea bunurilor sau 

persoanelor asigurabile, favorizează selecţia riscurilor, primele de asigurare sunt mai mari, iar 

realizarea acestor asigurări implică eforturi şi cheltuieli mai mari.  
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În ceea ce privește asigurarea de daune, aceasta include asigurarea de bunuri și asigurarea de 
răspundere civilă, care are drept scop repararea prejudiciului care amenință patrimoniul 
asiguratului, fie prin pierderea totală sau parțială a bunului asigurat, fie prin plata despăgubirilor 
datorate terților persoane ca urmare a săvârșirii de fapte ilicite cauzatoare de daune ce antrenează 
răspunderea asiguratului. Astfel, asigurările de bunuri au ca obiect diferite valori materiale, bunuri 

de tot felul, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, susceptibile de a fi distruse sau avariate de 
calamităţi naturale sau accidente [35]. Astfel, principalele forme de asigurare în cadrul acestei 
ramuri sunt: asigurările de clădiri, construcţii, maşini, utilaje şi instalaţii, aparatură electronică, etc. 
În ceea ce privește asigurările de răspundere civilă, acestea au ca obiect răspunderea unei persoane 
fizice sau juridice, pentru pagubele cauzate şi/sau vătămarea corporală produsă unor terţe persoane. 
Se disting în cadrul acestora: asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse din accidente 
de autovehicule; asigurarea de răspundere profesională; asigurarea de răspundere a transportatorului 
pentru pasageri, bagajele acestora sau mărfurile transportate; asigurarea de răspundere a 
constructorului; asigurarea de răspundere a chiriaşului, etc., [19, pag. 105]. 

Asigurările de persoane au ca obiect persoana fizică în sine, urmărind protecţia economică a 
acestora pentru cazuri de deces, invaliditate permanentă din accidente, boală sau atingerea unei 
anumite vârste de către asigurat. În cadrul acestora se disting două grupe: asigurări de viaţă, care 
sunt în egală măsură asigurări de risc şi forme de economisire pe perioade îndelungate cu diverse 
variante de asigurare şi asigurări de persoane altele decât cele de viaţă (pentru accidente, călătorie, 

sănătate), care sunt numai asigurări de risc [30]. 
Referindu-ne la asigurările după tipul şi natura riscurilor asigurate după doctrinarul român 

Bistriceanu Gheorghe deosebim asigurări de viaţă și asigurări non-viaţă. Conform opiniei 
doctrinarului citat, deosebirile între acestea rezidă din natura relaţiilor contractuale, durata şi tipul 
de risc. În principal, în cazul asigurărilor de viaţă riscul care se asigură este decesul, iar în cazul 
celor non-viaţă, se asigură alte riscuri cu excepţia riscului de deces. În ceea ce priveşte durata 
contractului, asigurarea de viaţă este un contract pe o durată mare, iar contractele de asigurări non-
viaţă sunt încheiate pe terme scurt (de regulă 1 an) [8, pag.108].  

Vorbind despre natura raporturilor care se stabilesc între asigurat şi asigurător, asigurările 
directe (coasigurarea), asigurările indirecte ( reasigurarea), menționăm că asigurările directe se 
încheie în mod direct între asigurat şi asigurător, fie prin intermediul contractului de asigurare, fie în 
baza legii. O formă de asigurare directă este coasigurarea, în care asiguratul încheie contractul de 
asigurare cu mai multe societăţi de asigurare concomitent, dar în cotă parte, deoarece riscurile 

vizate sunt greu de asumat de către o singură societate de asigurare. În cazul asigurărilor 

indirecte acestea apar ca formă de asigurare a asigurătorului. Prin reasigurare, asigurătorul cedează 
unui reasigurator o parte din răspunderile pe care şi le-a asumat prin contractul de asigurare, 
inclusiv primele de asigurare aferente. La producerea riscului asigurat, reasiguratorul participă la 
plata despăgubirii cu cotă parte corespunzătoare riscului asumat [22, pag. 167]. 

După cum am menționat mai sus, coasigurarea este o formă de asigurare directă în care 
asiguratul încheie contractul de asigurare pentru masa bunurilor asigurabile cu mai multe societăţi 
de asigurare în acelaşi timp dar în cotă parte. Riscurile vizate fiind greu de acoperit de o singură 
companie de asigurări. Aceasta apare în cazul asigurării unor riscuri mari (bunuri de mare valoare, 
riscuri nucleare), când nici unul dintre asiguratori nu se poate obliga singur la plata despăgubirilor 
de asigurare. Conform art. 1826 „coasigurarea este operațiunea prin care doi sau mai mulți 
asigurători acoperă același risc, fiecare asumându-şi o cotă-parte din acesta. Fiecare coasigurător 
răspunde față de asigurat numai în limita sumei pentru care s-a angajat prin contract.” 

Coasigurarea trebuie deosebită de asigurarea dublă (forma a asigurării care apare atunci când, 

pentru același obiect, în aceeaşi perioadă de timp și împotriva acelorași riscuri, se încheie două 
contracte de asigurare la doi asigurați diferiți).  

Reasigurarea este o asigurare indirectă, o formă de asigurare a asiguratorului. Apariţia ei este 
motivată de creşterea valorilor bunului aduse în asigurare şi de cerinţa impusa asiguratorului de a 
face faţa unor riscuri de o amploare deosebită. Prin reasigurare asiguratorul cedează unui 
reasigurator o parte din riscurile preluate în asigurare şi primele de asigurare aferenta [13, pag. 21]. 
Astfel, putem conchide că reasigurarea constituie o asigurarea a asiguratului, având drept scop 
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asigurarea stabilității financiare și garantarea plății despăgubirilor și sumelor de asigurare. 
Reasigurare poate fi benevolă și obligatorie. Suntem în situația unei reasigurări benevole în cazul, în 
care contractul se încheie la dorința părților. În ambele cazuri raporturile dintre părți se nasc în baza 
contractului de asigurare. 

Conform art 1827 Cod Civil al RM „prin încheierea contractului de reasigurare: a) 

reasigurătorul primește prime de reasigurare, în schimbul cărora contribuie, potrivit obligațiilor 
preluate, la suportarea despăgubirii de asigurare pe care reasiguratul o plătește la producerea 
cazului care a constituit obiectul reasigurării. b) asigurătorul, în calitate de reasigurat, cedează 
prime de reasigurare, în schimbul cărora reasigurătorul contribuie, potrivit obligațiilor preluate, 
la suportarea despăgubirii de asigurare pe care reasiguratul o plătește la producerea cazului 
asigurat prin contractul de asigurare. Contractul de reasigurare produce efecte doar între 
asigurător și reasigurător” [43]. Deci, prin reasigurare riscurile sunt preluate nu de la asigurat, ci 
de la asigurator. 

Revenind la clasificarea după criteriul teritorial menţionăm faptul că asigurările 

interne operează pe plan naţional, promovate de societăţi de asigurare ce acţionează pe piaţa internă 
şi protejează bunuri, persoane şi răspunderea împotriva unor riscuri produse în interiorul ţării iar 
asigurările externe apar în legătură cu persoane, bunuri şi răspundere care ies din afara limitelor 
teritoriale ale ţării în care se încheie contractul de asigurare. În cazul acestor asigurări, una din 
părţile contractante ori beneficiarul asigurării domiciliază în altă ţară, sau, obiectul asigurării ori 

riscul asigurat se află, respectiv se poate produce pe teritoriul altei ţări [30, pag. 406]. 
Totodată, pentru o mai bună înțelegere a problemelor principale ce țin de asigurare indiferent 

de modurile acestea, considerăm necesar de a dezvălui conținutului a celor mai importante noțiuni 
fără de care nu pot fi concepută asigurarea 

Astfel, riscul (pericolul) asigurat, prevăzut în art. 1829, alin. 1, 2 Cod Civil RM, având o 
semnificaţie proprie, diferită de noțiunea de risc din dreptul comun, este un eveniment viitor, 
posibil, dar incert, prevăzut în contract, la care sunt expuse bunurile sau patrimoniul ori viața sau 
sănătatea unei persoane (de exemplu: incendiu, inundație, moarte, despăgubiri datorate terților etc. 
Asigurarea se face tocmai dimpotrivă urmărilor acestor pericole. Incertitudinea poate privi 
îndeplinirea sau neîndeplinirea evenimentului – deci reprezintă o condiţie (de exemplu incendiu) – 
sau reprezentând un termen incert (de exemplu decesul). În asigurările de deces riscul asigurat 
constă nu în decesul asiguratului (eveniment cert), ci în durata incertă a vieţii lui, astfel încât în 
cazul morții premature a asiguratului, asiguratorul va plati o indemnizaţie mult mai mare decât 

primele încasate. Întrucât riscul trebuie sa fie un eveniment viitor, posibil și incert, nu exista risc 
(deci contractul nu produce efecte, fiind reziliat, iar nu lovit de nulitate) daca evenimentul s-a 
produs înainte de începutul asigurarii sau producerea lui este imposibila (de exemplu asigurarea de 
supravieţuire până la vârsta de 200 ani). Daca evenimentul se realizează prin fapta intenţionată a 
asiguratului, nu mai are caracter incert, întâmplător, deci nu constituie (de regula) un risc asigurat. 
În literatura juridică franceză [29, pag. 134] se constată că riscul, în complexitatea sa, este în mod 
egal obiectul asigurării (al garanţiei), adică elementul de patrimoniu, persoana sau activitatea 
expusă riscului, cât şi elementul central al contractului de asigurare al cărui obiect este. În 
continuare, aceeaşi autoare precizează că, întrucât riscul este chiar obiectul acestui contract, el 
trebuie să fie nu numai aleator, ci şi real şi licit. Aceste trei caractere, adică aleator, real şi licit 
condiţionează însăşi existenţa contractului. 

Drept exemplu, putem aduce următoarea situație: Asiguratorul se asigură de eventualul 
incendiu asupra apartamentului său. Evenimentul respective este posibil, dar aceasta nu înseamnă că 
o să se întâmple. Deci, incendiu este un caz posibil, dar care nu neapărat va apărea. 

Astfel, putem concluziona că, riscul este un element obligatoriu, esențial, în materie de 
asigurări; fără acest element nu poate exista raport de asigurare valabil. Atunci când riscul asigurat 
s-a realizat, el devine caz asigurat. 

Autorii români, Stanciu D., Cărpenaru, Liviu Stânciulescu și Vasile Nemes [17, pag. 67], 
stabilesc că, cazul asigurat este evenimentul asigurat pentru înlăturarea consecințelor căruia s-a 
făcut asigurarea și care într-adevăr s-a produs (de exemplu, în cazul asigurării contra incendiilor, 
incendiu survenit). Astfel, după părerea noastră, deosebire esențială a cazului asigurat de risc, este 
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faptul că, riscul este un eveniment care se poate ivi, iar, cazul asigurat este un eveniment care s-a 
produs. Noțiunea cazului asigurat are o însemnătate deosebită în materie fiind că, din momentul 
producerii lui, asiguratorul este obligat să plătească indemnizația de asigurare (despăgubiri sau 
suma asigurată). Dispoziții legale generale, cu privire la cazul asigurat le găsim în art. 1829, alin. 3 
Cod Civil al RM, care prevede că, cazul asigurat constă în producerea riscului asigurat care naște 

obligația asigurătorului să plătească indemnizația ori despăgubirea de asigurare. 
Ca exemplu: Cetățeanul X și-a asigurat autovehiculul de un eventual accident. La data Y din 

cauza condițiilor climaterice nefavorabile a derapat de pe traseu. În urma accidentului mașina a fost 
avariată. Astfel evenimentul s-a produs, și avem în față un caz asigurat. 

În ceeab ce privește suma asigurata, o apreciem ca un element de bază al asigurării şi 
reprezintă nivelul maxim admis al despăgubirii de asigurare care poate fi plătită asiguratului în 
caz de daună; în asigurările de persoane aceasta este suma ce urmează a fi plătită asiguratului sau 
beneficiarului asigurării şi se numeşte indemnizaţie de asigurare. În funcţie de această sumă se 
calculează prima de asigurare.  

Potrivit Ghidul Asiguratului, în red. Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Chişinău, în cazul 
asigurărilor de bunuri, suma asigurată constituie limita maximă a răspunderii asigurătorului şi nu 
poate depăşi valoarea reală a bunului asigurat. Ea poate fi mai mică sau egală cu valoarea bunurilor 
respective [25]. 

De reţinut că, în cazul asigurărilor de bunuri, dacă pentru acelaşi bun sunt încheiate mai multe 

contracte de asigurare care, în ansamblu, depăşesc valoarea reală a bunului, fiecare asigurător este 
obligat să plătească partea din prejudiciu egală cu raportul dintre suma asigurată prin contract şi 
valoarea totală a sumelor asigurate prin toate contractele, fără ca asiguratul să poată încasa o 
despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecinţă directă a riscului. Asiguratul are 
obligaţia să declare existenţa unor alte asigurări pentru acelaşi bun la diferiţi asigurători, atât la 
încheierea contractului de asigurare, cât şi pe parcursul executării lui.. Drept exemplu: Valoarea 
bunului asigurat este de 5000 euro, însă asiguratul l-a asigurat la suma de 2000 euro. Deci, în 
situația în care v-a interveni cazul asigurat și obiectul v-a fi distrus, asiguratorul v-a achita 
indemnizația de asigurare în suma de 2000 euro, cu toate că valoarea lui este de 5000 euro. 

Astfel, putem concluziona că suma asigurată se stabileşte în mod diferit, după cum sunt 
asigurările, obligatorii sau facultative. La asigurările obligatorii suma asigurată se stabileşte prin 
legea specială ce reglementează aceste asigurări, iar în cazul asigurărilor facultative, suma asigurată 
se stabileşte la propunerea asiguratului în limitele acceptate de către asigurător. 

Prima de asigurare ca element esenţial al contractului de asigurare, constituie principala 
obligaţie a asiguratului şi reprezintă suma de bani pe care o primeşte asigurătorul de la asigurat în 
schimbul protecţiei pentru riscurile asumate. Prima, plătită de asigurat – se compune din prima netă 
(pura, teoretică) destinată formarii fondului necesar plății indemnizațiilor de asigurare (despăgubiri 
sau sume asigurate) și prima adaos (încărcătura primei) destinata acoperirii cheltuielilor (inclusiv 
finanțarea unor eventuale măsuri de prevenire a daunelor) și profitului asiguratorului. 

Prima se stabilește pe categorii de riscuri asumate și în funcţie de suma asigurată. Tarifele de 
prime astfel stabilite (de regula cu avizul Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare si 
reasigurare) trebuie sa asigure o justa corelaţie intre riscurile asumate de asigurator si primele pe 
care le încasează de la asiguraţi. Contractul de asigurare – fiecare în parte – fiind un contract 
aleatoriu, nu se confunda cu jocurile de noroc, presupunând o echivalență intre riscurile asumate de 
asigurator și primele încasate (principiul proporţionalităţii primei cu riscul), stabilite după date 
statistice și calcule matematice, jocul hazardului fiind redus la raporturi concrete de asigurare, 
privite ut singuli [22, pag. 57]. 

Deci, în conformitate cu legislația în vigoare, și anume art. 11 al Legii Nr. 414 din 22.12.2006 
cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 
[45], primele de asigurare se stabilesc pe unităţi de timp (de regula un an, chiar daca prima astfel 
calculata poate fi plătită în rate sub anuale). În cadrul acestei unităţi de timp operează principiul 
indivizibilităţii primei; cuantumul ei nu se recalculează chiar daca asigurarea încetează (pentru 
asigurat) înainte de expirarea intervalului de timp avut in vedere la stabilirea ei; dacă, de exemplu, 
cazul asigurat se iveşte în prima jumătate a anului, nu se restituie jumătate din prima plătită, 
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respectiv partea de prima neplătita pentru a doua jumătate a anului se retine (se compensează) cu 
indemnizaţia datorata de asigurator. În cazul în care contractul de asigurare se modifica, este 
denunţat sau reziliat, primele de asigurare pentru perioada ulterioara se plătesc, respectiv se 
restituie, potrivit clauzelor contractuale sau hotărâri judecătoreşti. 

Prin indemnizaţia de asigurare (despăgubire sau suma asigurata) se înţelege suma de bani pe 

care asiguratorul o achita asiguratului (beneficiarului) la survenirea cazului asigurat. În cazul 
producerii evenimentului asigurat, asigurătorul va avea obligaţia de plată a indemnizaţiei de 
asigurare cu condiţia respectării de către asigurat a tuturor prevederilor legale şi contractuale. 
Astfel, asigurătorul va trebui să verifice dacă asigurarea era în vigoare în momentul producerii 
evenimentului asigurat, dacă evenimentul produs era inclus în contractul de asigurare, dacă au fost 
plătite primele de asigurare, dacă asiguratul a avut un comportament corespunzător în ceea ce 
priveşte condiţiile de întreţinere a bunului sau a întreprins măsurile de prevenire şi înlăturare a 
daunelor cauzate etc. După verificarea acestor momente, asigurătorul stabileşte cuantumul 
indemnizaţiei pe care o datorează [35]. 

Asiguratorul va plăti suma asigurată sau despăgubirea de asigurare fie asiguratului, fie 
beneficiarului desemnat de acesta. Dacă asiguratul a numit mai mulţi beneficiari, atunci plata va fi 
împărţită între aceştia în mod egal, dacă asiguratul nu a prevăzut altfel. În cazul decesului 
asiguratului, dacă acesta nu a desemnat vreun beneficiar, atunci suma va fi plătită moştenitorilor 
asiguratului.  

Conform legislației în vigoare, și anume a Legii RM nr. 407 din 21.12.2006 [44] cu privire la 
asigurări, despăgubirea se stabileşte potrivit unui acord dintre asigurat, persoana păgubită şi 
asigurător, potrivit contractului de asigurare ori unei hotărâri judecătoreşti. Pentru stabilirea 
despăgubirii în cazul evenimentelor produse pe teritoriul Republicii Moldova, părţile sunt în drept, 
dacă nu ajung la înţelegere, să supună litigiul spre soluţionare unei instanţe de judecată din 
Republica Moldova. Despăgubirea de asigurare nu poate depăşi valoarea pagubei real suportate.  

În conformitate cu art. 17 al Legii cu privire la asigurări, asigurătorul este în drept să refuze 
deplin sau parţial asiguratului despăgubirea de asigurare în asigurările de bunuri în cazul: 

- producerii de pagube ca urmare a unor acţiuni intenţionate ale asiguratului sau ale 
beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitarea producerii evenimentului asigurat, cu 
excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănătăţii, onoarei şi 
demnităţii; 

- producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de asigurat sau 

beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat; 
- comunicării intenţionate de informaţii false către asigurător sau ne comunicării datelor, 

cunoscute de asigurat, ce vizează interesele de asigurare dacă circumstanţele tăinuite se află în 
raport de cauzalitate cu producerea evenimentului asigurat; 

- unor alte evenimente prevăzute de legislaţie.  
Dacă legea sau contractul nu prevede altfel, nu sunt despăgubite prejudiciile cauzate de acţiuni 

militare, de instituirea stării de război sau a stării excepţionale, de dezordinii în masă, de acţiune a 
energiei nucleare, de contaminare chimică sau biologică, de arestarea sau confiscarea bunurilor 
asigurate. Nu se plăteşte despăgubire de asigurare în cazul în care acţiunea cazului asigurat a 
început până la momentul în care termenul de asigurare a început să curgă şi s-a terminat în 
perioada termenului de asigurare, chiar dacă daunele sunt depistate în interiorul acestui termen [26, 
pag. 172]. 

Asupra refuzului de a plăti integral sau parţial indemnizaţie de asigurare sau despăgubire de 
asigurare, asigurătorul emite în scris o decizie motivată, pe care o comunică în scris asiguratului, 

păgubitului şi beneficiarului în termenele indicate în condiţiile de asigurare. Refuzul asigurătorului 
de a plăti indemnizaţie de asigurare sau despăgubire de asigurare poate fi contestat de către asigurat 
în instanţă de judecată. Starea financiară precară, de criză a asigurătorului nu poate servi drept temei 
pentru refuzul de a plăti asiguratului indemnizaţie de asigurare sau despăgubire de asigurare. Drept 
exemplu: Asiguratul s-a asigurat casa de incendiu. Cazul asigurat a survenit. Valoarea totala de 
asigurare fiind in suma de 12000 lei, astfel asiguratorul este obligat să ii achite această sumă 
asiguratului, aşa cum incendiu a avut loc.  
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Dauna (paguba) de asigurare este prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului 
asigurat. Se are în vedere numai prejudiciile efective suferite de asigurat (damnum emergens), nu si 
beneficiul nerealizat (lucrum cessans). În cazul asigurarii de răspundere civila, beneficiul nerealizat 
de tertă persoana păgubita reprezintă pentru asigurat o paguba efectiva, deoarece se include in 
despăgubirile datorate (reparare integrala). Noțiunea de daună este aplicabilă numai la asigurările 

contra pagubelor (asigurări de daune). În materia asigurărilor de persoane dauna (paguba) nu 
interesează, deoarece indemnizaţia de asigurare se plăteşte indiferent de aceasta și nu are úmeler de 
despăgubire, fiind datorată independent de úmele cuvenite asiguratului sau beneficiarului asigurarii 
din asigurările sociale și independent de repararea pagubei de către cei răspunzători de producerea 
ei sau de indemnizaţia primita de la asiguratorul derăspundere civila al acestora [44]. 

În concluzie la cele analizate în acest articol, propunem propria definiție a asigurării: 

„Asigurarea reprezintă un complex de acțiuni economico-financiare cu aspect de garantare, 

îndreptate spre crearea de fonduri în vederea recuperării prejudiciului cauzat în urma 
intervenției evenimentului asigurat in limita prevăzută de lege sau contract.”. În acest sens 
trebuie să facem o delimitare a activității de asigurare de raporturile contractuale în domeniul 
asigurării. În primul caz, activitatea de asigurare este mai largă, include și aspectul instituțional pe 
când raporturile contractuale se nasc între asigurator și asigurat numai în urma încheierii 
contractului de asigurare. 

Iar, în ceea ce privește legislația din domeniul asigurării evidențiem o evoluție pozitivă a 

reglementărilor privind asigurarea, de asemenea alinierea acestora la standartele internaționale ceea 
ce a lichidat în mare măsură lacunele și contradicțiile din multiplele acte legislative. 
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CONTRACTUL DE GAJ: TRECUTUL ȘI PREZENTUL  

REGLEMENTĂRILOR JURIDICE 

 

Odată cu creșterea nivelului de trai și a necesităților financiare a persoanelor, au apărut și 

probleme în vederea obținerii împrumuturilor și deschiderii liniilor de creditare. Drept urmare, 

prin intermediul contractului de gaj se constituie garanțiile reale pentru obținerea unor resurse 

financiare suplimentare și rezolvarea problemelor financiare răspândite în viața cetățenilor și 

persoanelor juridice. Astfel, dezvoltarea economico-financiară a Republicii Moldova la etapa 

actuală, nu poate fi percepută fără posibilitatea prezentării de către persoanele fizice și juridice a 

garanțiilor în cadrul raporturilor contractuale. Prezentul articol va explica noțiunea contactului de 

gaj, precum și clasificarea acestuia. 

Cuvinte-cheie: gaj, contract, bunuri mobile, bunuri imobile, persoane fizice, persoane juridice. 

 

As the standars of living and financial needs of people increased, there occurred problems 

regarding the obtainment of loans and opening credit lines. As a result, through the pledge 

agreement there are the real guarantees for the obtainment of some additional financial resources 

and solving the financial problems in the life of citizens and legal entities. Economical financial 

development of the Republic of Moldova nowadays cannot be perceived without the possibility of 

presenting by individuals and legal entities of guarantees in the contractual reports. The present 

article will explain the notion of pledge agreement and its classification. 

Key words: pledge, agreement, real estates, individuals, legal entities. 

 

Gajul este o garanție reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având 

prioritate fata de alți creditori, inclusiv față de stat, la satisfacerea creanței garantate.  

Prin contractul de gaj, în urma executării obligațiilor, apare ca efec și disciplina contractuală a 

părților. Gajul îndeplinește funcție de protecție, prin care creditorii au posibilitatea de a se apăra 

contra neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaților asumate de căre debitor. 

O altă funcție importantă ce o posedă gajul este funcţia de garantare, datorită căreia creditorul 

gajist are certitudinea că bunurile gajate se vor păstra până la momentul scadenţei și executării 

obligaţiei [27, p 10]. 

Totodată, și funcția de stimulare îi este caracteristică gajului, deoarece aceasta influențează 

executarea obligației contractuale de către debitor, pentru a evita riscul de a fi deposedat de dreptul 

de proprietate ce îl are asupra bunului gajat.  

Prin cunoașterea acestui riscului de deposedare, gajul dobândește și funcţia preventiv-

educativă, ce are ca efect răspunderea civilă, de regulă, predomină în institutul răspunderii civile. 

Funcţia de reglementare, care se realizează prin intermediul normelor juridice ce reglementează 

relaţiile de gaj; funcţia de protecţie, prin care garantarea obligaţiilor acordă siguranţa executării lor, 

reducând riscul neexecutării şi influenţează pozitiv asupra disciplinei contractuale [26, p 630]. 

Deși contractul de gaj nu are o istorie atât de îndelungată ca și alte contracte, importanța 

acestuia în cadrul raporturilor economico - financiare este certă și dovedită. 

În Egiptul Antic, gajul se regăseşte printre primele garanții care apăruse încă de la început, pe 

atunci fiind unul dintre cele mai des întâlnite contracte. Sensul lui juridic fiind același ca cel 

actualul, reprezentând dreptul real în al cărui temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea 

creanţelor sale, atunci când debitorul omite să execute obligaţiile garantate cu ipotecă.  

Deși, Emil Molcuț în lucrarea sa menționa că la romani garantarea obligațiilor în cele mai dese 

cazuri avea loc prin garanția personală, cum ar fi fidejusiunea, în perioada dominaţiei împăratului 

Justinian, apar unele elemente ale garanțiilor reale cum ar fi „fiducia”, prin care dreptul de 
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proprietate ce îl are debitorul asupra unui obiect, era transmis creditorului și acesta era obligat să îl 

reîntoarcă atunci când datoria ce o avea debitorul față de el era achitată pe deplin [23, p.154]. 

Ulterior, ca o îmbunătățire a fiduciei, a apărut „pignus” sau gajul care îngloba atât mobilele, cât 

şi imobilele. Astfel, bunul nu se mai transmitea în proprietatea creditorului, acesta având un titlu 

doar de deținător, până în momentul în care debitorul își executa obligația [27, p7]. 

Treptat, un rol tot mai important i s-a dat și ipotecii. Așadar, au fost întâlnite trei garanții reale 

pe parcursul evoluției dreptului roman, acestea fiind: fiducia şi gajul (pignus), care au apărut în 

epoca veche şi gajul apărut în dreptul clasic. 

Totodată, în dreptul privat roman gajul se încadra în clasa drepturilor reale (jura in re aliena). 

La fel, acest contract nu era pe deplin considerat ca fiind exclusiv real, din considerentele că 

creditorului gajist drepturile îi erau mai restrânse față de cele ale proprietarului [23, p.156]. 

Savantul Dernburg G, făcând trimitere la Digestiile lui Iustinian, menţiona: “Dreptul de gaj este 

un drept real, însă de altă natură decât drepturile reale asupra bunurilor altei persoanei, deoarece el 

constă nu în folosirea materială a bunului şi dobândirea fructelor, ci împuterniceşte creditorul să 

înstrăineze bunul gajat pentru a-şi satisface creanţa”[27,83]. 

„Mărul discordiei” în precizarea naturii juridice a gajului s-a realizat în urma întrunirii 

trăsăturilor specifice atât ale drepturilor reale şi cât şi a celor obligaţionale. 

Doctrinarul rus A.I. Zvonskii menţiona:” Aflându-se la hotarul dintre drepturile reale şi cele 

obligaţionale, întrunind în sine raporturi de influenţă nemijlocită asupra bunului şi raporturi de 

obligaţie personală a doi contra-agenţi, acest institut, foarte complicat, de cele mai dese ori a 

constituit piedică pentru diferite sisteme de drept civil şi deseori servea punct de plecare pentru 

noile încercări teoretice” [26,632]. 

Astfel, observăm că evoluția noțiunii de gaj a evoluat treptat și cu pași siguri, căpătând niște 

reglementări și precizări în acte legale, ca de exemplu conform articolului 1204 din Codul civil 

German [9, art.1204], dreptul de ipotecă (varietate a gajului) este definit ca fiind bunul mobil ce 

poate fi grevat pentru garantarea creanţei în aşa mod încât creditorul să fie în drept să ceară 

satisfacerea din valoarea bunului.  

Vorbind despre evoluția și reglementarea gajului ca garanție reală, în dreptul și legislația 

autohtonă, menționăm că constituirea şi realizarea garanţiilor mobiliare și imobiliare era dificilă şi 

dura în timp, întrucât verificarea titlurilor de proprietate cerea timp şi o procedură îndelungată şi 

costisitoare de executare silită. Dezvoltarea continuă a vieţii economice a necesitat „răspândirea” 

acestor instituţii pe tărâmul raporturilor juridice comerciale, ceea ce a însemnat o transformare și 

aliniere la cerințele acestor activităţi economice, caracterizate prin dinamism, fluenţă şi 

complexitate. 

Acest fapt a generat o aplicare mai redusă a garanţiilor specifice dreptului civil, obligând, în 

acelaşi timp, să se găsească noi forme de garanţii, care s-au adăugat celor existente sau le-au 

modificat conţinutul. Însă, acestea treptat și-au găsit o reglementare legală în actele legislative, 

normative a statului de drept. 

Primele reglementări referitoare la gaj le găsim in Codul Civil [10, art. 454]. adoptat în 1964, 

care în articolul 168 menționează că creditorul gajist are un drept preferențial la satisfacerea 

obligației garantate prin gaj față de ceilalți creditori inclusiv statul. 

Astfel, articolul menționat, nu redă pe deplin noțiunea contractului de gaj subliniind doar 

garantarea preferențială a creditorului gajist față de creditorii chirografari. 

În același sens, legiuitorul a specificat că obiect al gajului poate fi orice bun sau drept 

patrimonial, a menționat despre faptul că debitorul putea să-și garanteze obligaţia printr-un bun sau 

o universalitate de bunuri, hârtii de valoare cu excepţia bunurilor retrase din circuitul civil pentru 

consumul populaţiei ori care, conform legii, nu puteau fi urmărite, cum ar fi obligațiile ce erau 

legate strict de persoane, printre acestea se enumerau și pensiile alimentare. 

Totodată, conform codului menționat, se prevedeau două tipuri de gaj: înregistrat și amanetul. 

Amanetul îl putem defini ca fiind o formă de asigurare a executării obligației pentru gajul 

bunului mobil cu deposedare, în cazul dat, obiectul gajat se transmite în posesia creditorului gajist 

sau unui terț care acționează în numele acestuia. La fel, pentru contractul încheiat între creditorul 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

154 

gajist și debitorul gajist, obiectul care constituie gajul este posibil să fie lăsat la debitorul gajist 

îndeplinind condiția de a fi încuiat și sigilat de către debitorul gajist. 

La fel, în articolul 171 al Codului Civil din 1964, se prevedea că după natura relaţiilor de drept, 

la categoria de gaj înregistrat se raportă ipoteca, ipoteca de întreprinzător, gajul mărfurilor ce se află 

în circuitul civil sau în proces de prelucrare, gajul bunurilor și drepturilor patrimoniale pe care 

debitorul gajist le va dobândi în viitor [10, art. 171]. 

Cu toate că Codul Civil dedică noțiunii contractului de gaj articolul 172, o definiție clară a 

contractului de gaj în reglementarea respectivă nu o găsim, legiuitorul expune doar forma 

contractului, ulterior și conținutul acestuia.   

La 23 mai 1996 a fost adoptată Legea cu privire la Gaj [20], care nu a introdus noi viziuni în 

noțiunea contractului de gaj.  

Totodată, spre deosebire de reglementările din Codul Civil din 1964, legea prevedea 

înregistrarea contractului de gaj asupra bunurilor imobile la Organul Cadastral Teritorial, iar a 

gajului bunurilor mobile fară deposedare la notariat prin înscriere în Registrul gajului deținut de 

Ministerul Justiției. 

Ulterior, la data de 30.07.2001 a fost adoptată o nouă Lege cu privire la gaj [19], publicată în 

Monitorul Oficial la data de 02.10.2001 și care suplimentar la noțiunea gajului expusă în actele 

normative precedente, a determinat în articolul 1 gajul drept garanție reală[19, art. 1]. 

Cu toate că legea nu prevedea expres noțiunea contractului de gaj, legiuitorul in art. 13 dedicat 

contractului de gaj, a extins reglementările referitoare la contractul de gaj, astfel a prevăzut că 

contractul de gaj cere forma scrisă, cu excepția gajului prin deposedare. Totodată, conform legii, în 

situația în care obiectul gajului este un bun care îmbracă forma autentică la contactul de vânzare-

cumpărare, atunci este obligatoriu aceeași formă și pentru contractul de gaj. Legea sus menționată a 

fost abrogată prin LP nr.133 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative 

intrată în vigoare 01.03.2019 . 

Ulterior, în Codul Civil [11] publicat în Monitorul Oficial în anul 2002, se introduce un capitol 

independent intitulat “Gajul”. Conform articolului 454 al Codului Civil 2002, gajul este acel drept 

real în temeiul căruia creditorul gajist poate pretinde satisfacerea creanțelor sale garantate cu 

preferință față de ceilalți creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în 

care debitorul gajist nu execută obligația garantată prin gaj [11, art. 454]. Schimbări majore în codul 

menționat nu au avut loc, în articolul 468 cu privire la contractul de gaj este adăugat un nou alineat 

în cuprinsul căruia se menționează că clauza privind gajul poate fi inclusă în contractul în a cărui 

bază apare obligația garantată prin gaj.  

Ulterior, legiuitorul la data de 26.06.2008 adoptă Legea cu privire la Ipotecă[21] care prevedea 

detaliat toate chestiunile ce țin de gajarea bunurilor imobile. Conform art. 11 al Legii cu privire la 

ipotecă obiectul contractului de ipotecă îl constituie bunurile imobile[21, art. 11]. 

Totodată, este de menționat faptul că Legea cu privire la ipotecă a fost abrogată prin LP nr.133 

privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, intrată în vigoare din 

01.03.2019, ipoteca fiind reglementată în cadrul prevederilor cu privire la gaj, aplicându-i careva 

prevederi specifice: forma autentică a contractului, apariția dreptului de ipotecă după înregistrarea 

contractului la Agenția Servicii Publice etc.  

Prin urmare, în urma modificărilor efectuate esența gajului a rămas aceeași, însă a fost instituit 

suplimentar un drept al creditorului gajist, care până la momentul actual nu a fost reglementat de 

legislația Republicii Moldova. Astfel, legiuitorul moldovenesc conform art. 686 al Codului Civil 

modernizat[12], extinde drepturile creditorului gajist la exercitarea gajului/ipotecii și anume acordă 

dreptul creditorului să obțină posesiunea și să transmită în locațiune bunul gajat[12, art. 686]. 

Astfel, considerăm binevenită această extindere, întrucât oferă dreptul creditorului gajist prin 

obținerea de venituri suplimentare, prin darea acestuia în locațiune.  

O altă noutate a Codului Civil modernizat constă în regula că chiar dacă debitorul gajist nu este 

titularul obiectului gajat și nici nu are împuternicirea de a-l gaja, creditorul gajist totuși dobândește 

un drept de gaj valabil dacă, la momentul constituirii gajului, sunt întrunite câteva condiții. Astfel 

legiuitorul acordă creditorului gajist dreptul de gaj asupra unui bun, numai în cazul în care se atestă 
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faptul că în registrul de publicitate stabilit de lege, debitorul gajist este înregistrat ca fiind titularul 

de proprietate sau este posesor al unui obiect asupra căruia urmează a fi instituit gajul. Astfel, de 

aici rezultă că prima condiție esențială, cere ca debitorul gajist să figureze în registrul de publicitate 

ca titular asupra bunului gajat. O altă, condiție esențială constă în prezumția certă și neîndoielnică a 

creditorului gajist, că debitorul gajist este titularul obiectului gajat. Și aici legiuitorul menționează 

că creditorul gajist nu a cunoscut și nici nu trebuia să cunoască, că debitorul gajist nu este titularul 

obiectului gajat și nici nu are împuternicirea de a-l gaja. Totodată, legiuitorul a stipulat că regula 

dată nu se aplică în cazul în care bunul gajat a fost furat de la titular sau posesor. Trebuie de 

menționat, importanța înregistrării drepturilor în registrul publicitar, astfel din momentul 

înregistrării dreptului în registrul publicitar bunul dat va deveni opozabil terţilor prin înregistrarea 

lui fie în registrul garanţiilor reale mobiliare sau în registrul bunurilor imobile în cazul ipotecii. 

Considerăm binevenite modificările respective care au scop protecția creditorilor gajiști de 

bună-credință contra riscului anulării gajului din cauza unor vicii juridice la constituirea gajului pe 

care creditorii gajiști nu le cunoșteau și nici nu trebuiau să le cunoască. Țin să menționez faptul că, 

prin modificările survenite, legiuitorul îi extinde creditorului gajist drepturile și îi oferă acestuia o 

protecție legală. Aceste modificări, au fost așteptate, deoarece cum demonstrează practica, de multe 

ori creditorul gajist în momentul exercitării dreptului de gaj, se depistau numeroase vicii juridice 

asupra bunului gajat, ceea ce ducea la imposibilitatea exercitării dreptului creditorului gajist. 

Un alt act important pentru reglementarea gajului îl găsim și în Hotărârea Plenului Curții 

Supreme de Justiție cu privire la aplicarea unor prevederi a legislației privind gajul și ipoteca nr. 1 

[17] Se consideră a fi un act care asigură aplicarea corectă și uniformă de către instanțele de 

judecată a legislației ce reglementează raporturile juridice cu privire la gaj. 

În mare parte, importanța acestei Hotărâri constă în aplicarea corectă și uniformă a legislației 

privind gajul și ipoteca. La fel, Hotărârea Curții Supreme de Justiție, atenționează despre 

respectarea unor proceduri ce țin de instituirea gajului, prin urmare, în cazul nerespectării acestor 

regularități contractul de gaj poate fi lovit de nulitate juridică. Din considerentul, că contractul de 

gaj este o manifestare de voință independentă a părților, în practică deseori apar litigii privind 

omisiunea părților, în cazul în care obiectul gajului este proprietate comună. Astfel, Curtea Supremă 

de Justiție vine în ajutor stipulând faptul că în cazul gajului, se va lua în consideraţie faptul că 

bunurile mobile şi drepturile patrimoniale care se află în proprietate colectivă (comună) pot fi 

transmise în gaj doar cu consimţământul tuturor proprietarilor. În cazul în care nu există 

consimţământul proprietarilor de a transmite în gaj bunurile comune, instanţa de judecată, la cererea 

persoanelor interesate, examinează chestiunea despre constatarea nulităţii parţiale a contractului de 

gaj şi anume în partea ce ţine de gajarea cotelor (co) proprietarilor care nu şi-au manifestat 

consimţământul. 

Un alt aspect important, este reținut de Curtea Supremă de Justiție în privința opozabilității 

gajului. Atunci când Legea prevede constituirea gajului din momentul încheierii contractului, gajul 

este valabil pentru părţi de la momentul intrării în vigoare a contractului şi nu din momentul 

publicităţii gajului, iar opozabilitatea gajului faţă de orice persoane terţe este valabilă din momentul 

publicităţii gajului.  

Analizând conținutul, Hotărârii Curții Supreme de Justiție [18], se atestă cu certitudine, faptul 

că Curtea Supremă de Justiție explică în mod vădit corectitudinea aplicării normelor de drept în 

privința gajului, acordând o importanță drepturilor creditorilor gajiști. Astfel, importanța acestuia se 

înțelege prin faptul că în practica judiciară existau anumite neclarități în privința atât a obiectului 

gajului, cât și a drepturilor și obligațiile subiecțiilor.  

Sunt diverse situații în care creditorul gajist, nu-și poate exercita dreptul asupra gajului din mai 

multe considerente, spre exemplu când valoarea bunului gajat nu acoperă suma datorată, astfel 

Curtea Supremă de Justiție prevede că: “În cazul în care mijloacele obţinute nu sunt suficiente 

pentru acoperirea cerinţelor creditorului gajist, el are dreptul, dacă altceva nu este stipulat în lege 

sau în contract, să obţină mijloacele lipsă din alte bunuri în ordinea generală fără a beneficia în acest 

caz de privilegiul ce rezultă din dreptul de gaj”.  
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Astfel ținând cont de prevederile legale, reieșind din faptul că o definiţie expresă a contractului 

de gaj nu este prevăzută propunem completarea Codului Civil [12] cu următoarea definiție: “Prin 

contractul de gaj o parte numită creditor gajist obține dreptul de a fi satisfăcut preferențial față de 

ceilalți creditori chirografari din contul bunului gajat ce aparține cu drept de proprietate debitorului 

gajist, în limita valorii de bază a creanței garantate în cazul în care debitorul gajist nu își execută 

obligațiile pecuniare față de creditor.” 

În esența sa, contractul de gaj se deosebește de alte contracte comerciale, astfel acestui tip de 

contract îi sunt specifice următoarele caractere juridice: instituie un drept real, este un contract 

numit, accesoriu, consensual, este un contract de executare succesivă, pentru ipotecă și gajul fără 

deposedare este necesară forma autentică. [7, p. 59]Pentru ipotecă este cerută și forma solemnă, în 

situația în care trebuie înregistrat la Serviciile Cadastrale din cadrul Agenţiei Servicii Publice. 

Astfel, gajul este drept real şi în sprijinul acestora vin dispoziţiile Codului Civil al RM. Însăşi 

plasarea gajului în cartea a II-a a Codului Civil al RM, denumită „Drepturile Reale”, evidenţiază 

faptul că legiuitorului de îl califică ca un drept real. Mai mult de atât, în definiţia gajului din art. 667 

Codul Civil, se demonstrează că gajul este un drept real. În virtutea dreptului real, creditorul gajist, 

realizându-şi drepturile va solicita transmiterea bunului gajat în posesie şi va organiza vânzarea 

acestuia de sine stătător[12, art. 294], așa cum prevede art. 294 Codul Civil, sau sub controlul 

instanţei de judecată. 

În opinia doctrinarilor Varadinov N.B, Vasicovskij E.V. [26, art. 640], gajul este un drept real 

asupra bunurilor altei persoane care-i acordă titularului dreptul exclusiv de a fi satisfăcut din 

valoarea bunului gajat în cazul neexecutării obligaţiei. Caracterul real al gajului, în opinia acestor 

doctrinari constă anume în faptul că cu ajutorul gajului se garantează nu numai obligaţiile din 

contractele de împrumut, dar şi din alte contracte, iar cu unul şi acelaşi bun gajat pot fi garantate 

concomitent mai multe obligaţii. Totodată, se bazează și pe faptul că gajul creează o legătură 

nemijlocită între persoana şi lucrul care produce efecte şi faţă de persoanele terţe, limitând totodată, 

proprietarul în exercitarea dreptului de dispoziţie.  

Tot de aceeași părere sunt și doctrinarii români Chelaru Eugen [6,p.156], Boroi Gabriel [5,p.57 

], Filipescu Ion P. [15,p. 327 ] care susțin faptul că gajul este un drept real, iar acest fapt s-ar datora 

celor două efecte specifice care le au drepturile reale și anume dreptul de urmărire şi dreptul de 

preferinţă. 

Autorii Constantin Stănescu și Corneliu Bârsan [25,p.211 ] susțineau poziția că gajul este un 

contract accesoriu față de raportul principal de obligație pe care îl garantează,ca exemplu poate fi 

situația în care debitorul a împrumutat o sumă de bani de la creditor, iar creditorul cere ca garanţie 

un bun mobil. 

Așadar, contractul de gaj este considerat un contract accesoriu deoarece acesta nu există de sine 

stătător, ci însoţeşte o obligaţie principală pe care o garantează.. Astfel, executarea, rezilierea, 

rezoluţiunea, declararea nulităţii contractului principal, atrage ineficienţa contractul de gaj. Dacă 

contractul principal este afectat de modalităţi (termen, condiţie), aceleaşi modalităţi afectează şi 

contractul de gaj. Dacă contractul de gaj garantează o obligaţie eventuală, obligaţia de garanţie se 

suspendă până la încheierea contractului principal. În plan principial, caracterul accesoriul al gajului 

îi determină existenţa: gajul nu se naşte fără creanţa garantată, nu este transferabil fără creanţa 

garantată şi se stinge odată cu creanţa garantată. Gajul este un accesoriu al creanţei garantate. 

Independent de temeiul naşterii gajului, în baza legii sau contractului, gajul garantează o obligaţie 

principală (obligaţia garantată), care se poate naşte atât în baza legii, cât şi a contractului. 

Gajul poate fi prevăzut în contractul în baza căruia s-a născut obligaţia principală sau într-un 

contract separat (contractul de gaj). În cazul unui contract de gaj, acesta trebuie să stipuleze şi să 

descrie obligaţia principală garantată într-un mod rezonabil de detaliat[16,56]. 

Caracterul accesorial al gajului îi determină existenţa, astfel gajul subzistă numai atât cât există 

obligaţia pe care o garantează. Dreptul de gaj apare doar la momentul naşterii obligaţiei principale 

[1, 306].În cazul cesiunii creanţei garantate prin gaj, gajul urmează creanţa. Volumul răspunderii 

debitorului gajist şi executarea asupra bunului gajat depinde de obligaţia principală (garantată). 
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Totuşi legea conţine anumite limitări ale principiului accesorialităţii gajului. Astfel, de exemplu, 

prescrierea unei creanţe garantate prin gaj nu înlătură dreptul de gaj al creditorului gajist. 

Gajul cu deposedare (amanetul) este un contract real [7,p. 58 ], deoarece el se consideră 

încheiat din momentul transmiterii obiectului gajului în posesiunea creditorului gajist sau persoanei 

terţe. Dacă bunul se află în posesiunea creditorului gajist amanetul se constituie prin menţinerea 

posesiunii în baza acordului debitorului gajist, în scopul garantării creanţei creditorului. Dacă 

contractul de gaj este fără deposedare (înregistrat), contractul de gaj este consensual, deoarece 

remiterea bunului gajat nu este o condiţie pentru încheierea contractului. Însă legea cere respectarea 

formei scrise. 

Caracterul unilateral este specific pentru gaj deoarece dă naştere unor obligaţiuni de păstrare şi 

conservare a bunului în sarcina celui care va deţine bunul. Dacă bunul se află în posesia creditorului 

gajist (gaj cu deposedare), acesta mai are obligaţia să restituie bunul la executarea obligaţiei. O 

obligaţie implicită a debitorului gajist este de a ţine bunul la dispoziţia creditorului pentru a putea fi 

urmărit, or aceasta este raţiunea finală a constituirii gajului. 

La prima vedere s-ar părea că contractul de gaj este solemn. Doctrina stabileşte că sunt solemne 

contractele pentru validitatea cărora acordul de voinţă al părţilor trebuie să preia o anumită formă 

prevăzută de lege [2,p.342]. 

Deci, acordul de voinţă nu este suficient pentru încheierea acestor contracte. Ele trebuie să 

preia forma cerută de lege, nerespectarea căreia atrage nulitatea absolută. Contractul de gaj, cu 

excepţia gajului prin deposedare, se întocmeşte în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 

Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică. Conform art. 677 al Codului civil dreptul 

de gaj trebuie să fie făcut public prin înregistrare (în cazul gajului înregistrat) ori prin posesia 

bunului sau a titlului (în cazul amanetului) [5,art.667]. Ipoteca se înregistrează în registrul bunurilor 

imobile. În cazul în care modificarea contractului de ipotecă conduce la modificarea datelor 

înregistrate în registrul bunurilor imobile, modificările respective trebuie înregistrate conform 

procedurii stabilite pentru înregistrarea ipotecii. 

Concluzii finale. Astfel, concluzionând, putem spune că gajul a fost supusă de-a lungul 

timpului diverselor schimbări și abordări, începând cu Egiptul Antic, Roma Antică, perioada lui 

Iustinian, Regele Constantin și sfârșind cu perioada contemporană. Gajul și-a lărgit considerent 

caracteristicile și reglementările legale devenind tot mai vaste și actuale.  

La fel, menționăm că cunoașterea caracterelor juridice ale contractelor, în cazul dat, în special, 

a contractului de gaj este esențială prin faptul că ajută la înțelegerea corectă a specificului 

contractului, fără unele derogări și incertitudini. De asemenea, caracterele juridice contribuie mult 

la înțelegerea  esenței juridice a contractului și pun în evidență principalele elemente ale 

contractului de gaj.  
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LE PRINCIPE DE COMBINER LE PROCESSUS SOUS FORME VERBALE ET ECRITE 

 
The principle of orality it is complementary to the principle of publicity, because only in the 

case of a debate that allows the parties to express their opinions through a lively manner can a fair 
performance of justice be ensured. Orality ensures real publicity, ensures effective contradictory 
debates, ensures the realization of the right to defense, makes it possible to mediate and exercise the 
leading role of the judge. 

However, the best debate system is the mixed one, which combines the oral and the written 
procedure. By combining the two procedures, the orality extends to the entire activity of the court: 
thus, the request for legal proceedings, the reference and the counterclaim that are drafted in 
writing are read in the court hearing, and the witnesses' statements, the support of the parties made 
orally are recorded - in writing in the minutes of the hearing. 

Keywords: lawsuit, orality, writing, justice debates, defense, freedom of speech. 

 
Méthodologie de recherche. Afin de réaliser les objectifs mentionnés dans l’élaboration le 

présent article a été choisi comme matériel doctrinal normatif-législatif concernant à l'institution de 
l'oralité dans la procédure civile en général et le droit d'exprimer et de défendre en particulier. De 
ainsi, les méthodes de recherche suivantes ont été appliquées: la méthode d'analyse historique; la 
méthode d'analyse logique (déductive, inductive, généralisation, spécification, etc.), utilisé dans la 
synthèse des opinions des différents auteurs sur la nature juridique du principe d’oralité dans le 
procès civil, la méthode d’analyse; la méthode d'analyse quantitative qui implique l’étude et la 
systématisation de la base normative et doctrinale, nationale et sur le droit à la défense. 

Introduction. L’histoire de la création du monde révèle qu’ « au commencement était la parole 
et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu […]. Toutes choses ont été faites par elle et rien de 
ce qui a été fait n’a été fait sans elle »  . On a alors parlé du pouvoir extraordinaire ou de la 
sacralisation de la parole ; laquelle s’entend du langage articulé destiné à communiquer la pensée. 
En effet, en dehors de l’être humain, aucune autre créature n’a la capacité de communiquer de 
manière articulée. La parole, élément d’identité de l’homme lui est donc consubstantiel. Elle 
apparaît comme le mode naturel et principal d’expression de l’homme, l’instrument favorable à 
toute discussion humaine et, partant, du procès. 

Les résultats de la recherche. En réalité, le procès, ce lieu de rencontre entre le représentant 
de l’autorité judiciaire et le justiciable, apparaît comme le lieu d’expression de la parole. Il 
s’analyse en une interaction sociale dont l’essence réside dans le débat préalable à la prise de 
décision. Or, le débat implique un échange de parole ou de discours entre les acteurs du procès. Cet 
échange mutuel entre les acteurs au procès repose nécessairement sur l’emploi de la forme 
d’expression orale, présentée dès l’origine comme un principe directeur du procès . 

Théoriquement, la parole ne se réduit pas à une forme d’expression. Elle peut emprunter les 
supports de l’écriture, de l’oralité, du langage des signes ou des technologies de l’information et de 
la communication. Cependant, l’usage du mot “parole” renvoie parfois à l’oralité avec laquelle elle 
se confond communément. De ce fait, il serait vain de tenter une frontière entre les termes “oralité” 
et “parole” dans la mesure où ceux-ci ont, généralement, un point commun dans le procès : ils 
s’opposent à l’écrit. 

Traditionnellement, les expressions écrite et orale sont très utilisées en justice. Toute procédure 
combine élément écrit et élément oral, dans des proportions variables. Cela s’applique aussi bien 
aux actes des parties qu’aux décisions du juge, depuis l’introduction de l’instance jusqu’à son 
dénouement. Les deux formes d’expression ont ceci de particulier que les avantages de l’une 
constituent les faiblesses de l’autre. Dès lors, on peut comprendre les tâtonnements et les hésitations 
du législateur lorsqu’il s’agit, dans un système juridique, d’opérer un choix entre l’oral et l’écrit. 
Cela s’explique d’autant qu’il n’y a sur la question ni une conception unique ni une conception 
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figée. Certaines législations restent très attachées à l’oralité tandis que d’autres ont consacré une 
procédure civile mixte ou essentiellement écrite. À l’observation, la préférence pour l’un ou l’autre 
de ces modes d’expression est souvent tributaire de l’histoire, de l’idéologie, de l’évolution des 
mœurs, du degré de développement des peuples mais, surtout, du système juridique applicable.  

Au Cameroun, avant l’arrivée des occidentaux, les peuples ne connaissaient qu’un seul moyen 
de résolution des litiges : la palabre, présentée comme une juridiction de parole. Les problèmes 
entre les individus au sein d’un même clan étaient réglés sous l’“arbre à palabre”. Ici, si les arbres 
qui faisaient partie du décor judiciaire symbolisaient surtout le besoin d’enracinement ou de 
cohésion, la palabre, quant à elle, renvoyait essentiellement à une discussion orale. En effet, dérivé 
du mot espagnol palabra, qui signifie parole, la palabre se conçoit principalement comme une 
discussion ou une conversation verbale; elle suppose une interaction des mots . L’oralité constituait 
à cette époque le support primordial de la vie judiciaire . 

La procédure consistait alors à écouter la plainte de la partie demanderesse et les moyens de 
défense de la partie adverse. Au bout des discussions, la solution était oralement prononcée par un 
patriarche. Cette justice coutumière-traditionnelle était alors une occasion de rencontre et de 
conciliation plutôt qu’un moment de division; elle avait une fonction protectrice de l’ordre social. 
Les juges traditionnels étaient beaucoup plus préoccupés par l’équilibre du groupe dont les 
membres étaient en litige que par la détermination des droits individuels, le but recherché n’étant 
pas tellement de punir, mais de régler le différend après avoir donné la parole à toutes les parties. 
Derrière l’oralité du procès, se cachait donc une certaine philosophie de la justice. Jean-Godefroy 
BIDIMA disait à ce propos : « Par son aspect ludique, théâtral et rhétorique, la palabre s’apparentait 
à une juridiction devant laquelle la justice jouait avec les mots et se jouait des mots». La palabre 
traditionnelle s’apparente alors à une lutte verbale qui, avec l’évolution historique, va perdre son 
importance. 

La notion d’oralité n’est pas statique. Classiquement, on la considère comme étant tout de ce 
qui est oral ou verbal41. Elle correspond à ce qui est transmis de vive voix . À cet effet, la mise en 
œuvre d’une communication orale nécessite une présence des interlocuteurs, une argumentation 
directe et/ou contradictoire. Juridiquement, il n’existe pas de définition de l’oralité. Celle-ci est 
souvent évoquée par rapport au caractère de la procédure. Schématiquement, dans un procès, 
l’oralité signifie d’abord que le déclenchement de l’instance puisse être réalisé par la formulation 
d’une demande orale au greffe d’une juridiction. Ensuite, elle implique des échanges verbaux au 
cours de l’instruction et du jugement. Enfin, elle suppose le prononcé oral de la décision par le juge. 

Ainsi, si l’écrit permet une préparation sérieuse du litige et correspond mieux au formalisme 
procédural, s’il expose, analyse, classe, il ne connaît pas de variation de manière et de ton qui 
montre, par son changement, l’acceptation à donner aux mots leurs importances relatives. L’écrit 
n’a pas la musique naturelle qui retient l’oreille comme la voix humaine. La parole, quant à elle, 
met l’esprit en mouvement et esquisse une nouvelle grille de lecture des faits. Selon un auteur : « La 
communication orale implique une relative proximité physique et une personnalisation des rapports 
interindividuels. En ce sens, la parole ne sert pas seulement à délivrer des messages, elle peut être 
porteuse d’une charge affective ou mystique beaucoup plus importante. Sur le plan judiciaire, c’est 
par la parole que sont résolus les conflits». Dans ces circonstances, l’oralité apparaît comme un 
instrument par excellence pour se défendre ; elle est parfois indispensable pour souligner certains 
éléments et les mettre en valeur. 

Par hypothèse, il paraît difficile de concevoir un procès sans une communication verbale, car 
celle-ci trouve toujours à s’exprimer à travers le rituel judiciaire. Dans certaines procédure, l’oralité 
s’applique aux actes depuis l’introduction de l’instance jusqu’à son dénouement. Cependant, si l’on 
admet le recours inévitable à l’oralité dans tout procès, alors la question de sa place devrait se poser 
autrement. Cette question pourrait se ramener en termes de prépondérance ou de proportion de 
l’oralité dans le procès civil. L’intérêt de cette préoccupation se justifie par le fait que la place de 
l’oralité dans le procès varie d’une procédure à une autre, suivant le principe retenu.  

Au fond, tout recours à l’oralité dans le procès ne correspond pas nécessairement à l’hypothèse 
de l’oralité du procès. Il existe une distinction entre l’“oralité dans le procès” et l’“oralité du 
procès”. En effet, si la première hypothèse correspond à tout usage de la forme d’expression orale 
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dans le procès, la seconde quant à elle paraît avoir un sens spécifique. En réalité, l’oralité du procès 
ou principe de l’oralité correspond à l’hypothèse selon laquelle “tout” et “seulement” ce qui a fait 
l’objet d’un débat oral peut constituer la base de la décision. De ce fait, l’oralité du procès privilégie 
l’expression verbale au détriment des autres formes d’expression. Elle renvoie à la procédure orale, 
caractérisée par la simplicité, l’accessibilité, la rapidité, la limitation des coûts et est favorable à la 
proximité entre le juge et le justiciable. 

La garantie de l’effectivité du droit d’accès au juge s’impose à tout État de droit. Or, la mise en 
œuvre de cette prérogative impose de mettre sur pied un ensemble de moyens juridiques permettant 
à toute personne, remplissant les conditions requises, d’obtenir d’un tribunal qu’il statue sur le bien-
fondé de sa prétention et qu’il reconnaisse ou fasse reconnaître ses droits. Dans ces conditions, le 
rôle de l’oralité comme instrument d’accès au juge doit être revisité. Cela est d’autant plus 
important que l’oralité permet à tout plaideur, même totalement illettré et ignorant du droit, de 
pouvoir accéder au juge. Le but de l’oralité étant d’assurer à tout justiciable un accès facile et 
simple au service public de la justice, tout en renforçant le lien direct qui existe entre les citoyens et 
le juges, toute personne peut agir et se défendre verbalement devant toutes les juridictions civiles 
camerounaises. L’accès au juge peut également se faire par le biais de l’oralité. Au fond, cette 
forme d’expression constitue un instrument de saisine du tribunal et de communication au cours de 
l’instance. 

Aux termes de l’ensemble des dispositions relatives à la demande en justice, la précision 
relative à l’objet de la demande paraît obligatoire. Suivant l’article 21 alinéa 1 de l’Avant-projet du 
Code de Procédure Civile camerounais : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions 
respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les 
conclusions en défense ». Cette exigence n’est pas anodine. L’objet de la demande désigne 
l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre. Il constitue ce qui est attendu de 
l’action en justice et correspond au résultat recherché. On pourrait s’interroger sur la pertinence de 
cette exigence (1), d’envisager les pesanteurs de la parole sur sa détermination. 

En définitive, la prédominance de l’oralité permet ainsi la réalisation de la publicité. Dans cette 
perspective, peut-être serait-il utile de recourir aux techniques telles que l’enregistrement et la 
visioconférence afin de pallier les difficultés d’accès du public à certaines audiences. Cette 
démarche est d’autant plus indispensable qu’il ne suffit plus seulement que le public soit largement 
admis en salle d’audience pour que le principe de publicité soit effectif. En réalité, lorsqu’on parle 
de la publicité de la justice, notamment celle des débats, ce qui importe, c’est moins la présence 
effective du public que le refus de tout secret, de tout mystère, de toute clandestinité, qui jette un 
doute sur l’œuvre de justice et sur l’impartialité du juge. La nécessité de divulguer les informations 
relatives au procès à un public, éventuellement composé des personnes non averties, commande 
l’usage de la parole. Cette dépendance de la publicité à la parole est manifeste. 

La nécessité de recourir à la parole pour assurer l’effectivité de la publicité tient au besoin 
d’informer le public du déroulement du procès. Cette relation de dépendance de la publicité de la 
justice à la parole est affirmée conjointement par le législateur et le juge ; l’exigence de publicité se 
cantonne aux phases essentiellement orales du procès. En effet, toute instance commence par une 
demande adressée ou déposée au greffe. S’ensuivent la phase de débat à l’audience, de délibéré et 
de prononcé de la décision. Si, le déclenchement de l’instance et le délibéré peuvent se faire sans 
recours à la parole, le débat et le prononcé de la décision nécessitent, généralement, l’usage de la 
parole. Pourtant, il est donné de constater que l’exigence de la publicité du procès se limite à ces 
deux phases orales. On peut alors en déduire une manifestation de la corrélation entre la parole et 
l’effectivité de la publicité. Cette manifestation s’observe tant sur le plan légal  que jurisprudentiel. 

La publicité est une condition du procès équitable. Le but de ce chapitre était de vérifier si 
l’oralité participe au respect de l’exigence de publicité. Parvenu au terme de cette analyse, l’oralité 
apparait comme une nécessité pour l’effectivité et l’efficacité de la publicité. Dans le premier cas, 
bien que la publicité soit respectée dès lors que la salle d’audience est accessible, le recours à 
l’oralité permet d’assurer la diffusion des informations au profit du public présent. Dans un second 
cas, l’échange oral entre les acteurs du procès favorise un meilleur suivi du déroulement de la 
procédure par le public. 
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Principe de l'oralité de la procédure, la règle que leurs cas sont discutés verbalement à moins 
que la loi en dispose autrement, le tribunal est tenu de donner la parole aux parties, parce que 
chacun d'entre eux pour soutenir la position de procédure de débat public. Le principe d’oralité est 
un débat complémentaire principe : un débat organisé seul processus oral peut être observé dans sa 
séquence de phase par les deux parties et par toute autre personne participant au débat régit la 
conduite des procès ordinaires devant tous les tribunaux ; mais si les parties sont absentes et qu'au 
moins l'une d'entre elles a demandé l'irrecevabilité, l'affaire sera jugée sur la base des pièces du 
dossier sans débat oral. Ce principe assure un contact direct entre le juge et les parties ; il présente 
des arguments d'exposition et de la défense par les parties pour répondre à un ordre spécifique, ce 
qui facilite à la fois une évaluation correcte des faits et formant l'intime conviction du juge sur ces 
faits dans notre système de droit de la procédure civile n'est pas établi un pur oralité, l'oralité en tant 
que tel a le grand inconvénient qui expose la bonne foi et même la cour elle-même être pris par des 
manœuvres habiles du parti de mauvaise foi; Pour éviter ce désagrément, le législateur a réglementé 
la conduite du procès civil en combinant les procédures orale et écrite. Ainsi, la régularité de la 
procédure de citation et les exceptions procédurales sont discutées oralement ; Des échantillons de 
proposition peuvent être pris par voie orale, et leur débat est tout oral (examen des témoins à 
l'esprit, les explications données par l'expert judiciaire, etc.); les parties feront leurs représentations 
orales; le tribunal prononce verbalement la décision (en lisant son dispositif en public), etc. 

Toutefois, certains documents de procédure, tels que: demande d'assignation, demande une 
intervention, déclarant et motiver appel, cassation, etc., en principe, être faite par écrit; donc, le 
jugement doit nécessairement être écrite et motivée observations écrites et orales des parties et les 
autres participants de la session sont enregistrés dans, les témoignages des témoins, des conclusions 
écrites, procès-verbaux. Loi n ° 304/2004 concernant l'organisation judiciaire, republiée, stipule que 
les audiences sont enregistrées par des moyens techniques vidéo ou audio ou enregistrées par 
sténographie; les enregistrements ou transcriptions doivent être transcrits immédiatement; le greffier 
ou le sténographe doit consigner toutes les déclarations, questions et observations des personnes 
présentes, y compris le président du comité; Sur demande, les parties peuvent recevoir une copie de 
la transcription des registraires, des procès-verbaux ou des notes du registraire.  

Les parties peuvent déposer des plaidoiries écrites de leur propre initiative ou à la demande du 
tribunal, mais leur contenu doit être identique à celui des plaidoiries ; si, par délibération, le tribunal 
estime qu'il a besoin de plus de précisions, il doit rouvrir le débat et porter à l'attention des parties 
des questions insuffisamment clarifiées. POD il n'est pas contredit par le fait que la loi exige que les 
observations orales faites au cours de la procédure soient consignées par écrit et que ces documents 
soient déposés ; il est nécessaire que la voie de contrôle judiciaire, pour le rendre possible de 
vérifier tous les aspects - de la légalité et de la rationalité - le jugement, que la régularité dans 
l'exécution de toute la procédure. POD il présuppose donc la fusion de la procédure orale avec la 
procédure écrite, assurant ainsi les conditions optimales pour la délivrance de jugements légaux et 
solides.  

Il s'agit de corollaires au principe du contradictoires puisqu'ils garantissent la qualité du débat. 
En ce qui concerne le principe de l'oralité tout d'abord, ce n'est pas a proprement perler un principe 
directeur, ce n'est qu'une règle qui n'a une importance essentielle que devant les juridictions 
d'exceptions surtout. Malheureusement, l'oralité est en perte de vitesse devant les juridictions de 
droit commun faute de moyens, pourtant cette oralité permet d'instituer un lien direct entre le 
justiciable et le juge. 

Assorti le principe de la publicité, parce que si un débat qui permet aux parties d'exprimer 
oralement leurs points de vue afin d'assurer une bonne administration de la justice. Oralité offre la 
publicité réelle assure un débat contradictoire efficace prévoit le droit de la défense rend possible 
l'immédiateté et l'exercice du rôle de premier plan du juge. 

Le meilleur système de débat est le système mixte, qui combine les procédures orales et écrites. 
En combinant les deux méthodes oralité couvre toute activité d'essai : cette demande d'assignation, 
référence et demande reconventionnelle être faite par écrit sont lues à l'audience et le témoignage 
témoin, les observations des parties présentées oralement doivent être enregistrés par écrit dans le 
procès-verbal de l'audience. 
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Les processus sont discutés oralement, sauf disposition contraire de la loi ou les parties 
demandent qu'un jugement du tribunal qui devrait être faite que sur la base des documents soumis. 
Le Code de procédure civile consacre le principe de l'argumentation orale des débats en vertu de 
l'article 127, "les principes sont discutés verbalement, à moins que la loi n'en dispose autrement". 
Ce principe tel que mentionné ci-dessus est complété par la publicité, parce que si le débat qui 
permet aux parties d'exprimer leurs points de vue sur le bouche à oreille pour assurer une bonne 
administration de la justice. 

Des références au principe d'oralité sont également faites dans d'autres textes du Code de 
procédure civile: art. 68, al. 2, art. 82, al. 2, art.128, art. 146, art. 186.  

En conclusion. Avantages du débat oral dans les processus civils : 
• Fournit de la publicité en temps réel ; 
• Assurer des débats contradictoires efficaces ; 
• Assure le droit à la défense dans les meilleures conditions possibles, à condition  que les 

parties puissent exprimer et soutenir toutes les demandes ; 
• Influence l'attention du juge dans l'examen de l'affaire ; 
• Permet l'immédiateté et le rôle actif de l'exercice car elle peut interférer juge a  demandé 

des articles non, plusieurs fois peuvent apelle au confrontation ou autre  qu'il conduit à trouver la 
vérité; 

• Fournit un rôle éducatif au processus civil ; 
Cependant, à mon avis le système le plus efficace est le débat commun, qui combine une 

procédure orale avec l'écrit, il y avait des opinions selon lesquelles il devrait y avoir qu'un système 
oral, mais créerait un certain nombre d'inconvénients. Par exemple, il serait plus difficile, voire 
impossible, de contrôler juridiquement les réclamations des parties ou les dépôts de témoins. 

En combinant ces deux processus oralité et l'écriture étirer l'ensemble du jugement, les 
problèmes préliminaires que la citation de procédure régulière, discuter des exceptions de procédure 
par voie orale, et les échantillons peuvent être proposés par voie orale, sont discutés sous cette 
forme (plaidoiries) dépositions écrites, les explications orales des experts, les parties expriment leur 
soutien oral, le tribunal prononce verbalement la décision en lisant son dispositif, etc. Cependant 
employé est tenu de tapa l'ordinateur à tester toturor fichiers existants, clair et présenter un 
échantillon de participants au processus afin d'éviter les ragots ou mensonges. 

Notre droit procédural civil prévoyait que des actes tels que: la demande d'action en justice, le 
défaut, la demande reconventionnelle, devaient être rédigés en principe par écrit. 

D'autres, soutenus oralement, tels que les témoignages, les arguments des parties, sont 
consignés par écrit lors des débats du procès. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

У статті розглянуті основні понятійні характеристики такого злочину як корупція. 

Запропоновані варіанти щодо запобігання та протидії даного злочину. Наведені ознаки та 

основні характеристики у сфері міжнародного співробітництва з даного питання та 

окреслені основні базові нормативно- правові акти міжнародного значення. 

Ключові слова: корупція, протидія, міжнародне співробітництво, конвенція, заходи 

запобігання. 

 

The article deals with the basic conceptual characteristics of such a crime as corruption. 

Options for preventing and countering this crime are suggested.  The features and main 

characteristics in the field of international cooperation on this issue are outlined and the basic 

basic legal acts of international importance are outlined. 

Key words: corruption, counteraction, international cooperation, convention, prevention 

measures. 

 

Корупція ‒ це складне соціально-економічне та політичне явище, яке негативно впливає 

на права людини, завдає шкоди людям та державі, серйозно загрожує національній безпеці та 

демократичному розвитку країн. На жаль, це негативне явище незмінно має місце у всіх 

країнах світу. Лише нещодавно країни почали об'єднувати зусилля у боротьбі з корупцією.  

Дана тема є досить актуальною, так як на даний момент розвитку держав у всьому світі 

ми переживаємо початок процесу об’єднаної боротьби з різноманітними факторами. Фактори 

ефективної боротьби з корупцією добре відомі та вивчаються міжнародним співтовариством. 

До них можна віднести насамперед, відкритість влади, прозорість та чіткість урядових 

процедур прийняття рішень, ефективні механізми моніторингу діяльності державних органів 

громадянського суспільства, свобода вираження поглядів, свобода та незалежність засобів 

масової інформації. 

Базовою складовою успішної протидії корупційним проявам є належне антикорупційне 

законодавство. У вузькому розумінні антикорупційне законодавство – це закони та інші 

нормативно-правові акти, які встановлюють спеціальні законодавчі положення щодо 

запобігання корупції, визначають ознаки корупційних правопорушень та відповідальність за 

їх вчинення, регулюють діяльність державних органів чи їх спеціальних підрозділів, до 

компетенції яких належить протидія корупції, координація такої діяльності (контроль) та 

нагляд за нею.  

Суть антикорупційних законів полягає в: 

‒ по-перше, обмежити, нейтралізувати чи усунути корупційні фактори, уникнути 

конфлікту інтересів (з особистих та регуляторних причин) на нормативному рівні, 

встановити обмеження правової та етичної поведінки особи, уповноваженої на виконання 

державних функцій, зробити корупційні злочини невигідними та ризикована діяльність, 

нарешті переконайтеся, що людина виконує свої обов'язки чесно та сумлінно; 

‒ по-друге, чітко визначити ознаки 7 корупційних правопорушень, забезпечити належну 

відповідальність за їх вчинення, належним чином регулювати дії державних органів та їх 

окремих підрозділів та безпосередньо протидіяти корупції [4, c. 126]. 

В останні десятиліття для боротьби з корупцією, як із найрозповсюдженішим явищем 

було прийнято багато різних типів документів. Організація Об'єднаних Націй стала одним з 

найважливіших форумів для узгодження зусиль держав із цією боротьбою. Загалом, він був 

прийнятий на глобальному рівні у вигляді ряду багатосторонніх угод, таких як Рамкова 

конвенція ООН про організовану злочинність, Конвенції ООН проти корупції; Кримінально-
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правова та цивільно-правова конвенції проти корупції, та багато інших прямо чи 

опосередковано документів, що стосуються регулювання цієї сфери злочинів.  

Завданнями Конвенції ООН проти корупції є:  

 більш ефективне та наполегливе застосовування та посилення заходів щодо 
запобігання та протидії корупції;  

 сприяння та підтримка міжнародної співпраці та технічної допомоги у запобіганні та 
боротьбі з корупцією, зокрема у сфері відновлення активів;  

 сприяння доброчесності, підзвітності та надійному управлінню державними справами 
та громадською власністю [1].  

Ця конвенція є теоретичною основою для адаптації національного законодавства та 

встановлення основних принципів антикорупційної політики сторін-контрагентів до цього 

міжнародного договору [2, с. 27-29]. 

В останні роки Управління Організації Об'єднаних Націй з питань наркотиків та 

злочинності (Агентство ООН з імплементації Конвенції Організації Об'єднаних Націй) 

надало допомогу 27 країнам у вдосконаленні своєї національної антикорупційної діяльності. 

Загалом, антикорупційні механізми в ООН дуже цікаві. Тому державний візит через чек є 

добровільним ‒ лише якщо держава сама хоче себе перевірити. Огляд проводитимуть 

представники двох країн на основі розіграшів. Якщо держава не задоволена аудиторами, 

вона може не погодитися з результатами жеребкування і повторити його. Тому 

антикорупційні заходи є повністю демократичними [3]. 

Міжнародне співтовариство порівняно недавно виділило негативні наслідки та загрози 

для розвитку демократичного суспільства та національної безпеки, що випливають із 

корупції у державних органах. Співпраця та вдосконалення держав у сфері запобігання та 

боротьби з корупцією відбуватиметься як на загальному, так і на регіональному рівні [5]. 

Рамкова конвенція ООН про організовану злочинність займає центральне місце в системі 

міжнародних договорів, присвячених цій темі. Основна його мета ‒ створення теоретичної 

бази для адаптації національного законодавства та встановлення основних принципів 

антикорупційної політики сторін-контрагентів до цього міжнародного договору. 

Незважаючи на значні кроки, зроблені на різних рівнях для об'єднання держав у боротьбі 

з корупцією, міжнародна співпраця в цій галузі ще знаходиться в зародковому стані. 

Важливою є лише розробка міжнародних антикорупційних стандартів, а також більш 

широкий спектр заходів щодо запобігання корупції. Тому запобігання корупції найближчим 

часом має стати центральним аспектом діяльності міжнародних універсальних та 

регіональних організацій. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Конвенція ООН проти корупції від 31 жовт. 2003 р.: ратифікована Законом України 

від 18 жовт. 2006 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.  

2. Задирака Н. Світовий досвід запобігання та протидії корупції: до питання про 
інтеграцію законодавства України до права Європейського Союзу / Н. Задирака, Р. Кабанець 

// Віче. 20І4. № 10. С. 27-29.  

3. Швецов А. В. Международные аспекты борьбы с коррупцией / А. В. Швецов // 

Юридические науки. 2015. С. 108-110. 

4. Азаров М.Я. Протидія корупції та організованій злочинності // Крок. 2001. №18. 

вересень. С.5.  

5. Скулиш Є.Д. Боротьба з корупцією // Підручник НА СБ України, 2010. 
 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук Метіль А.С. 

 
 
 
 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

166 

CZU 347.733(478) 

Galina Tipa (Chișinău, Moldova), 

Coordonator: Viorica Ursu (Chișinău, Moldova) 

 

STUDIU COMPARAT A FIDUCIEI – INSTITUȚIE NOUĂ ȘI PROGRESISTĂ  

ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Instituția fiduciei constituie o noutate în Codul Civil al Republicii Moldova, bazată în esență, 

pe trust-ul din sistemul anglo-saxon, iar noțiunea fiind inspirată din dreptul francez „la fiducie”. 

Această instituție constituie un răspuns firesc al legiuitorului cu privire la noile realităţi juridice şi 

economice globale, iar succesul acestui mecanism complex urmează a fi apreciat în rezultatul 

aplicării acestuia în practică, și respectiv recepţia acestuia din partea subiecţilor de drept. 

Prezentul articol analizează fiducia atât în plan național, cât și în plan comparat, prin prisma 

normelor Codului Civil al Republicii Moldova, Codului Civil francez, Codului Civil român, 

Codului Civil de Quebec, ținând totodată cont de normele și doctrinele din SUA și Anglia, în scopul 

evidențierii diferențelor și/sau asemănărilor conceptuale. 

Cuvinte-cheie: fiducia, trust, masă patrimonială fiduciară, fiduciar, contract de fiducie. 

 

The institution of the trust is a novelty in the Civil Code of the Republic of Moldova, based 

essentially on the trust of the Anglo-Saxon system, and the notion being inspired by the French law 

„la fiducie”. This institution is a natural response of the legislator with regard to the new global 

legal and economic realities, and the success of this complex mechanism is to be appreciated in the 

result of its application in practice, and respectively its reception from the legal subjects. 

This article analyzes the trust both nationally and comparatively, in the light of the norms of 

the Civil Code of the Republic of Moldova, the French Civil Code, the Romanian Civil Code, the 

Quebec Civil Code, while also taking into account the norms and doctrines of the USA and 

England, in the purpose of highlighting conceptual differences and / or similarities. 

Keywords: trust, trust patrimony, fiduciary, trust contract. 

 

Introducere. Instituția fiduciei în dreptul civil contemporan, a fost precedată de alte instituții 

cunoscute de dreptul roman, care însă, aveau un caracter limitat, fiind consacrate doar pentru a 

satisface nevoi de reglementare în materia succesiunii. Deși unele elemente ale fiduciei din dreptul 

roman au fost preluate într-o formă adaptată de reglementările contemporane, totuși instituția 

fiduciei în forma actuală își are originea în dreptul anglo-saxon, care a instituit trust-ul. [6, p.31]  

Instituția fiduciei introdusă în peisajul juridic moldovenesc, în scopul modernizării dreptului 

privat al Republicii Moldova, a fost inspirată din noțiunea dreptului francez „la fiducie”, preluând 

reglementările din Cadrul Comun de Referință al Uniunii Europene ( Draft Common of  Reference), 

publicat în 2008, Cartea a X-a (Book X-Trust). 

Astfel, în scopul de a răspunde necesităților practice apărute în circuitul civil și comercial tot 

mai complex, legiuitorul a decis de a introduce instituția fiduciei în Codul Civil al Republicii 

Moldova, fiind completată Cartea a 3-a cu Titlul IV denumit „FIDUCIA”. [11, p.1] 

Actualitate. Fiind un concept nou, fiducia este ,,neexploatată” atât la nivel teoretic și mai ales 

la nivel practic. Deci, elementul de noutate și de complexitate al acestui concept, este evident că va 

crea un uz timid și cu pași mărunți a acestui mecanism, cu atât mai mult din partea mediului de 

afaceri, însă, odată cu depășirea acestor probleme prin cercetarea instituției date în doctrina 

națională și exemplificarea aplicabilității practice a acesteia, este evident că în viitor, vom asista la o 

întrebuințare frecventă a fiduciei. 

Introducerea acestei noi instituţii, pe lângă abordarea teoretică, prezintă şi o deosebită 

importanţă practică prin reglementarea posibilităţii partajării activelor aparţinând persoanelor fizice 

sau juridice în cadrul aceluiaşi patrimoniu, fără a fi necesară crearea unor noi entităţi juridice 

distincte în vederea beneficierii de avantajul răspunderii limitate[6, p.30]. Totodată dincolo de 

protecția pe care o conferă fiducia contra creditorilor, rolul și importanța acesteia se va observa în 
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viitor în domeniul investițiilor financiare, prin reducerea costurilor în dezvoltarea de noi investiții 

[13, p.171]. 

Origine și evoluție. Dreptul roman antic cunoaște instituții care pot fi considerate 

premergătoare fiduciei din dreptul civil contemporan sau tehnicii juridice trust din spațiul anglo-

saxon, însă toate acestea având un caracter limitat, fiind consacrate doar pentru a satisface nevoi de 

reglementare în materia succesiunii: familiae emptor, fideicomissum sau fiducia anticã. 

Familia Emptor era o persoanã fizicã ce primea spre conservare o proprietate de la un testator, 

devenea în baza unui act juridic simulat un proprietar aparent, cu un titlu lipsit de orice conținut, 

conserva acea proprietate în beneficiul testatorului, sub condiție rezolutorie și pe toată perioada 

vieții testatorului, urmând ca la moartea acestuia să transfere proprietatea fie descendentului direct, 

fie persoanei desemnate în legat de către testator. Testatorul avea în fapt atât posesia, cât și dreptul 

de a se bucura de proprietatea supusă actului testamentar prin care se instituia Familia Emptor. 

Acest act testamentar se numea testamentumper aes et libram și avea semnificația unui act 

imperativ. [13, p. 177-178] 

Fideicomissum a fost o operațiune juridică dezvoltată în scopul asigurării transmiterii pe cale 

succesorală a unor drepturi către persoane care nu aveau calitatea de succesibili conform legii 

romane, cu precădere persoanele nenăscute. Operațiunea consta în obligația impusă de autorul 

succesiunii unei persoane căreia legea romană îi conferea calitatea de succesibil, de a conserva unul 

sau mai multe bunuri pe perioada vieții testatorului, urmând a fi transmise la moartea autorului 

succesiunii, unui terț determinat numit fideicommissarius. Ca și Familia Emptor, Fideicomissum a 

avut mai multe stagii de evoluție. În forma sa cea mai avansată, Fideicomissum se asemăna cu 

fiducia civilă contemporană și trust-ul anglo-saxon, în sensul că terțul beneficiar Fideicomissarius 

era protejat de creditorii legatarului care primea proprietatea de la autorul succesiunii. 

Fideicomisssarius putea urmări orice terț care îi uzurpa titlul obținut de la legatar. [13, p. 178] 

Fiducia antică a fost o dezvoltare a celor două instituții anterior menționate, Fideicomissium și 

Familia Emptor. Fiduciarul, numit Fiduciarius, nu mai avea doar rolul unui proprietar temporar, 

aparent și pasiv, ce conserva proprietatea titularului real (testatorului), lăsându-l pe testator să se 

bucure atât de posesie, cât și de folosința bunului ori de câte ori acesta dorea, ci căpăta un rol activ, 

acela de a administra proprietatea primită de la testator. Transmiterea titlului era deplină (cessio de 

jure) și era încorporată într-un act numit pactum fiduciae. Fiduciarius devenea titular real, dar supus 

obligației de administrare a bunului pe perioada vieții testatorului fiduciar urmând a transmite 

bunurile supuse succesiunii unui terț la moartea testatorului. Transferul proprietății era deplin din 

patrimoniul constituitorului (testator) în patrimoniul lui fiduciarius. Cu toate acestea, fiducia antică 

avea cel puțin trei aspecte diferite de fiducia contemporană. Pe de o parte, exista o limitare a 

aplicării fiduciei la domeniul succesoral. O altă problemă a fiduciei antice o reprezenta existența 

unei acțiuni strict personale a terțului dobânditor (succesor) împotriva lui fiduciarius în cazul 

nerespectării contractului. Cu alte cuvinte, nici succesorul și nici testatorul nu aveau o acțiune realã 

(in rem), care sã permitã a urmãri proprietatea în mâinile oricãrui terț, în eventualitatea în care 

fiduciarul ar fi transmis proprietatea altei persoane decât beneficiaruldesemnat în pactum fiduciae 

sau în situația în care fiduciarul se afla în imposibilitatea de a-și apăra titlul în folosul 

beneficiarului. O a treia diferență extrem de importantă există în separația de mase patrimoniale în 

cazul fiduciei contemporane în raport cu fiducia antică, unde bunurile personale ale fiduciarului se 

confundau cu masa fiduciară. [13, p. 178-179] 

Fiducia contemporană din dreptul civil moldovenesc sau oricare drept civil continental, își are 

originea în dreptul medieval englez (contrar aparenței de asemănare cu fiducia antică). Elementul 

comun al fiduciei contemporane cu trust-ul anglo-saxon, ce separă definitiv fiducia contemporană 

de fiducia antică, este existența masei patrimoniale fiduciare distincte, care nu se confundă cu 

patrimoniul fiduciarului. [13, p. 179] 

Trust-ul anglo-saxon s-a dezvoltat și consolidat, anume prin juxtapunerea celor două sisteme 

jurisdicționale specifice feudalismului englez, al instanțelor de drept comun (common law courts) și 

a instanțelor care judecau în baza principiilor echității și moralei (equity courts). [13, p. 181] 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

168 

Trust-ul în dreptul anglo-saxon a fost aplicat la început, în țările unde se aplică sistemul juridic 

de common law, anume: Anglia, Statele Unite ale Americii ( excepție Luisiana), Australia, Canada ( 

excepție provincia Quebec), Singapore, Pakistan, India, Ghana, Camerun, Irlanda, Noua Zeelandă, 

Africa de Sud, Hong Kong. [12, p.3] 

În prezent însă, instituţia fiduciei/trust-ului cunoaşte o largă aplicabilitate, deci, atât în 

sistemele de drept anglo-saxone (Marea Britania, SUA, Canada) sub denumirea de „trust”, cât şi în 

cele continentale precum Franţa, Luxemburg (instituţia „la fiducie”), şi Germania, Elveţia sau 

Austria (sub denumirea de „Treuhand”). [6, p. 6] 

Punând accentul pe faptul că, instituția fiduciei actuale își are originea anume în dreptul englez, 

deși asemănările dintre fiducie și trust sunt destul de majore, totuși aceste două instituții de drept nu 

pot fi confundate, având în vedere existența unor diferențe semnificative între acestea: 

1) Prima diferenţă importantă, cu semnificaţii practice constă în faptul că trust-ul este o 

diviziune a proprietăţii, rezultată din legal estate, respectiv proprietatea juridică a trustee-ului şi 

equitable interest, proprietatea economică a beneficiarului, aceste diferenţieri avându-şi originea în 

common law şi equity law. Într-o altă abordare, legislaţia cu privire la fiducie separă masa 

patrimonială fiduciară de patrimoniul fiduciarului;  

2) Trust-ul poate fi constituit print-un contract încheiat mortis causa, în timp ce fiducia nu;  

3) Trust-ul poate fi stabilit şi printr-o manifestare expresă şi unilaterală de voinţă a 

constituitorului, în timp ce fiducia este condiţionată de încheierea unui contract scris, de regulă în 

formă autentică;  

4) În reglementarea trust-ului constituitorul (settlor) poate fi în acelaşi timp fiduciar (trustee);  

5) Judecătorul are o competenţă mai largă în materia trust-ului, dacât în cazul fiduciei [6, p. 

32]. 

Reglementarea fiduciei de Codul Civil al Republicii Moldova are drept sursă Cadrul Comun 

de Referință al Uniunii Europene ( Draft Common of Reference), publicat în 2008, Cartea a X-a 

(Book X-Trust), care de altfel, este foarte aproape de trust-ul anglo-saxon, și foarte departe de 

fiducia franceză sau cea reglementată de Codul Civil al regiunii Quebec. 

Totuși, potrivit Notei informative la proiectul privind completarea Cărții 3 a Codului civil 

(Titlu IV Fiducia) [11, p. 1], la implementarea instituției fiduciei în legislația Republicii Moldova, 

suplimentar au fost studiate și s-au ținut cont și de ultimele evoluții legislative pe plan internaţional 

şi european şi în special:  

a) Codul civil francez, în redacţia Legii nr. 2007-211 din 19 februarie 2007, prin care a fost 

introdus, în Codul civil francez, Titlul XIV, „Despre fiducie”;  

b) Cod civil al României în vigoare din 1 octombrie 2011;  

c) Codul civil al regiunii Quebec;  

d) proiectul Directivei UE privind masele protejate (draft EU Directive on Protected Funds) 

publicat în 2004. 

Totodată, este de remarcat că, introducerea instituției fiduciei în legislația moldovenească, nu 

constituție prima tentativă. Anterior, în Republica Moldova fiducia cunoscuse o anumită 

reglementare prin Decretul Președintelui Republicii Moldova cu privire la proprietatea fiduciară ( 

trast), nr. 48 din 16.02.1994 publicat în Monitorul Oficial nr. 3/53 din 30.03.1994, abrogat prin 

Decretul Președintelui nr. 1821 din 20.12.2000 [11, p. 1]. 

Prin Decretul respectiv, s-a dispus instituirea în legislația civilă a Republicii Moldova a 

instituției proprietății fiduciare (trast). Proprietatea fiduciară (trastul) a fost definită ca fiind relaţiile 

de drept ce apar ca rezultat al încheierii contractului de instituire a trastului între fondatorul trastului 

şi proprietarul fiduciar în folosul beneficiarului trastului. Beneficiar al trastului poate fi fondatorul 

trastului sau o altă persoană (persoane) stabilită de el în contract. [9, art. 1, și 2] 

Din anumite motive, probabil nu s-a prea înțeles modul de funcționare a acestui mecanism de 

proprietate fiduciară, în consecință, faptul a generat abrogarea Decretului respectiv prin Decretul 

Președintelui nr. 1821 din 20.12.2000. 

Definiție. Conform prevederilor art. 2055 din Codul Civil RM fiducia este definită ca„un 

raport juridic în care o parte (fiduciar) este obligată să devină titularul unei mase patrimoniale 
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(masă patrimonială fiduciară), să o administreze şi să dispună de ea, în conformitate cu condiţiile 

care guvernează raportul (condiţii ale fiduciei), în folosul unui beneficiar sau pentru a promova un 

scop de utilitate publică” [1] 

Prin această definiție, legiuitorul a preluat cu foarte mici adaptări, conținutul art. 1:201 din 

Cartea a X-a (Trust) din Cadrul Comun de Referință al Uniunii Europene, [6, p.501]care definește 

fiducia (trust-ul) ca fiind o relație juridică în care fiduciarul este obligat să administreze sau să 

dispună de unul sau mai multe active (fondul fiduciar), în conformitate cu condițiile fiduciei în 

beneficiul unui beneficiar sau în interes public. 

Prin prisma acestor definiții evidențiem următoarele elemente definitorii ale fiduciei:  

a) este un raport juridic;  

b) presupune existența a două sau mai multor părți avînd calitatea de constituitor, fiduciar și 

beneficiar;  

c) presupune formarea unei mase patrimoniale fiduciare, izolată de patrimoniul fiduciarului;  

d) implică obligația fiduciarului de a administra masa patrimonială fiduciară, de a dispune de 

activele masei în beneficiul beneficiarului;  

e) se constituie doar cu un scop determinat, și numai în favoarea unui beneficiar. 

Din punct de vedere doctrinar, reieșind din noutatea conceptului fiduciei în sistemul național de 

drept, este prematur să scoatem în evidență și să analizăm pozițiile autorilor autohtoni asupra 

definiției instituției fiduciei, din moment ce acestea în prezent, din câte cunoaștem, nu există. Or, 

faptul dat, în prezent, ne pune în situția, de a ne mulțumi cu analiza definiției legale prezente. 

Spre deosebire de doctrina națională, făcând o analiză comparativă cu legislația românească, în 

sistemul juridic românesc instituția fiduciei a fost implementată în anul 2011, odată cu adoptarea 

Noului Cod Civil al României, în vigoare din 01.10.2011 [2]. Legiuitorul român a preluat într-o 

formă adaptată prevederile actului normativ francez, urmând modelul Legii nr. 2007-211 din 

19.02.2007 prin care s-a introdus în Codul civil francez, Titlul XIV „De la fiducie” [7]. 

Cod Civil al României definește fiducia ca fiind „operaţiunea juridică prin care unul sau mai 

mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale 

sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care 

le exercită cu un scopdeterminat,în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi 

alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile 

fiduciarilor”. [2, art. 773] 

Codul Civil francez[7, art.2011], definește fiducia (fiducie) ca fiind „operațiunea prin care unul 

sau mai mulți constituitori transferă bunuri, drepturi sau garanții ori un ansamblu de bunuri, drepturi 

sau garanții către unul sau mai mulți fiduciari (fiduciaires), care le separă pe acestea de propriile lor 

active, pentru a le ține la dispoziția unuia sau mai multor beneficiari, într-un scop determinat.” 

Deci, este evident că legiuitorul român la definirea fiduciei a preluat, într-o formă adaptată, 

conținutul art. 2011 din Codul Civil francez. 

Implementarea instituției fiduciei în legislația românească a avut loc în anul 2011, timp în care, 

mecanismul de funcționare a acesteia, definirea acestui concept și scoaterea în evidență a 

trăsăturilor esențiale a fiduciei a fost supusă studiului din partea doctrinarilor. 

În opinia autorului român Bujorel Florea [3, p. 60-82] fiducia constituie convenţia prin care o 

parte numită constituitor sau fiduciant transmite bunuri şi drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii 

ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente şi viitoare, permise de 

lege, către altă parte numită fiduciar, care le administrează în scopul determinat de părţi cu 

respectarea interdicţiilor legale, în beneficiul uneia dintre părţi ori a unui terţ, o perioadă de timp, în 

schimbul unei remuneraţii sau cu titlu gratuit. 

Într-o altă opinie [4, p. 224] fiducia este operaţiunea prin care o persoană, constituantul, 

transferă bunuri către altă persoană, fiduciarul, cu un scop determinat, în profitul unei a treia 

persoane, beneficiarul. 

Lavinia Tec [5, p. 221] definește fiducia ca fiind un contract special, fundamentat pe ideea 

transferului (dublu) unui drept sau bun, în care fiduciarul are o misiune specială: să administreze 

dreptul sau bunul cu un scop determinat, în folosul unui sau mai multor beneficiari. 
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Astfel, prin prisma definiției fiduciei conform legislației române și a doctrinei române, 

evidențiem că fiducia: 

1. apare ca o operațiune contractuală complexă, presupune existența a două sau mai multor 

părți, având calitatea de constituitor, fiduciar și beneficiar;  

2. se caracterizează de un set de raporturi contractuale –transfer de drepturi cu titlu oneros, 

mandat atipic (irevocabil), administrarea unui patrimoniu de afectațiune în folosul beneficiarului- 

formând un tot unitar;  

3. se constituie numai cu scop determinat și numai în favoarea unui beneficiar [6, p. 33]. 

Spre deosebire de dreptul francez și românesc, care au reglementări asemănătoare, Codul civil 

din Quebec [8, art. 1260] definește fiducia ca rezultând dintr-un act prin care o persoană, 

constituitorul, transferă patrimoniul său către un alt patrimoniu constituit pentru un anumit scop 

determinat și pe care fiduciarul se obligă să îl accepte pentru păstrare și administrare.  

În Anglia, fiducia (trust) este recunoscutã ca fiind: „O tehnică juridică prin care o persoană 

numită fiduciar (trustee), deține o proprietate și este supus unei obligații fiduciare în a folosi 

drepturile, privilegiile, puterile și imunitățile ce derivă din acel titlu de proprietate în beneficiul 

exclusiv al unui beneficiar uman (human beneficiary), în scop caritabil (charity) sau scop 

determinat ne-caritabil (non-charitable purpose). [13, p. 167] 

În jurisprudența americană fiducia este definită ca fiind „Orice aranjament juridic prin care o 

proprietate este transferată cu intenția de a fi administrată de fiduciar (trustee) pentru beneficiul 

altuia. Un raport juridic fiduciar în care o persoanã deține un titlu de proprietate supus unei 

obligații născute din echitate de a păstra sau folosi proprietatea în beneficiul altuia”. „O entitate 

juridică creată de un constituitor (settlor) pentru beneficiul unor beneficiari desemnați (designated 

beneficiaries) în baza legilor statului și a unui instrument fiduciar valabil. Fiduciarul (trustee) are 

obligația fiduciarã (fiduciary duty) de a administra activele și veniturile ce fac obiectul fiduciei 

pentru folosul tuturor beneficiarilor.O încredințare a unei proprietăți cãtre o anumitã persoanã, 

numitã fiduciar (trustee), în folosul unei persoane beneficiare, numitã cestui que trust, fiduciarul 

fiind ținut sã respecte proprietatea deținută spre beneficiul lui cestui que trust” [13, p. 168-169] 

Făcând o analiză comparativă a acestor definiții din diverse jurisdicții, deducem, că în general 

fiducia sau trust-ul este un ansamblu de raporturi, prin care fiduciarul are obligația de a administra 

activele și veniturile din masa patrimonială fiduciară exclusiv în folosul beneficiarului. 

Părțile fiduciei sunt determinate de prevederile art. 2056 Cod Civil al RM, acestea fiind anume 

constituitorul, fiduciarul, beneficiarul şi asistentul fiduciei. 

Totodată, legiuitorul [1, alin. 2, 3, 4 art. 2056] prevede că, constituitorul este persoana care 

constituie o fiducie şi transmite fiduciarului titlul asupra drepturilor aduse ca aport la masa 

patrimonială fiduciară. 

Beneficiar este persoana care, potrivit condiţiilor fiduciei, are dreptul la beneficiu din masa 

patrimonială fiduciară sau are vocaţia la un asemenea beneficiu. 

Asistent al fiduciei este persoana care, potrivit condiţiilor fiduciei, are dreptul de a desemna sau 

a revoca fiduciarul ori de a-şi da consimţămîntul la renunţarea fiduciarului, precum şi alte discreţii 

şi împuterniciri prevăzute expres. 

Art. 2056 alin. 5 Cod Civil al RM [1, p. 513], prevede că, constituitorul poate fi deasemenea 

fiduciar și/sau beneficiar, fiduciarul poate fi deasemenea beneficiar și oricare din părțile la fiducie 

poate fi deasemenea asistent al fiduciei. 

Totuși observăm că, legiuitorul a omis de a defini noțiunea de fiduciar și care subiecți pot avea 

calitatea de fiduciar, ceea ce are un caracter de esență. 

Totodată, nefiind reglementat expres subiecții care pot avea calitatea de constituitor, beneficiar 

și/sau asistent al fiduciei. Or, în toate cazurile de definire a beneficiarului, constituitorului, și 

asistentul fiduciei, legiuitorul adoptă termenul general „persoana”. Ceea ce ne permite să 

interpretăm că parte a raportului de fiducie poate fi atât persoană fizică cât și persoana juridică. Or, 

legea nu impune careva limite în acest sens. Totuși, în scopul evitării interpretărilor, considerăm 

oportun ca legiuitorul să prevadă expres subiecții, prin substituirea noțiunii de „persoana” cu 

„persoană fizică sau juridică”. 
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În ce privește definirea fiduciarului, propunem caracterizarea acestuia ca fiind persoana fizică 

sau juridică, obligată să devină titularul unei mase patrimoniale fiduciare, având obligația de a o 

administra și de a dispune de activele acesteia. 

Spre deosebire de legislația moldovenească, doctrina românească și Codul Civil al României 

[2, art.776 alin.(1)] prevede expres că constituitor poate fi persoana fizică sau juridică. Calitatea de 

beneficiar o poate avea persoana fizică sau juridică, respectiv un terț, constituitorul sau fiduciarul 

însuși.  

În privința fiduciarului,legiuitorul român este mai restrictiv impunând limitări cu privire la 

calitatea de fiduciar, fiind invocat scopul evitării operațiunilor de spălare a banilor și evaziunea 

fiscală.[6, p. 36] 

Astfel, conform art. 776 alin. (2) Codul Civil al României[2] prevede că, pot avea calitatea de 

fiduciari în acest contract numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a 

investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare 

legal înfiinţate. 

Același caracter restrictiv în ce privește calitatea de fiduciar este reglementat și de Codul 

Francez, care la art. 2015 prevede că, doar instituțiile de credit, firmele de investiții, și societățile de 

asigurare, avocații pot avea calitatea de fiduciar[3]. Totodată constituitorul sau fiduciarul poate fi 

beneficiarul sau unul din beneficiarii contractului de fiducie. [7, art. 2016] 

În schimb Codul Civil din Quebec[8] la art. 1274 prevede că poate fi fiduciar persoana fizică 

care are capacitate deplină de exercițiu sau persoana juridică autorizată prin lege. Totodată 

constituitorul sau beneficiarul poate fi fiduciar, dar acesta trebuie să acționeze în comun cu un 

fiduciar care nu este nici constituitor, nici beneficiar.  

Obiectul fiduciei. Reieșind din definiția conceptului de fiducie, au fost evidențiate mai multe 

elemente definitorii ale acesteia, expuse anterior, fiind evidențiat și elementul ce are titlu de obiect 

al fiduciei, anume formarea unei mase patrimoniale fiduciare, izolată de patrimoniul fiduciarului, 

prin transmiterea titlului asupra dreptului fiduciei în folosul fiduciarului conform formalităților de 

publicitate sau alte formalități prevăzute de lege. 

Potrivit art. 2062 Cod Civil al Republicii Moldova[1] masa patrimonială fiduciară constituie o 

masă patrimonială distinctă de patrimoniul propriu al fiduciarului (masă patrimonială personală a 

fiduciarului) şi de oricare alte mase patrimoniale fiduciare al căror titular este fiduciarul. Ea poate 

cuprinde: 

a) dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra banilor şi altor bunuri; 

b) drepturi de creanţă de orice natură; 

c) garanţii;  

d) alte drepturi patrimoniale; sau  

e) un ansamblu de asemenea drepturi. 

Aceste drepturi pot fi prezente ori viitoare (drepturi ale fiduciei). Iar prin termenul „parte a 

masei patrimoniale fiduciare” se înțelege o cotă din masa patrimonială fiduciară, unul sau mai multe 

drepturi ale fiduciei sau o cotă din dreptul fiduciei. 

Deci, masa patrimonială fiduciară nu constituie un patrimoniu, dar este de fapt o masă 

patrimonială care face parte din patrimoniul fiduciarului, aceasta având un caracter izolat, protejat 

de toți creditorii personali ai tuturor părților la fiducie [1, art. 2068, art. 2071]. Aceleași concepții 

fiind acceptate și în dreptul francez și românesc. 

Spre deosebire de legislația națională, dreptul francez și românesc, care au reglementări 

asemănătoare în ce privește faptul că masa fiduciară nu constituie un patrimoniu, ci o masă 

patrimonială care face parte din patrimoniul fiduciarului[11, p.3] Codul civil din Quebec adoptă o 

altă teorie, și anume prevede că, patrimoniul fiduciar, format din bunurile transferate în fiducie, 

constituie (formează) un patrimoniu de afecțiune autonom și distinct de cel al constituitorului, a 

fiduciarului sau beneficiarului, asupra căruia niciunul din ei nu are un drept real. [8, art. 1261] 

Un alt aspect de importanță majoră ține de opozabilitatea fiduciei, care este reglementată de 

legiuitor în art. 2067 Cod Civil al RM. 
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Astfel, pentru ca masa patrimonială fiduciară să fie protejată de creditori, este esențială 

existența opozabilității apartenenței unui drept deținut de fiduciar la o masă patrimonială fiduciară, 

pentru care legiuitorul prevede următoarele căi de realizare:  

1) prin înregistrare într-un registru prevăzut de lege, astfel obținându-se opozabilitatea absolută. 

Și aici urmează să evidențiem:  

a) înregistrarea fiduciei în registru de publicitate, în cazul bunurilor imobile, părții sociale în 

societățile cu răspundere limitată, brevetele de invenție ș.a. ; 

b) înregistrarea fiduciei în registrul garanțiilor reale mobiliare, în raport cu dreptul fiduciei 

pentru care legea nu prevede o formalitate de publicitate.  

2) prin cunoaștere efectivă, chiar dacă fiducia nu a fost înregistrată, astfel obținându-se 

opozabilitatea relativă, adică doar față de persoanele care cunosc această apartenență pe altă cale 

[11, p.3]; 

3) prin înscrierea banilor care fac obiectul dreptului la soldul unui cont bancar fiduciar; 

4) înscrierea instrumentelor financiare care fac obiectul dreptului fiduciar, la un cont fiduciar 

ținut, în calitate de fiduciar, de către entitatea abilitată de legislația în domeniul pieței de capital. [1, 

art. 2067] 

Sarcina îndeplinirii și menținerii formalităților de opozabilitate revine fiduciarului [1, art. 206, 

alin.4] . 

Legislația românească deasemenea impune necesitatea respectării opozabilității fiduciei. Astfel, 

art. 781 din Codul Civil român prevede că, fiducia este opozabilă terţilor de la data menţionării sale 

în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a 

garanţiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face şi în cartea funciară, 

pentru fiecare drept în parte[2]. 

Codul civil de Quebec prevede că, în cazul unui contract de fiducie cu titlu oneros, pentru a fi 

opozabil terților, acesta urmează a fi înregistrat în registrul drepturilor personale și reale, sau 

registru funciar, în funcție de natura bunurilor mobile sau imobile transmise în fiducie. [8, art. 1263] 

La fel și Codul civil francez impune obligația înregistrării fiduciei în registrul național de 

fiducii constituit în baza decretului Consiliului de Stat, ca condiție de opozabilitate față de terți [7, 

art. 2019, art. 2020] 

Sub aspectul modalităților de constituire a instituției fiduciei, legiuitorul a abordat 

reglementăriletrust-ului din sistemul de drept anglo-saxon care este mai puțin restrictiv și riguros 

decât fiducia din sistemul de drept continental. 

Astfel, fiducia se poate constitui prin:  

a) contract de fiducie. Acesta se încheie în formă scrisă. Însă forma scrisă, reieșind din normele 

legale, [1, art. 2075, art. 2078] nu este o cerință „ad validitatem”, nerespectarea acesteia generând 

doar decăderea din proba cu martori în caz de litigiu;  

b) declarație unilateralde constituire a fiduciei. În acest caz, legiuitorul prevede expres 

încheierea în formă autentică, sub sancțiunea nulității. Totodată declarația întocmită trebuie să fie 

înregistrată în Registru în scopul realizării efectului de opozabilitate, faptul dat, adică înregistrarea, 

neavând un caracter constitutiv dar doar de opozabilitate față de terți;  

c) testament. Pentru valabilitate fiind necesară întocmirea acestuia în una din formele prevăzute 

de lege pentru validitatea testamentului. Deci fiducia poate fi constituită și mortis-causa, ceea ce 

este specific doar dreptului anglo-saxon, or, dreptul continental prevede constituirea fiduciei doar 

inter-vivos; 

d) act administrativ sau hotărîre judecătorească, în cazurile expres prevăzute de lege [ 11, 

p.5]. 

Termenul fiduciei neputând depăși 30 ani de la constituire, dacă legea nu prevede un alt 

termen. Totodată, legiuitorul [1, art. 2081, alin. (1)]  prevede că dreptul părților de a prelungi 

termenul fiduciei rămâne neafectat. Or, faptul dat ne permite a interpreta posibilitatea părților de a 

preungi termenul fiduciei. 

Spre deosebire de legislația națională, Codul Civil român prevede doar două modalități de 

constituire a fiduciei, și anume prin lege sau contract încheiat în formă autentică ca și condiție „ad 
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validitatem” [2, art. 774] și să conțină clauze expres prevăzute de lege, sub sancțiunea nulității 

absolute. Tot sub sancțiunea nulității absolute, legiuitorul impune ca condiție necesitatea 

înregistrării contractului în termen de o lună la organul fiscal. 

Principala sursă de inspirație în acest domeniu a legiuitorului român fiind legea franceză[6, 

p.37]. Termenul transferului drepturilor neputând depăși 33 ani.[2, art. 779 lit.(b)] 

În aceeași conexiune, și Codul civil francez,[7] de la care s-a inspirat legiuitorul român, 

reglementează doar două modalități de constituire a fiduciei, și anume prin lege sau contract, iar 

contractul trebuie să conțină clauze minime, expres prevăzute de lege și acesta obligatoriu trebuie să 

fie înregistrat la „Registre National des Fiducies” și la „Services de impôts”, în caz contrar fiducia 

fiind nulă [7, art. 2012, art.2019]. 

Contrar dispozițiilor din dreptul românesc și francez, Codul Civil de Quebec reglementează ca 

modalități de constituire a fiduciei: contractul care poate fi cu titlu gratuit sau oneros, testamentul și 

legea. În cazurile prevăzute de lege poate fi constituită și prin hotărâre.[8, art. 1262] 

Concluzii. Toate aceste aspecte supuse cercetării în prezentul articol, ce vizează insituția 

fiduciei, analizate din punct de vedere legislativ, și sub aspect comparat cu legislația franceză și 

românească, engleză, americană și a provinciei Quebec constituie o mică parte introductivă din 

acest mecanism juridic complex și polivalent, și care, considerăm că abia urmează a fi cercetat 

minuțios, în special, în ce privește mecanismul implementării acestei instituții în practică. Rămân a 

fi supuse cercetării, în viitor, și alte aspecte de caracter major ce vizează instituția fiduciei, cum ar fi 

condițiile acesteia, anularea fiduciei, drepturile și împuternicirile părților, schimbarea fiduciarilor, 

stingerea și modificarea fiduciei ș.a. 

De fapt, recepţia instituţiei fiduciei în dreptul național reprezintă un răspuns firesc al 

legiuitorului cu privire la noile realităţi juridice şi economice globale. Măsura noilor reglementări o 

va reprezenta însă aplicarea acestora în practică, respectiv recepţia acestora din partea subiecţilor de 

drept.  

Deși pe parcursul aplicării fiduciei pot apărea și anumite dezavantaje, considerăm că, totuși, 

introducerea acestei intituții în legislația Republicii Moldova va avea ca efect un progres 

economico-social. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто поняття злочину корупції, а також наведені статистичні данні 

найбільш корумпованих сфер життєдіяльності. Запропоновано шляхи запобігання даному 

злочину. Охарактеризовано основні нормативно-правові акти, які регулюють відносини 

пов’язані із корупцією. 

Ключові слова: корупція, шляхи запобігання,національна безпека, урядові та неурядові 

організації, нормативно-правовий акт.  

 

Thе article presents all the basic data, as well as statistics on profit and loss. Arranged hats 

zapobіgannya given zolobin. The fundamental regulatory legal acts that are regulated in this 

regard are characterized. 

Key words: corruption, hat of the foreign land, national security, legal and organizational 

actions, normative legal act. 

 

Корупція є невід’ємною проблемою кожної держави. Чим вищий рівень корупції в 

країні, тим менш ефективними є її правове регулювання, так як корупція є проявом 

невиконання та недотримання основних демократичних принципів, таких як рівність та 

справедливість.  

Такий соціальний феномен, як корупція, давно визнано «хронічною хворобою» 

українського суспільства. В даний час, як на міжнародному, так і на національному рівні, 

експерти та керівництво країни визнають, що корупція в Україні набула системних ознак, а 

саме: вона поширилась безпрецедентно і вкрай негативно впливає на всі, без винятку, сфери 

суспільного життя, досягнувши своєї критичної межі [1]. 

Під поняттям корупції розуміють складне явище соціально-економічного та політичного 

характеру, що негативно впливає на права людей, а також завдає шкоди державі. Даний 

злочин загрожує національній безпеці та демократичному розвитку країни. 

В умовах сьогодення в Україні всі урядові, а також неурядові організації так чи інакше 

постраждали від корупції, а структури, пов'язані з цільовим державним фінансуванням, 

експортом та імпортом, приватизацією, ліцензуванням, митним контролем та контрольно-

ревізійною діяльністю визнано найбільш корумпованими [4]. 

https://www.law.kuleuven.be/%20personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
https://www.law.kuleuven.be/%20personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2016/decembrie/Nota_Cartea_3IV_Fiducia3_noiembrie_2016.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2016/decembrie/Nota_Cartea_3IV_Fiducia3_noiembrie_2016.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/%20search?q=cache:Y8AquWRupSsJ:/https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx%3FidDocument%3D13319%26directLink%3D1+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=md
https://webcache.googleusercontent.com/%20search?q=cache:Y8AquWRupSsJ:/https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx%3FidDocument%3D13319%26directLink%3D1+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=md
https://webcache.googleusercontent.com/%20search?q=cache:Y8AquWRupSsJ:/https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx%3FidDocument%3D13319%26directLink%3D1+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=md
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=54900
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=54900
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Проблемі боротьбі із корупцією, присвячено велику кількість робіт, в яких докладно 

досліджено сутність, поняття корупції, окремі елементи злочину та заходи боротьби з цим 

явищем. 

Відомий той факт, що на протязі останніх десяти років рівень корупції в Україні стрімко 

збільшився. До найбільш корумпованих сфер відносять ті, які основною метою мають власне 

боротьбу із цим явищем, а саме: судові органи, відсоток корумпованості яких складає 66; 

правоохоронні органи – 64%; сфера навчання – 60%; державні служби – 56%; сфера охорони 

здоров’я – 54%; засоби масової інформації – 22%; громадські організації – 20% та інші сфери 

життєдіяльності суспільства.  

Одним із найбільш важливих завдань сучасної української держави є мінімізація рівня 

корупції у різних сфера та проявах. Дане завдання також є однією із умов вступу України до 

Європейського Союзу [3]. 

Законодавча база протидії корупційним злочинам розпочала своє формування на початку 

90-х років, саме цим і обумовлено дослідження даної проблеми в умовах сьогодення. До 

основних нормативно-правових актів, які регулюють відносини пов’язані із таким злочином, 

як корупція можна віднести документи класифіковані наступним чином: 

- Міжнародні акти: Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції; Цивільна 

конвенція про боротьбу з корупцією; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією; Про 

ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. 

- Закони України: Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кримінальний 

кодекс України; Про Національне антикорупційне бюро України; Про запобігання корупції. 

- Укази президента: Про Національну раду з питань антикорупційної політики; 

Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. 

А також, до джерел, що займаються регулюванням відносин з питань корупції 

займаються такі нормативно-правові документи, як: Постанови Кабінету Міністрів України; 

Накази Міністерств; Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції та інші. 

Ефективне запобігання та протидія корупції ‒ одне з ключових питань, яке намагається 

вирішити українська влада. Її актуальність випливає з того, що корупція спричиняє та 

поглиблює явища соціальної кризи, підриває імідж України на світовій арені, негативно 

впливає на економічні процеси, перешкоджає встановленню конструктивного діалогу між 

представниками державної влади та суспільства, руйнує засади розбудови правової, 

демократичної держави та громадянського суспільства [2]. 

Для того, аби сприяти запобіганню корупції у різних її проявах варто провести ряд 

заходів, направлених на її викорінення. До цих заходів можна віднести наступні: 

- запровадження комплексного захисту свідків корупції; 

- зобов'язання розкривати інформацію про кінцеву власників бізнесу (офшорні 

структури повинні бути "прозорими"); 

- посилення громадського нагляду та незалежності антикорупційних агентств; 

- тиск громадськості на продовження реформи правоохоронної системи для 

забезпечення її об'єктивності та прозорості [5]. 

Отже, проблема корупції залишається актуальною в різних сферах життєдіяльності. Вона 

нещадно впливає на психічний, а також фізичний стан здоров’я людини. Окрім цих 

складових також страждають економічні та соціальні складові держави. 

Для України корупція – одне з найбільш негативних явищ, які вже досить тривалий час 

гальмують суспільний та економічний розвиток, а також, загрожують існуванню її 

демократичних та правових засад.  

Зменшити кількість постраждалих від корупції можна лише дотримуючись певних 

правил і впроваджуючи заходи для її протидії і запобігання. 

В умовах сьогодення проблема корупції є однією із найбільш розповсюджених, тому 

запобігання її повинно стати однією із найбільш розповсюджених питань не лише на 

території України, а і за її межами. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕТНО-СТИЛЮ В ДИЗАЙНІ БЛУЗОК ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті розглянуто основні художньо-композиційні ознаки блузок в етно-стилі, які 
були модними протягом ХХ століття на теренах країн Західної Європи, Сполучених 
Штатів Америки. Етнічні мотиви є багатим джерелом натхнення для дизайну одягу і 
використовуються у формі, силуеті, конструктивних і декоративних елементів одягу, а 
також в матеріалі, фурнітурі і оздоблення.  

Ключові слова: етно-стиль, дизайн, жіночий одяг, мода, декоративне оздоблення, 
блузки жіночі, конструктивно-декоративні особливості. 

 

Вступ. Дослідження окремих історичних періодів становлення костюму та моди є 
необхідною частиною процесу дизайну костюму для розвитку нових тенденцій та 
переосмислення існуючої культурної спадщини. Окремим напрямком пошуку натхнення в 
дизайні одягу є культурна спадщина різних народів, а саме – національний костюм. 
Комплекти одягу або окремі вироби виконані з відтворенням рис національного костюму 
певного народу (етносу), називають етнічним стилем. Етнічний стиль (етно-стиль), 
заснований на традиціях певної місцевості – самобутній і колоритний, формувався протягом 
багатьох століть, зазнаючи еволюційних змін під впливом історичних подій та інших 
чинників, але при цьому зберігаючи свій неповторний характер [1]. Саме тому, вже більше 
століття дизайнери постійно звертаються до нього у пошуках натхнення при створенні нових 
моделей одягу. 

Метою дослідження було визначити основні художньо-композиційні ознаки блузок в 
етно-стилі, які були модними протягом ХХ століття.  

Об’єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є проектування блузок жіночих. 
Предметом дослідження є виявлення особливостей етно-стилю у дизайні блузок ХХ століття.  

Методи та засоби дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи 
аналітичних досліджень та системного аналізу напрямів та елементів етнічного стилю та 
художньо-композиційних ознак блузок жіночих, які були модними протягом ХХ століття. 

Результати дослідження. Вперше колекція одягу на основі етно-стилю була створена 
Полем Пуаре у 1911 р. після постановки у Парижі російського балету «Шахерезада» 
С.П. Дягілєва. У 1920-1930-х рр. Коко Шанель створювала колекції з використанням 
етнічних мотивів, зокрема, розшиті сукні зі слов'янськими орнаментами. Повернення етно-
стилю у моду у середині 1940-х років відбулося в США, де під час Другої світової війни 
торгівля модою повинна була обмежуватися власними ресурсами. Це зумовило появу 
характерного зовнішнього образу американців, який базувався на різних фолькльорних 
мотивах [2]. Звернення Ів Сен-Лорана до африканських мотивів у літній колекції 1967 року 
стало передвісником розвитку культури хіппі та використання в одязі елементів індійського, 
африканського костюмів. У 1990-х рр. до етнічного стилю зверталися такі Модні будинки, як 
Balmain, Кеnzo і Christian Dior. Проте, в дизайні блузок у цей період переважали інші стилі. 
Тому можна вважати, що протягом ХХ століття блузки в етно-стилі були модними в період 
1920-х, 1940-х і 1970-х роках.  

Блузки 1920-х років характеризувалися прямим силуетом, довжиною до лінії стегон і 
нижче, часто з широким пришивним поясом по низу. Етнічний стиль у блузках проявлявся у 
використанні суцільнокроєного (кімоно) рукава і покрою реглан; оздоблення – вишивка, що 
відтворювала східні та слов’янські орнаменти (рисунок 1). Нагрудні виточки переводилися в 
вертикальні рельєфи з лінії плеча або зборку по лінії горловини. Особливістю блузок цього 
періоду були широкі округлі горловини. Серед комірів найчастіше зустрічаються стояче-
відкладні і стійки. 
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а)                     б) 

Рис. 1. Моделі блузок жіночих в етно-стилі з використанням:  

а) – індійських мотивів; б) – слов'янських мотивів, 1920-ті роки: [3, 4] 
 

Основним оздобленням блузок була велика кількість вишивки. Вишивку розташовували 

по центру деталі переду (нижче лінії горловини і до лінії талії), вздовж лінії горловини 

пілочки і спинки, по низу рукавів та на манжетах. У виробах з елементами слов'янського 

народного костюму вишивку також розташовували у верхній частині рукава.  

Нова хвиля популярності етно-стилю виникла завдяки американським дизайнерам. 

Використання різних фолькльорних мотивів народів, що проживали на території США – 

індіанців та переселенців, зумовило появу характерного зовнішнього образу американців. В 

моду ввійшли сукні з бавовняних тканин з набивним малюнком, схожі на ті, що носили 

перші поселенці, бавовняні спідниці і блузки з оборками з Мексики тощо [2, С. 262-263.]. 

Блузки в етно-стилі ввійшли в моду завдяки популярній голлівудській кінозірці Кармен 

Міранді (рисунок 2) [5]. Вони були виготовлені з легкої білої бавовняної тканини, прямого 

силуету, з квадратним або широким округлим вирізом, з короткими рукавами. По окату 

рукава обов᾽язково була зборка, а знизу рукави збирали на широкий манжет. Вздовж лінії 

горловини і низу рукавів блузки оздоблювалися широким мереживом в тон тканині, крізь яке 

продягалася стрічка контрастного кольору і зав᾽язувалася на бант. 

 
Рис. 2. Блузки в етно-стилі, які ввела в моду кінозірка Кармен Міранда, 

друга половина 1940-х років [5] 
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Рис. 3. Блузки в етно-стилі, 1940-ві роки [5, 6] 

 

Також були популярними й інші варіанти блузок в етно-стилі (рисунок 3). Силует цих 

блузок – прямий, вільний, довжина – нижче лінії талії, покрій рукава – вшивний і реглан. 

Нагрудні виточки переводили у зборку вздовж лінії горловини або лінію горизонтальної 

кокетки по переду. Традиційні зборки вздовж лінії горловини також заміняли дрібними 

буфами, поверх яких виконували вишивку. Форма горловини була широка округла і 

квадратна. Відмінною рисою цих блузок було розташування вишивки – вздовж лінії 

горловини і на кокетках переду і спинки.  

 

         
а)     б)         в)   г) 

Рис. 4. Моделі блузок жіночих в етно-стилі, 1970-ті роки [7] 

 

Для блузок в етно-стилі 1970-х років було використання окрім традиційних форм для 

жіночих блузок в етно-стилі (рисунок 4 а, б), але й елементів чоловічих сорочок (рисунок 4 

в), та експерименти з використанням інших елементів національного костюму, наприклад 

хусток (рисунок 4 г). Загалом, в дизайні блузок цього періоду збільшується кількість 

використання кольорових однотонних та дрібновізерунчатих тканин і зменшення 

використання вишивки – тільки на кокетках переду. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

180 

Висновки. Етнічний стиль може вражати своєю барвистістю і великою кількістю різних 

складних візерунків. Протягом ХХ століття для блузок в етно-стилі було характерним 

прямий або вільний силует, рукава вшивний і покрою реглан. Основними оздоблюючими 

елементами були вишивка, зборки. Незважаючи на велику кількість спільних ознак дизайн 

блузок в етно-стилі має певні для кожного періоду особливості, що робить їх унікальними і 

неповторними. 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В КОНТЕКСТІ 

ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ З ПОЧАТКУ ДО СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Досліджено принципи формування сучасного міського одягу на основі збереження 

традиційних складових форм та елементів українського народного костюма. Використано 
системний підхід для досліджень українського народного костюма та його впливу на 
міський одяг, методами літературно-аналітичного, візуально-порівняльного та системно-
структурового аналізу. 

Ключові слова: народний костюм, міський костюм, традиційний костюм, етнічні 
напрямки, національні традиції. 

 
The principles of the formation of modern urban clothing based on the preservation of the 

traditional components of the forms and elements of Ukrainian folk costume are investigated. A 
systematic approach is used to study Ukrainian folk costume and its impact on urban clothing, 
using methods of literary, analytical, visual comparative and system-structural analysis. 

Key words: folk costume, urban costume, traditional costume, ethnic trends, national 
traditions. 

 
Український народний одяг, зберігаючи ознаки різних епох є яскравим культурним 

явищем на протязі багатьох століть. Особливості народного костюма являють собою 
джерело вивчення етнічних характеристик населення, соціальних структур, естетики 
художніх поглядів. Художні ансамблі традиційного вбрання поєднали в собі мистецтво 
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крою, виготовлення тканин, декорування виробів: вишивку, аплікації, плетіння, обробку 
шкіри, хутра та металу. 

Кожний комплекс народного костюма різних областей України має етнічні особливості в 
складових одягу, в декоративному оздобленні та наявності аксесуарів. Характерною рисою 
традиційного українського вбрання є його декоративна мальовничість, домоткані матеріали 
для одягу та вдосконалення технік оздоблення. 

З початком ХХ століття в розвиток побутового костюма українців входить одяг 
загальноєвропейського типу. Одяг зазнавав еволюційних змін залежно від подій, що 
відбувалися у суспільстві. Зміни в соціальному складі, технічний прогрес, концентрація 
населення у великих містах створили основу для завершення формування комплексу єдиного 
європейського міського костюма, який в різних країнах, у тих чи інших соціальних 
прошарках, мав свої національні риси. Це підтверджується дослідженнями Мерцалової М.Н., 
Воропай О.О., Головацкого Я.О., Ніколаєвої Т.О. та ін. Основні форми і лінії костюмів 
створювалися з урахуванням естетичних і моральних норм, художнього стилю відповідного 
періоду. Ці обставини прискорили еволюцію успадкованих від попередніх епох явищ 
культури, зокрема одягу, а також викликали появу нових чинників, які зумовлювали його 
розвиток. Особливе значення мав перехід до масового промислового виробництва, а також 
становлення й розвиток проектування та моделювання одягу на професійній основі [1]. 

Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в виробництво сучасного одягу 
призвело до помітного відриву від народних традицій та значно звузило сферу використання 
в повсякденному житті одягу з національними ознаками. 

Зростання рівня культури та освіти, посилення міжетнічних взаємозв’язків відкрили для 
широких кіл населення можливості знайомства з культурними надбаннями інших народів. З 
розвитком міжнародної торгівлі та урбанізаційних процесів досягнення професійної моди 
одних країн швидко поширювались серед інших, ставали побутуючими компонентами 
національних культур. 

Розвиток професійної моди сучасного костюма дає можливість створювати спільні 
стандарти та еталони вимог, щодо якості та естетичного рівня виробів. В умовах масового 
тиражування одягу, виробництва уніфікованих та стандартизованих костюмів, одночасне 
зростання художніх смаків та естетичних потреб населення стимулюють пошук засобів та 
прийомів індивідуалізації сучасного костюма. 

Ознаки індивідуальної моди передають ті особливості сучасного костюма, які 
відрізняють його від загальноприйнятого. Індивідуальна мода проявляється у вибірковому 
ставленні до різних складових сучасного костюма, варіантах їх комплектування, способах 
носіння та доповненнях. Використання конструктивних та декоративно-художніх традицій 
народного одягу та його складових, їх стилізація виявлялись переважно при проектуванні 
святково-обрядових костюмів та сценічних образів. 

До кінця 20-х років ХХ століття в формуванні комплексу костюма України головним 
чином продовжували діяти тенденції, кінця попереднього століття. Війни, інтервенція, 
економічна криза, призвели до скорочення промислового виробництва, внаслідок чого 
більшість сільського населення повернулась до архаїчного народного одягу виготовленого 
кустарними методами з традиційних матеріалів. 

В міському костюмі спостерігалось поширення елементів та складових військової 
уніформи. Використання елементів військової уніформи було викликане чіткими знаковими 
функціями, що надало популярності напіввійськовому костюму серед партійних та 
радянських чиновників. Національний характер вбранню надавала вишита сорочка, яку 
одягали під верхній одяг, з під якого можливо було розгледити вишиті манжети і комірець. 

Політика «непу» в 20-і роки, виявила прошарок заможного населення, яке 
використовувало елементи загальноєвропейського костюма, як ідентифікацію в суспільстві. 
Тому костюм стає більш нарядним, перетворюється в демонстрацію капіталу власника і 
часто говорить про відсутність смаку. Костюми жінок виділялися химерними фасонами, 
великою кількістю рюш, бейок, защипів, фіжмів, складним драпіруванням, різноманітністю 
та кількістю прикрас, використанням в верхньому одязі хутра та страусового пір’я. 
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В одязі демократично налаштованої інтелігенції використовувались елементи та складові 
народного костюма, такі як вишиті сорочки, широкі штани заправлені в чоботи, пальта з 
бархатним коміром або взимку з хутряним [5]. 

Характерним для початку ХХ століття стало збільшення міського населення українців. 
Саме в цей час складався міський костюм, який став традиційним одягом робітників і зробив 
відчутний вплив на одяг усіх прошарків міського населення. 

На 20-і роки ХХ століття припадає зародження в нашій країні професійного 
моделювання одягу, що втілювало принципи проектування функціонального, економічного 
та конструктивного одягу. Закономірно, що увагу спеціалістів привертав народний одяг, як 
образ вдосконалених принципів які були запотребувані в той час. В основі перших 
радянських моделей закладено конструктивні та художньо-декоративні особливості 
народного одягу. Проте, проектування одягу цих років практично не мало зв’язку з 
промисловістю, тому і не справило помітного впливу на розвиток костюма, а залишилось 
лише творчими експериментами. 

Розвиток преси в Україні, поява журналів для жінок популяризували українське народне 
мистецтво в повсякденному житті, сприяли підвищенню національної свідомості. Завдяки 
виданню журналів українські жінки того часу мали інформацію про модні напрями в одязі, 
котрі розвивались в країнах Західної Європи та Америки [2]. 

Розвиток промислового виробництва у 30-х роках ХХ століття поступово витіснив 
кустарний спосіб виробництва одягу. З цього часу професійна мода починає більш активно 
впливати на розвиток костюма в Україні. Створений у Харкові перший в республіці 
«Всеукраїнський центр дослідної лабораторії швейної промисловості», став осередком 
професійного моделювання та проектування одягу. 

Промислові тканини того часу були однотонними, темних кольорів та бідними за 
фактурою, тому при проектуванні одягу звертали особливу увагу на виразність силуету, за 
рахунок конструктивно-декоративних елементів та основних ліній крою. Поширені в 
традиційному одязі «вуса», «фалди» та інші елементи зникали. Поступово відбувалась зміна 
різних типів крою на прямоспинний, який був зручнішим та практичнім в користуванні. 

Загалом, починаючи з 30-х років у розвитку костюма в Україні основні тенденції 
модного одягу були спільними для всіх народів СРСР. Насамперед, це перехід на міські види 
вбрання, а також зміна співвідношення традиційних та нових форм одягу на користь 
останніх. Костюм став визначати вікову градацію та професійну специфіку [2]. 

В кінці 30-х років, міської костюм, який був орієнтований на європейський, увібрав в 
себе і деякі традиційні варіанти народного одягу. Це принципи носіння складових комплексу 
костюма, який доповнювався новими видами асортименту. Також формувались нові образи 
інтелігенції, самостійної, емансипованої жінки, чому сприяло впровадження нових форм 
одягу. 

Подібні принципи були проголошені Ламановою Н.П., яка брала участь у створенні 
школи моделювання одягу, на першій Всеросійській конференції художньої промисловості в 
1919 році. В пріоритеті проектування костюма на той час, була поставлена задача створення 
простих естетичних форм, відповідних новому укладу життя [3]. 

Велика когорта художників працювала разом з Ламановою Н.П., це В. Мухіна, В. 
Степанова, А. Екстер, Л. Попова, Е. Прибильська. Вони проектували моделі практичного 
одягу, використовуючи народне мистецтво, як джерело натхнення. В статті «Русская мода», 
опублікованій в 1923 році в журналі «Красная нива», художниця зазначала, що «народний 
костюм, завдяки великій колективній творчості народу, може слугувати як ідеологічним так і 
пластичним матеріалом, закладеним в наш одяг на віки. Головні форми народного костюма 
завжди мудрі. Наприклад народний костюм Київщини складається з юбки, плахти і сорочки з 
розширеними рукавами. З подібного характерного костюма, пов’язаного із способом життя і 
праці, заснованого на відчутті характерних фізичних особливостей тіла, легко створити одяг 
для міста, заклавши в основу всі позитивні риси народного костюма, його яскравість». 

Це був новий підхід до проектування побутового костюма. Ламанова створювала 
унікальні моделі, нові форми костюма, розробляла принципи промислового проектування 
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одягу, який відповідав високим естетичним вимогам. Її ідеї, її розробки лягли в основу 
створення вітчизняної школи моделювання, та використовувались в швейній промисловості. 
Підтвердженім цього був успіх моделей одягу, виконаних з самих простих тканин авторів Н. 
Ламанової, В. Мухіної і Е. Прибильської, які прийняли участь на Світовій виставці в Парижі 
1925 року та були нагороджені «Гран прі» [3]. 

В Україні майстрині кооперативу «Українське народне мистецтво» С. Базюк, С. 
Вальницька, М. Морачевська і М. Охримович разом з школою кооперативу «Труд» 
розробляли проект організації показів української моди. У Львові були представлені проекти 
української моди того часу за стилізованими зразками народного одягу. Праця художників 
костюма того часу надала можливість українським жінкам одягтися не тільки модно, але й з 
вираженням свого національного характеру. Ці покази зіграли важливу роль в розвитку та 
становленні індустрії моди України. 

Покази української моди в 30-ті роки регулярно проводив Народний дім в Торонто 
спільно з журналом «Нова хата» для канадців українського походження. Глядачі були 
вражені побаченими моделями, виконаними за народними мотивами, з використанням 
стилізованих вишивок, у поєднані гармонійних ліній крою та кольорів. Моделі одягу були 
носіями національного колориту та пропагували оригінальні ідеї в сучасному житті [4]. 

Період 40-х та 50-х років включає в себе часи другої світової війни і післявоєнний 
період. Короткочасне повернення до традиційного одягу в цей період пояснюється 
погіршенням забезпечення населення товарами легкої промисловості внаслідок війни. 
Подібні явища у розвитку культури споживання належать до своєрідної рекультурації, що 
відрізняє їх від поступального розвитку народних традицій.  

У післявоєнний період розвиток костюма стає в першу чергу професійним. Були створені 
будинки моди, з початку у Києві в 1944 році, а згодом у Львові та інших містах країни. 
Праця художників-модельєрів цього періоду спрямовувалась на досягнення простоти, 
лаконізму, функціональності, що обмежувало творчі можливості професійної моди. 

Значне прискорення розвитку національного модного одягу в Україні спостерігалось у 
60-х роках. Цьому сприяли динаміка розвитку професійної моди, вдосконалення процесів 
моделювання одягу та зростання промислового виробництва, впровадження нових матеріалів 
[4].  

В умовах частково відриву виробництва від творчих концепцій передових майстрів моди 
того часу, на перший план виходить виробництво індивідуального одягу, що забезпечує 
споживачів актуальними моделями одягу у відповідності до останніх напрямків моди. 

Традиційний народний одяг у більшості регіонів України практично зникає з 
повсякденного вжитку, залишаючись важливим компонентом святково-обрядової культурі. 
Тенденція ігнорування багатства народних традицій призвела до штучної стандартизації 
одягу, отже і втрати ними зв’язку з народною творчістю. Творчій пошук сучасних модельєрів 
впливає на розвиток неофольклоризму, який знаходить нові методи та форми художньо-
стильових прийомів, за допомогою яких цитування народного костюма стає безмежним у 
кожному періоді та набуває яскравого вираження, відповідно до вимог сучасних напрямків 
моди. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – К.: Либідь, 1996. – 171 с. 
2. Ніколаєва Т.В. Комплексне дизайн-проектування. ч.1: навч. посіб. / Т.В. Ніколаєва, 

Т.І. Ніколаєва, А.І. Баранова. – К.: КНУТД, 2018. – 256 с. 
3. Козлова Т.В. Стиль в костюме ХХ века: уч. пос. для ВУЗов / Т.В. Козлова, 

Е.В. Ильичева. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. – 160 с. 
4. Кокоріна Г.В. Ретроспективний огляд етнічної тематики у творчості українських 

дизайнерів одягу / Г.В. Кокоріна // Технології та дизайн. – 2015. ‒ № 4. 
5. Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців / О.Ю. Косміна. – К.: Балтія-Друк, 2008. 

– 160 с. 
 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

184 

УДК 77.04 

Анна Сафронова 

(Київ, Україна)  

 

ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ФЕШН-ФОТОГРАФІЇ  

У СФЕРІ РЕКЛАМИ БАЛЕТНОГО КОСТЮМУ 

 

У статті розглянуті основні історичні етапи розвитку фешн-фотографії, виділені 

певні тенденції і особливості останньої в контексті реклами балетного костюму. 

Розроблено класифікацію фешн-фотографій балетних костюмів за різними підставами і 

виявлені їх композиційні особливості та технології фотозйомок. Показано, що створення 

кінцевого рекламного продукту треба розглядати як результат синтезу різних напрямів 

дизайну: художнього моделювання костюма, графічного дизайну, мистецтва фотографії.  

Ключові слова: фешн-фотографія, реклама, балет, балетний костюм  

 

The article deals with the main historical stages of the development of fashion photography, 

highlights some trends and features of the latter in the context of advertising ballet costume. The 

classification of fashion photos of ballet costumes on different grounds was developed and their 

compositional features and technologies of photography were revealed. It is shown that the creation 

of the final advertising product should be considered as a result of the synthesis of different areas of 

design: artistic modeling of costume, graphic design, art of photography. 

Key words: fashion photography, advertising, ballet, ballet costume. 

 

Наразі фешн-фотографія, що використовується для просування дизайну одягу активно 

розвивається не стільки через поліграфічну продукцію, як через інтернет у вигляді сайту-

візитівки певної компанії. Такий сайт типово включає у себе роботу декількох спеціалістів: 

по-перше, дизайнера, що безпосередньо займається пошиттям одягу та його продажем; по-

друге, графічного дизайнера, що займається розробкою і підтримкою бренду (фірмовий 

стиль, дизайн документації і рекламної продукції); фотографа, який робить фотографії для 

каталогів та забезпечує фотографічним матеріалом графічного дизайнера для створення 

каталогів, флаєрів, фотоальбомів тощо, та безпосередньо програміста, який розробляє 

сторінку сайту, виходячи із технічного завдання та матеріалів, що були отримані від 

фотографа та графічного дизайнера. Тобто отриманий рекламний продукт є результатом 

синтезу мистецтв і знань фахівців різних напрямів дизайну і сучасних інформаційних 

технологій. Успіх рекламної компанії багато в чому залежить саме від художньо-естетичної 

якості фотоматеріалів, як найбільш активних елементів впливу на потенційного клієнта і 

замовника. В той же час технологіям створення фешн-фотографії балетного костюму в 

науковій літературі приділено недостатньо уваги. 

Мета дослідження: розкрити особливості фен-фотографії у сфері реклами балетних 

костюмів спираючись на дослідженні історії фешн фотографії в цілому, її різновидів та 

технічних прийомів. Визначити загальні тенденції підходів до зйомки фешн-фотографії 

балетних костюмів, як необхідної складової створення рекламної продукції у контексті 

технологій просування (брендінгу) компаній-виробників.  

Методика. Використано міждисциплінарні методи дослідження (історичний та 

історико-типологічний, порівняльного аналізу, спостереження), методи мистецтвознавчого 

аналізу (описовий, метод формального аналізу), метод структурного аналізу фешн-

фотографії та її специфіка у сфері балету.  

Основна частина. Приблизно з 1850 року, фешн-фотографії почали створювати для 

того, щоб дати людям уявлення про моду. Лондонська Стереоскопічна компанія виготовляла 

ряд карток, які зображали одяг, знятий через стереоскопічну камеру, що створювала 

враження 3-д об’єму. Історія фотографії моди складна, багато в чому пов’язана з модними 

напрямами в культурі і мистецтві. На початку XX століття перші зображення моди 
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розвивались під впливом пікторалізму. Одним з перших фешн-фотографів став Адольф Де 

Мейер. У 1900-х роках він висунув ідею, що фешн-фотографія має бути художньою на 

відміну від документальної. Мета такого підходу – зацікавити глядача. Адольф Де Мейер 

намагався фотографувати людей у певному настрої та емоційному стані. При цьому деталі 

одягу часто приносились в жертву художньому настрою, тому що він використовував 

техніку з’йомки з м'яким фокусом. 

Під напором авангарду в фотографії моди з'являється новий вимір. Оптичні маніпуляції 

Моріса Табара або Франсуа Коллара, або «скульптурні композиції» на тему одягу Мена Рея – 

свідчать про виникнення нового простору моди ‒ геометричного, скульптурного і при цьому 

чуттєвого. Здійснюється перехід від розфарбованої листівки до структурно оформленої 

фотографії моди, від побаченого до пережитого і від живописного початку до пластичного 

[1; 2; 3]. 

З 1930-1950-х роках стала популярною вулична фешн-зйомка, що було по’вязано з 

поширенням феміністичного руху і підвищенням рівня активності жінок. 

У 1950-х роках на арену фешн-фотографії виходить компанія Діор, що в корні змінює 

погляд на моду. Бренд компанії символізував новий початок, революцію проти обмежень. 

1950-ті роки були новим часом – часом відкриттів, пошуків та досліджень, «знищення» 

модних табу. 

Серед найбільш відомих фешн-фотографів цього періоду можна виділити Ірвіна Пена, 

Сару Мун, Ненсі Холл., Уільяма Кляйна [4; 5; 8; 9] 

Роботи Ірвіна Пена, підкреслено прості, сухі за формою та геометрично точні. Вони 

складають враження елегантності і вишуканості. У цей період набуває розвитку сюжетний 

підхід у створенні фешн-фотографії:  

 Фотограф намагається уявити собі певну історію, пов’язану з продуктом або 
предметом брендингу і передати цю історію і враження, що виникли при її спогляданні, на 

зображенні.  

 Моделі фотографів візуалізують певний настрій, що вимагає концепція фотографії. 

 Світло використовується для передачі настрою - його посилюють або блокують. 
Використовуючи такий образотворчий підхід, фотограф стає художником. Як зазначає в 

своїй статті А.В. Конєва, «мистецтво fashion-фотографії виходить з вузького кола моди і 

глянцевих журналів, завойовує простір виставкових залів, експонується в музеях і навіть на 

сторінках журналів, вимагає поважного до себе ставлення, заявляючи про свою позачасову 

сутність. Більше того, практика розглядання стає пріоритетною для журналістики в цілому, 

будь-який матеріал повинен бути проілюстрований, і навіть репортажні фотографії ‒ як 

портрети, так і сюжети ‒ тяжіють до художності. Художність виражається в даному випадку 

у вживанні актуальної мови фотомистецтва, в сучасності ракурсу, кадровки, підсвічування» 

[3; с. 442]. Фотографія моди, яка народилася, як реклама і репортаж, зросла в окремий жанр.  

Можна виділити декілька підходів до фешн-фотографії. В одному випадку акцент 

робиться на постановку та вишукані декорації, в іншому ‒ на модель, настрій, що вона 

передає, психологічну атмосферу та сюжетну лінію (фото-історія). При поєднанні цих двох 

концепцій в одному проекті з метою отримання вишуканого фотозображення з фото-

історією, психологізм фотографії може бути загубленим. Проведений аналіз фешн-

фотографії у сфері балету показав, що фотографії, які мають на меті просування та рекламу 

одягу певного дизайнера, або будинку мод, дуже різняться за своєю формою та виглядом. 

Для інтернет-каталогів одягу для танців та балету роблять студійні фотографії на 

нейтральному фоні та наймають моделей з базовими параметрами. Реклама в інтернеті, 

спливаючі вікна та банери, а також реклама у соц-мережах, що набувають все більшої 

популярності (фейсбук, інстаграм) ‒ є недорогим і популярним видом реклами, що дає змогу 

одразу багатьом людям дізнатися про існування компанії.  

Для більш дорогих магазинів і ательє створюються фотоколажі, що представляють певні 

колекції, або просто рекламують одяг в більш оригінальній формі. Поліграфічна рекламна 

продукція найчастіше представлена буклетами і каталогами. Часто цікавими є як вирішення 
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форми самого каталогу так і подання фотоматеріалів в ньому. Рекламні флаєри рідко 

використовуються і властиві лише компаніям, що тільки відкрилися, або потребують нових 

клієнтів. Для фоторобіт, що безпосередньо рекламують ексклюзивний одяг таких ательє, 

характерним є використання різнопланових фотографій - студійних та постановочних, 

зроблених у певних локаціях. Для таких фотографій розробляються творчі ідеї, 

використовується оригінальне освітлення. Фотографії демонструють одяг з різного ракурсу 

та на різній фокусній відстані, і максимально відображають фактуру тканини та декоративні 

елементи на одязі. 

Позування моделей може бути різним ‒ класичним модельним (характерно для студії), 

де є певний набір поз, що повторюються майже у всіх каталогах і направлені на максимально 

повну демонстрацію одягу у русі, або у статичній позі. При цьому позування моделі 

залежить від загальної концепції колекції та повинно їй відповідати за характером і настроєм 

[7]. Освітлення обирається досить рівномірне, однак воно не створює пласку картинку, як у 

фотографіях для інтернет-магазинів середнього рівня ‒ такі фотографії більш об’ємні. Також 

можливе використання більш контрастного виду освітлення, однак цей варіант є рідшим і 

характерний в основному для творчих фотосесій. 

Тема балету часто використовується відомими фахівцями з фешн-фотографії [8; 9]. 

Фото-художників приваблює естетика балету, витонченість і грація балерин, та важка праця, 

що стоїть за легкими рухами (Рис 1-7).  

  
Рис. 1. Яна Манса (Лондон) 

 

 
Рис. 2. Роботи Артура Елгота 
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Рис. 3 . Фото Ричарда Аведона 

 

 
Рис. 4. Фото Яна Омельницького 

 

Рис. 5 Фото Рувена Афанфдора 

 

https://www.lapersonne.com/app/uploads/2017/09/9nmf7spjlke6.jpg
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Рис. 6. Фото рекламної компанії Nike 

 

Для розробки дизайну лук-буків та каталогів, знімають 2 або 3 моделі в одному кадрі. 

Робиться це задля того, щоб створити враження «контакту» між моделями та створити 

фотографії, що імітували би реальне життя і підкреслювали певну динаміку.  

  
Рис. 7. Дві моделі в одному кадрі. 
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Результати проведених досліджень зведені у схему (рис. 8) 
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Рис. 8 

В роботі узагальнено і визначено основні прийоми створення фотозображень у сфері 

реклами балетного костюму, що підвищують її естетичні властивості і ефективність, 

розроблено класифікацію підходів до створення фешн-фотографій в сфері балету. Результати 

дослідження можуть бути застосовані для розширення мистецтвознавчої теоретичної бази; 

розроблена класифікація прийомів зйомки фешн фотографії у сфері балету може стати у 

нагоді для фотохудожників, що працюють у фешн-індустрії.  
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРОФЕСІЇ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

 

У статті розглядаються особливості емоційного вигорання у професійній педагогічній 

діяльності. Виокремлено різні підходи до розуміння цього процесу та в якості сучасного 

представлено біоенергетичний підхід. В рамках цього підходу визначено три рівні 

нормалізації психофізіологічного стану людини, що потерпає від синдрому професійного 

вигорання. Наведено шляхи подолання емоційного вигорання на фізіологічному рівні, як 

найбільш доступні і відносно прості у реалізації способи профілактики описаного синдрому. 

Ключові слова: професійне вигорання, емоційне вигорання, педагогічна професійна 

діяльність, подолання, профілактика. 

 

Features of emotional burnout in professional pedagogical activity are considered in the 

article. Different approaches to understanding this process are highlighted and the bioenergy 

approach is presented as a modern one. This approach identifies three levels of normalization of 

the psychophysiological condition of a person suffering from occupational burnout syndrome. 

The ways to overcome emotional burnout at the physiological level are presented, as the most 

accessible and relatively easy to implement ways of preventing the described syndrome. 

Key words: professional burnout, emotional burnout, pedagogical professional activity, 

overcoming, prevention. 

 

Із динамічним розвитком інформаційного постіндустріального суспільства зростає 

загальна напруженість, знервованість. Фахівці вказують також на підвищення рівня прояву 

агресії, нетерпимості між людьми, наростання психологічного дискомфорту у спілкуванні. 

Постійні стреси, викликані як кількістю, так і змістом інформаційних потоків, які щодня 

виливаються на нас із ЗМІ, Інтернету, соціальних мереж впливають не проходять безслідно 

для людини. А якщо професійна діяльність пов’язана із спілкуванням, зокрема у педагогічній 

роботі, то може спостерігатися явище, яке отримало назву «синдром професійного 

вигорання». Проблема вивчення цього феномену актуалізується підвищенням суспільних 

вимог до професійних якостей педагога.  

Синдром професійного вигорання розкрито у дослідженнях Л. Карамушки, Е. Махера, 

Т. Ронгинської. Вплив стресових ситуацій на виникнення синдрому професійного вигорання 

та його прояви у працівників освітніх закладів досліджували: В. Алфімов, О. Баранов, 

В. Зеньковський, Л. Колеснікова, Ю. Львов, В. Никонов, А. Реан, А. Шафранова. 

Діагностичні методики та профілактичні заходи синдрому професійного вигорання розкрито 

у роботах В. Бойка, американських психологів С. Джексона, К. Маслач, запропоновані 

методики яких були адаптовані Н. Водоп’яновою до наших реалій тощо.  

Метою статті є аналіз існуючих підходів до розуміння поняття «професійне вигорання» 

та шляхів подолання такого стану. 

Емоційне вигорання – це синдром, який розвивається під впливом хронічного стресу і 

постійного навантаження, що призводить до виснаження емоційно-енергетичних та 

особистісних ресурсів людини. Емоційне вигорання виникає в результаті накопичення 

негативних емоцій без «розрядки», або без «вивільнення» від них. 

Синдром емоційного вигорання є реакцією, яка виникає внаслідок довготривалих 

професійних стресів середньої інтенсивності [1; 2]. Термін «емоційне вигорання» у контексті 

професійної діяльності використовують як синонім терміну «професійне вигорання». Термін 
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«професійне вигорання» з’явився у психологічній літературі відносно недавно. Його ввів 

американський психіатр Дж. Фрейденбергер у 1974 році для характеристики психічного 

стану здорових людей, які інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно 

перебувають в емоційно завантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. 

Професор психології Каліфорнійського університету Крістіна Маслач деталізувала це 

поняття, окресливши його як синдром фізичного та емоційного виснаження, що складається 

з розвитку негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи та втрати емпатії.  

Професійне вигорання – це поняття, яке використовується для характеристики 

психічного стану здорових людей, що за посадовими обов’язками змушені інтенсивно 

спілкуватися з людьми: клієнтами, пацієнтами, учнями, студентами, слухачами тощо в 

емоційно навантаженій атмосфері у процесі виконання професійних функцій.  

Наразі відомі три підходи до визначення синдрому професійного вигорання [7]. Перший 

підхід розглядає професійне вигорання як стан фізичного, психічного і передусім емоційного 

виснаження, викликаного довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених 

ситуаціях спілкування. «Професійне вигорання» тлумачиться тут приблизно як синдром 

«хронічної втоми».  

Другий підхід розглядає професійне вигорання як двовимірну модель, що складається, 

по-перше, з емоційного виснаження та, по-друге, з деперсоналізації, тобто погіршення 

ставлення до інших, а іноді й до себе.  

Але найпоширенішим є третій підхід, запропонований американськими дослідниками 

К. Маслач і С. Джексон. Вони розглядають синдром професійного вигорання як 

трьохкомпонентну систему, котра складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та 

редукції власних особистісних прагнень. 

Як відмічають науковці, професійне вигорання виявляється у вигляді таких симптомів: 

втома; виснаження; негативне ставлення до себе, вихованців, співробітників; психосоматичні 

нездужання; наявність шкідливих звичок; порушення харчової поведінки; автоматичне 

виконання своєї роботи; повна відсутність творчої ініціативи; агресивність; дратівливість; 

напруженість; неспокій; тривожність; гнів; негативний настрій у вигляді цинізму [8]. 

У всі часи робота педагога була однією з найбільш емоційно напружених та 

виснажливих робіт. Перш за все поняття педагог походить від грецького, що означало 

вихователь або ж людина, що є «провідником для дитини».  

Разом з тим, внаслідок впливу різних зовнішніх і внутрішніх чинників педагог може 

впадати в гнів, дратуватися і почувати себе розбитим, зосереджувати увагу на деталях і бути 

налаштованим надзвичайно негативно до усіх подій [4]. Серйозними проявами професійного 

вигорання є поведінкові зміни і ригідність. Наприклад, якщо людина зазвичай балакуча й 

нестримана, то під впливом емоційних довготривалих стресів вона може стати тихою і 

відчуженою. Ригідний педагог закритий до змін, оскільки це вимагає енергії та ризику, котрі 

є великого загрозою для вже виснаженої особистості [6]. 

В сучасному світі педагоги, які повністю віддають себе роботі страждають від недуги 

емоційного, або ж професійного вигорання. Цю проблему можна пояснити із різних ракурсів. 

Вище ми вже згадували три класичні підходи, що пояснюють процеси, які відбуваються в 

житті педагога, що страждає від синдрому професійного вигорання. Але науковці в якості ще 

одного ефективного підходу до розуміння розглядуваного феномену розвивають сучасний 

біоенергетичний підхід, на якому зупинимось дещо детальніше. 

Отже, під біоенергетикою розуміють складний комплекс хвильових енергетичних 

процесів, які притаманні живим організмам і пов’язані з енергоінформаційним полем 

Всесвіту. Людський організм, як і все існуюче, має енергетичні поля. Наукова назва їх – 

біоплазматичне поле енергії, пентанові польові структури. Біомеридіани і біоенергія 

невидимі [3]. Аура – це енергетичне поле, яке оточує будь-яку матерію. Все, що має атомну 

структуру, буде мати енергетичне поле, спричинене електромагнітними енергетичними 

вібраціями електронів і протонів. Атоми живої матерії є активними і вібруючими. З цієї 

причини легше відчувати енергетичні поля дерев, рослин, тварин і людей. 
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Аура людини ‒ це енергетичне поле, яке оточує її фізичне тіло. Вона об’ємна. У здорової 

людини вона нагадує яйцеподібну оболонку. Існує низка енергетичних полів, які оточують 

фізичне тіло і випромінюються ним. Вони включають світлові, теплові, звукові, електричні і 

магнітні поля. Сучасна наука може їх виміряти і доводить, що людське тіло – це енергетична 

система. Сила та інтенсивність енергетичних полів е різною в кожної людини. Тобто, кожна 

людина має власну унікальну частоту [3]. 

За допомогою аури людина неусвідомлено спілкується з усією живою природою – 

тваринами, рослинами тощо. Впливи зовнішнього середовища можуть деформувати ауру. 

Деформована аура є причиною сонливості, мало активності, апатії, кволості, що виникають у 

людини.  

На нашу думку, це можна пояснити доволі просто. Педагог віддає свою енергію, але він 

не має можливості поповнити свої енерго запаси, або ж не знає як це зробити. Для цього 

існують методи, знання яких допоможе наповнити себе потрібною для життя силою та 

уникнути емоційного вигорання [5; 9]. 

По-перше, слід звернути увагу на методи гармонізації психофізичного стану. Людина, 

будучи цілісною біоенергоінформаційною системою піддається впливу на будь-яку із 

складових системи, що позначається і на стані всіх інших компонент. Умовно всі методи 

гармонізації психофізичного стану людини можна об’єднати в 3 групи: 1). Фізіологічний 

рівень регуляції психофізичного стану (вплив на фізичне тіло). 2). Емоційно-вольова 

регуляція психофізичного стану (вплив на емоційний стан). 3). Ціннісно-смисловий рівень 

регуляції психофізичного стану (вплив на думки, зміна світогляду). 

Найбільш доступним і відносно простим у реалізації є фізіологічний рівень регуляції 

психофізичного стану (вплив на фізичне тіло). Він полягає у нормалізації фізіологічних 

показників людини, що впливають на її загальний стан. Нормалізація психічного стану 

людини, що страждає від синдрому професійного вигорання на цьому рівні досягається 

дотриманням наступних рекомендацій: 

- достатньо тривалий і якісний сон (важливо провітрювати приміщення перед сном, 
дотримуватися режиму сну: засипати і прокидатись в один і той самий час); 

- збалансоване, насичене вітамінами і мінералами харчування (особливо проти 
стресовими вважаються мінерал магній і вітамін Е, який міститься у кукурудзі, моркві, 

ожині, горіхах, зернах соняшника, сої (до речі, плитка темного шоколаду швидко покращить 

ваш настрій); 

- достатнє фізичне навантаження, заняття спортом, ранкова гімнастика ‒ танці 

(танцювальні рухи під ритмічну музику сприяють звільненню від негативних емоцій, так 

само, як і будь-яка хатня робота); 

- фітотерапія, гомеопатія (сприяє заспокоєнню чай з м’яти, настоянка з кореню 
валеріани; підвищує життєвий тонус настоянка елеутерококу, женьшеню, родіоли рожевої); 

терапія кольором (зелений та синій колір допомагають заспокоїтись, червоний та жовтий 

надають енергію і бадьорість); ароматерапія (запахи апельсину, бергамоту діють на нервову 

систему збуджуючи, з’являється відчуття приливу сил; запахи лаванди, анісу, шавлії діють 

заспокійливо, допомагають зняти нервове напруження); терапія мінералами; 

- масаж (допоможе як класичний масаж, так і масаж біологічно активних точок на 
руках і ногах людини; корисно просто походити босоніж по землі, або по насипаних у 

коробку камінчиках); 

- терапія кольором (зелений та синій колір допомагають заспокоїтись, червоний та 

жовтий надають енергію і бадьорість); ароматерапія (запахи апельсину, бергамоту діють на 

нервову систему збуджуючи, з’являється відчуття приливу сил; запахи лаванди, анісу, шавлії 

діють заспокійливо, допомагають зняти нервове напруження); терапія мінералами; 

- дихальні вправи (заспокійливе з подовженим видихом дихання зменшує надлишкове 
збудження і нервове напруження; мобілізуюче дихання зі збільшеним вдихом допомагає 

подолати в'ялість, сонливість); 
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- баня і водні процедури (контрастний душ перед сном допоможе зняти втому дня, а 
зранку додасть бадьорості; взагалі, вода чудово змиває будь-який негатив). 

Отже, наслідком постійних стресів для педагога, які виникають через дію несприятливих 

зовнішніх і внутрішніх чинників, може стати набуття синдрому професійного вигорання. Під 

цим явищем розуміють фізичне та емоційне виснаження, що складається з розвитку 

негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи та втрати емпатії. Виокремлюють 

різні підходи до розуміння і профілактики синдрому професійного вигорання. Одним із 

сучасних підходів є біоенергетичний, в рамках якого для профілактики і подолання 

синдрому професійного вигорання виокремлюють три рівні регуляції психофізичного стану 

людини: фізіологічний (вплив на фізичне тіло); емоційно-вольовий (вплив на емоційний 

стан); ціннісно-смисловий (вплив на думки, зміна світогляду). 

Найбільш доступним і відносно простим у реалізації є фізіологічний рівень регуляції 

психофізичного стану, який полягає у нормалізації фізіологічних показників людини. Цього 

можна досягти за допомогою виконання конкретних вправ і дотримання рекомендацій 

фахівців.  

Перспективи подальших досліджень полягають у аналізі методів нормалізації 

психофізіологічного стану педагогів на емоційно-вольовому та ціннісно-смисловому рівнях. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ РАБОТЫ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

НЕРУССКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ 

 

В статье описывается подход к обучению разговорной речи студентов с учетом 

специфики их будущей профессиональной деятельности. Подчеркивается необходимость 

поэтапной работы с последующим составлением из них речевых образцов для развития 

навыков говорения. Автор приходит к выводу, что данные методы помогают студентам 

преодолеть языковой барьер и избежать ошибок при создании собственных высказываний 

на профессиональную тему.  

Ключевые слова: учебный материал, методическая организация, язык специальности, 

учебная деятельность, мотивация, формирование, коммуникативное умение. 

 

The article describes the approach to teaching colloquial speech of students, taking into 

account the specifics of their future professional activities. The necessity of phased work with the 

subsequent compilation of speech patterns for the development of speaking skills is emphasized. The 

author concludes that these methods help students overcome the language barrier and avoid 

mistakes when creating their own sayings on a professional topic. 

Keywords: educational material, methodological organization, language of a specialty, 

educational activity, motivation, formation, communicative skill. 

 

Коммуникативные потребности ‒ это те цели и задачи, которые ставит перед собой 

субъект, приступая к изучению языка. Благодаря коммуникативным потребностям учащиеся 

осознанно, а часто и неосознанно, планируют собственную учебную деятельность. 

Руководствуясь коммуникативными потребностями, они оценивают поступающий учебный 

материал с точки зрения его пригодности для решения предстоящих задач общения. 

Решая проблему учета коммуникативных потребностей, следует исходить из того, что 

речевая деятельность сама по себе, в чистом виде не существует. Она включается в другие 

виды человеческой деятельности. Это понимание дает основание выделить и зафиксировать 

сферы деятельности, в которых будет применяться изучаемый язык определенными 

категориями учащихся. Существует реальная возможность очертить круг жизненно 

необходимых речевых потребностей обучаемых, опираясь на предсказуемые социальные, 

профессиональные, ситуативные условия речевой деятельности. Следующим шагом в 

реализации коммуникативных потребностей являются определение лингвистического 

инвентаря и разработка техники овладения содержанием обучения. 

В настоящее время известны три основных способа учета и реализации 

коммуникативных запросов учащихся. Первый способ состоит в том, чтобы предоставить 

обучаемому возможность совершенствоваться в одном из видов речевой деятельности в 

зависимости от конкретных учебных и речевых условий.  

Второй способ учета коммуникативных потребностей предполагает составление списков 

необходимых ситуаций общения и наполнение их речевым материалом. Речевые действия, 

высказывания, наполняющие ситуацию общения, можно предугадать исходя из 

экстралингвистических факторов, определяющих форму конкретных речевых действий. К 

экстралингвистическим детерминантам речевого поведения относятся, во-первых, тема 

устного или письменного общения, которая позволяет говорящему или пишущему наметить 

общий план осуществления речевых действий. К ним же относятся социальные роли 

говорящих или пишущих, в зависимости от которых они выбирают стилевое оформление 

высказывания, а также коммуникативные задачи, возникающие при обмене мыслями. Так, 

говорящий может ставить перед собой задачи передать информацию, выразить собственное 
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отношение к сообщаемому, воздействовать на мнение собеседника и т. п. Физическое 

окружение, среда общения также влияют на выбор темы, на речевое поведение говорящих. 

Немаловажное влияние на оформление высказываний оказывает психологическая позиция 

говорящих по отношению к собеседнику ‒ симпатии, антипатии, безразличие и т.п. 

Третий способ реализации коммуникативных потребностей предлагает обучить 

учащихся определенным базисным речевым действиям. Считается, что эти речевые действия 

учащиеся смогут производить практически в любых обстоятельствах общения. Для этого им 

необходимо научиться средствами изучаемого языка выражать основные понятийно-

грамматические категории, языковые функции, а также овладеть правилами использования 

речевых единиц в зависимости от экстралингвистических факторов, определяющих речевое 

поведение. 

Научив учащихся совершать определенные речевые действия, можно быть уверенным, 

что эти действия будут переноситься в разные ситуации общения. 

Цель обучения обуславливает вид речевой деятельности, к которой должен быть 

подготовлен учащийся в результате обучения. Всё это необходимо предусмотреть, отразить, 

имитировать в проведении урока по любой теме. Успешное обучение языкам удается 

достичь при полном осознании цели обучения и нахождении эффективных путей к их 

достижению. В процессе обучения языкам обучаемый овладевает необходимыми для 

общения коммуникативными единицами и получает сведения о лексико-грамматической 

структуре языка, о границах употребления изучаемых явлений, их месте в системе языка в 

целом. Практика показывает, что подлинная коммуникативность в обучении языку может 

быть достигнута лишь на широкой понятийной основе. В таком учебном процессе единство 

обучения и воспитания достигается за счёт информационной насыщенности курса, 

грамотного подбора учебных материалов, обеспечивающих самостоятельное осознание 

стоящих перед ним общественных и профессиональных задач, а также, что не маловажно, за 

счёт высокого профессионализма преподавателя. В современной теоретической трактовке 

под принципом коммуникативности понимается осуществление учебного процесса в 

формах, аналогичных реальному процессу общения. Главным условием осуществления 

данного принципа является признание того, что речь в учебном процессе должна иметь 

статус не результата, а инструмента обучения, цели и средства коммуникации на всех этапах 

обучения языку, во всех формах работы. 

Индивидуальные особенности учебной деятельности учащихся, овладевающих языком, 

накладывают отпечаток на эффективность всего учебного процесса. Одни и те же операции с 

единицами обучения, рассчитанные на «учащегося вообще», выполняются ими с 

неодинаковой степенью продуктивности. При фронтально-групповой организации учебного 

процесса, где не учитываются индивидуальные особенности учебной деятельности 

обучаемых, многие из них лишаются возможности разработать собственные программы 

речевого поведения в соответствии с коммуникативными потребностями и на основе 

наиболее эффективных для себя приемов и способов овладения единицами обучения. 

Многие другие индивидуальные особенности обучаемых не включены в список 

процессов и явлений, подлежащих учету при организации индивидуализированного 

овладения языком. Во-первых, непосредственное и опосредованное изучение этих 

особенностей затруднено, и поэтому их роль и значение как факторов продуктивности 

овладения языком неясны. Во-вторых, из-за неизученности природы таких особенностей 

остальные индивидуальные факторы трудно использовать для создания индивидуально-

ориентированной стратегии обучения. Однако даже опора на перечисленные выше 

особенности при создании учебных материалов и организации учебного процесса позволяет 

вплотную приблизиться к решению проблемы индивидуализированного обучения. 

Из сказанного отнюдь не следует необходимость полного отказа от фронтально-

групповой методики обучения языку. Многих учащихся эта методика устраивает. Речь идет 

об индивидуализации учебного процесса для тех, кого использование единой системы 

учебных действий приводит к снижению эффективности изучения языка. Именно 
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оптимизация учебной деятельности учащихся, чьи индивидуальные особенности восприятия 

и обработки учебной информации, коммуникативные потребности пока должным образом не 

учитываются в настоящее время, позволит повысить продуктивность преподавания языка. 

Действительно, если посмотреть на проблему учета с позиций методики преподавания 

неродного языка, то многие традиционно выделяемые компоненты структуры 

индивидуальных особенностей человека или вовсе не войдут в набор факторов, 

определяющих продуктивность овладения языком, или займут в нем иные места по степени 

значимости. Без сомнения, отбор индивидуальных особенностей, описанных в смежных 

науках и методике, должен осуществляться с точки зрения простоты сложности, 

доступности/недоступности в целях конструирования приемов и способов 

индивидуализации учебного процесса. 

В методике обучения языкам имеются свои специфические понятия, принципы. 

Основными среди них считаются: коммуникативность, учёт родного языка обучаемых, 

лингвострановедение. Обучение языку требует активного использования языка уже в 

процессе усвоения. Обучающихся необходимо включать в непосредственный акт общения. 

Такая установка определяет конечную цель: овладеть и владеть языком. Практические 

навыки владения речью могут выработаться и существовать в отрыве от теоретического 

знания языка или даже в его отсутствие. Хотя объяснение правил, вне всякого сомнения, 

помогает выработке практических навыков, ускоряет овладение речью, само по себе оно не 

гарантирует умелое пользование языком. Эти обстоятельства и учитываются принципом 

коммуникативности. 

Основной целью обучения языкам является их усвоение как орудия общения и 

выражения мысли. Оно достигается последовательно коммуникативной организацией 

учебного процесса. Любые навыки приобретаются в процессе однотипной практической 

деятельности: чтобы овладеть языком, надо упражняться в пользовании им. Только 

коммуникативность может сделать процесс овладения языком интересным, увлекательным. 

Обучение слушанию, говорению, чтению, и письму связано с традиционными принципами 

лингводидактики ‒ сознательностью, доступностью, научностью, с воспитанием учащихся, 

знакомство их с культурой, литературой, образом жизни людей, носителей изучаемого 

языка. 

Любое явление надо изучать на таком материале, так его преподнести, чтобы, во-первых, 

выражаемый им смысл, тема были интересны обучающимся, и, во- вторых, соответствовали 

конечной цели, которую они перед собой поставили. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ КАЗОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
У статті розкрито особливості використання англомовних казок у початковій школі. 

Висвітленно творчі завдання, які можна використовувати під час роботи з казкою.  
Ключові слова: казка, англомовна казка, молодші школярі.   
 
The article reveals the peculiarities of the use of English fairy tales in primary school. The 

creative activities that can be used when working with the fairy tale have been highlighted.  
Key words: fairy tale, English fairy tales, younger students. 
 
Оновлення змісту навчання іноземних мов у Новій українській школі пов’язується 

насамперед із змінами в стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти – 
спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих 
компетентностей, що у майбутньому давали б можливість випускникам школи комфортно 
почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі. Це об’єктивно зумовлено 
низкою чинників, пріоритетним серед яких є тенденція на постійну глобалізацію та 
інтенсифікацію розвитку міжнародних контактів у різноманітних сферах життєдіяльності. 
Важливе місце в цих трансформаційних процесах належить питанню визначення та 
реалізації оновленого змісту навчання. Метою іншомовної освіти є формування іншомовної 
комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного 
спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення 
різних життєвих потреб здобувача освіти. [1] 

Першочергово це забезпечується активною переорієнтацією шкільної іншомовної освіти 
на комунікативно-діяльнісне, особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування 
навчального процесу. Саме цей аспект змушує різнобічно переосмислити теоретичні підходи 
до вибору ефективних технологій і засобів навчання іноземної мови. [6] 

Ефективним для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів є добір та 
використання різних жанрів літератури. Завдяки образності, афористичності, глибокому 
змісту, їх високій мудрості школярі дістають уявлення про багатство мови, розвивають своє 
образне мислення, естетичні почуття, які в комплексі сприяють розвитку розумових 
здібностей дітей, формуванню особистості учня. 

Одним із провідних і найулюбленіших дітьми жанрів є казка. 
Ще К. Ушинський вважав, що використання казкового матеріалу є одним з ефективних 

прийомів організації навчання мови в початковій школі, який сприяє створенню високого 
рівня мотивації та необхідного фундаменту для формування мовної компетенції [6, c. 64-66].  

Казка завжди високо цінувалась як важливий засіб спілкування. Звичайно, не всі казки 
однаковою мірою впливають на розумовий розвиток людини та її виховання. Немає такого 
аспекту виховання, який би не відбився у казці. 

Перші найпростіші уявлення проте, «що є добрим, а що – поганим» дитина отримує з 
казок – спочатку почутих, а потім прочитаних. Яскраві, легкі для запам’ятовування сюжети, 
прозора композиція, чіткий поділ героїв на добрих і злих, – все це робить казку доступною і 
привабливою для наймолодших читачів [4].  

На уроках іноземної мови також за допомогою казкових героїв можна пояснити дітям всі 
ті ж самі істини, але зробити це у легкій, доступній для дитячого розуміння формі.  

Казки світового фольклору, коли рідні українські народні уже прочитані, стають для 
дитини логічним продовженням улюбленої традиції слухати або читати їх, ознайомлюють її 
з тим величезним і строкатим світом, що лежить поза межами будинку, села чи міста. 

Проблема використання англомовних казок у початковій школі уже давно стала 
предметом особливої уваги методистів, педагогів, науковців. 
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Використання казки для творчої розповіді досліджували О. Фльорина, П. Воробйов, О. 
Ушакова. Застосування казки для інсценізації, гри під час формування іншомовної 
компетентності учнів вивчали В. Мовсесян, В. Белоусов, Л. Топольницька. Науковці дійшли 
висновку, що казки є засобом розвитку мовлення учнів, їх літературнотворчих здібностей [2]. 

Казки на уроках іноземної мови є невичерпним джерелом різноманітного мовного 
матеріалу, який є зручним для навчання англійської мови.  

Добираючи казку необхідно враховувати психологічні і вікові особливості школярів, а 
також дотримуватися певних критеріїв, таких як: автентичність казкового твору; насиченість 
соціокультурною інформацією; доступність лексичного і граматичного матеріалу; здатність 
сюжету чи персонажа привернути увагу дітей від самого початку і залучити їх до процесу 
слухання/читання/обговорення; розмір казки (вона має бути невеликою); відсутність великих 
описових контекстів; відповідність мовного матеріалу казки навчальній програмі; 
відповідність казкового твору основним загально-дидактичним і методичним принципам 
навчання іноземної мови [3]. 

Під час опрацювання англомовних казок учням можна запропонувати різні завдання 
творчого характеру: 

- провести аудіювання або читання початку казки, потім передбачити її закінчення і 
порівняти з оригіналом; 

- написати самостійно, у парах, всім класом продовження до прочитаної казки; 
- скласти план казки; 
- розмістити події у хронологічній послідовності; 
- переказ або інсценізація казки; 
- порівняння англомовних казок з казками рідною мовою; 
- написати власну казку на одну із поданих тем. 
Також можна запропонувати роботу з ілюстарціями: 
- з поданого переліку малюнків, підібрати тільки ті, що стосуються конкретної казки;  
- розмістити їх у відповідній послідовності; 
- намалювати свої малюнки. 
Для формування у молодших школярів умінь і навичок іншомовного спілкування 

засобами казки використовують інтерактивні технології (колективно-групова робота, 
ситуативне моделювання), ігрові (рольові сюжетні), що передбачають досягнення учнями 
такого рівня комунікативної компетентності, який би був достатній не тільки для здійснення 
спілкування у навчальній діяльності, але й у інших життєвих ситуаціях. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

«ВМІННЯ ВЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглянуто проблему формування ключових компетентностей в учнів 

початкової школи. Здійснено теоретичний аналіз ключової компетентності «вміння 

вчитися впродовж життя» та розкрито особливості роботи вчителя початкових класів 

щодо її формування в учнів. 

Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, вміння вчитися впродовж 

життя, компетентнісний підхід. 

 

The article considers the problem of the formation of key competencies in primary school. A 

theoretical analysis of the key competence “ability to learn throughout life” was carried out and 

the features of the work of primary school teachers in its formation among students were revealed. 

Key words: competence, key competencies, skills to learn throughout life, competency-based 

approach. 

 

Концепція Нової української школи висуває низку вимог щодо удосконалення 

професійної діяльності вчителя, зокрема вчителя початкових класів. Одним із важливих 

завдань початкової школи нині є формування компетентної особистості, яка здатна критично 

мислити, самостійно здобувати необхідні знання, удосконалювати вміння та навички. 

Необхідним складником освітнього процесу початкової школи визначено компетентнісний 

підхід, що формує ключові компетентності учня. Адже вчитель має формувати не лише носія 

знань, а й творчу особистість, яка зможе швидко адаптуватися до нових умов у будь-якій 

сфері суспільного життя.  

Здійснений термінологічний аналіз поняття «ключова компетентність» дозволив 

з’ясувати його сутність. Відтак, Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти визначає ключову компетентність, як спеціально структурований комплекс 

характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах 

життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів та зазначає, що 

до ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та 

іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, 

інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і 

здоров'язбережувальна компетентності [3]. Державний стандарт початкової загальної освіти 

надає дещо відмінне визначення: «Ключова компетентність ‒ спеціально структурований 

комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих 

сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів» [4]. За 

Концепцією Нової української школи: «Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує 

для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом 

усього життя [5, с. 10]». 

Оскільки ключова компетентність – здатність, яка може бути заснована на знаннях, 

досвіді, цінностях, схильностях, що отримуються завдяки навчанню учня в сучасній школі, 

то формування і розвиток навичок вчитись впродовж життя передбачає, в першу чергу, 

стимулювання їхньої активності у свідомому застосуванні отриманих знань. Ключові 

компетентності формуються  завдяки змісту освіти, доцільно дібраних форм, методів і 

технологій навчання. У підсумку в учня розвиваються здібності та з'являються можливості 

вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми ‒ від побутових до виробничих і 

соціальних. 
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Теоретичний аналіз проблеми формування ключової компетентності «вміння вчитися» в 

учнів початкової школи, дозволив виокремити основні аспекти, а саме: 

‒ відповідно до «Концепції Нової української школи» (2016) передбачено формування 

ключових компетентностей учнів, серед яких – «здатність до пошуку та засвоєння нових 

знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 

колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, 

вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-

професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя» 

[1, с. 12]; 

‒ у Державному стандарті загальної початкової освіти (2018) зазначено, що вимога до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти є «навчання 

впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для 

подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової 

інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних 

навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі» [2]. 

Також зазначено, що «спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами» [2, с. 3]. 

Отже, необхідність формування і розвиток в учнів початкових класів уміння вчитися 

впродовж життя визначено нормативними документами, які регламентують напрямки 

освітньої діяльності в сучасних  закладах загальної середньої освіти. Уміння вчитися ‒ 

програмує досвід самостійного навчання. Учень, який вміє самостійно вчитися, в 

майбутньому зможе самостійно та творчо працювати. Компетентність передбачає, що 

особистість сама визначає мету навчально-пізнавальної діяльності, планує, програмує свою 

діяльність, організовує свою працю для досягнення мети, знаходить і накопичує потрібні 

знання. 

Щоб сформувати в учня початкової школи вміння здобувати освіту впродовж життя, 

діяльність вчителя має бути орієнтована на створення відповідного освітнього середовища, 

яке б включало виховання на загальнолюдських цінностях, партнерську навчальну взаємодію 

учня як з педагогом, так і з іншими учнями.  

Висновки. Отже, сучасні вчителі початкових класів мають приділяти багато уваги 

формуванню ключових компетентностей учнів, які необхідні всім людям для підвищення 

особистого потенціалу і розвитку, розширенню можливостей працевлаштування, соціальної 

інтеграції та активного громадянства. Усі ключові компетентності вважаються однаково 

важливими: кожна з них сприяє успішному життю в суспільстві. Відтак, очевидним є 

застосування вчителями різних технологій для формування в учнів ключових 

компетентностей, які будуть необхідними їм впродовж всього життя. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

У статті вивчається питання виховного значення творів Бориса Грінченка, яке 

приховане в його оповіданнях. Проаналізовані оповідання, які несуть виховний вплив: 

дружба, товариство, любов, повага, співчуття тощо. З’ясовано, що через твори Бориса 

Грінченка показує дитячий світ уявлень, переживань і відчуттів. Також, письменник 

розкриває душу народу, його національний характер. 

Ключові слова: виховний вплив; Борис Грінченко; оповідання; мовознавець; світогляд. 

 

The article studies the issue of the educational significance of the works of Boris Grinchenko, 

which is hidden in his stories. The stories that have an educational impact are analyzed: friendship, 

camaraderie, love, respect, compassion and the like. It is established that through the works of 

Boris Grinchenko shows the children's world of representations, experiences and sensations. Also, 

the writer reveals the soul of the people, their national character. 

Key words: educational impact; Boris Grinchenko; a story; linguist; worldview. 

 

Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. В історії української літератури 

творчість Бориса Дмитровича Грінченка посідає визначне місце. Видатний письменник, 

публіцист, фольклорист, етнограф, мовознавець, критик, історик, педагог, організатор 

багатьох видань [4, с. 5]. Творча особистість, яка працювала без відпочинку, долала цензурні 

заборони і перешкоди, відстоювала інтереси рідної культури, так говорив про Бориса 

Грінченка Іван Франко. В усіх його творах ми простежуємо гарячу любов до України, щирий 

демократизм, критичні оцінки суспільних недоладностей. І саме він є автором першого 

словника української мови, а також редактором низки українських періодичних видань.  

Життєвий і творчий шлях Б. Грінченка дуже складний. До його творів царська цензура 

завжди ставилася з великою підозрою, забороняла їх або ставила драконівські вимоги при 

друкуванні. Але ніякі труднощі не зупиняли невтомного працівника, який з усією свідомістю 

і рішучістю говорив: «Віддав себе я праці без вагання; я йшов туди, де розум посилав…» 

[4, с. 9]. 

Борис Грінченко вніс значний вклад у розвиток педагогічної думки на Україні. Саме він 

доводив, що тільки навчання рідною мовою може принести користь народові. Саме тому, 

актуальність порушеної проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість 

зумовили вибір теми нашої статті: «Виховний потенціал творів Бориса Грінченка». 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що 

Б. Грінченка більше досліджували як література, письменника, ніж педагога. Однак його 

дослідники неоднозначно ставилися до нього як особистості та до його творів зокрема. 

Наприкінці 20 – на початку 30 років XX ст. освітня діяльність Б. Грінченка стала предметом 

гострої критики. Його звинувачували в націоналізмі і називали «ідеологом войовничого, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

203 

зоологічного націоналізму». Тривалий час ім’я цього діяча, якщо й згадувалося, то 

здебільшого в негативному плані. 

Водночас у 50-60 роки ХХ ст., коли почалися перші кроки до відновлення історичної 

правди після XX з’їзду, Б. Грінченка почали висвітлювати як автора «Словаря української 

мови», який був перевиданий у 1958-1959 рр. 

Низка публікацій про Бориса Грінченка була пов’язана із відзначенням 100-річчя з дня 

його народження в 1963 році. Дослідники (М. Гуменюк, І. Пільгук, А. Погрібний, 

В. Яременко та ін.) основну увагу зосередили на літературній спадщині ювіляра або на його 

пошуках. У 70-і роки значною подією стало введення персоналії Б. Грінченка до підручника 

з історії педагогіки. З цього часу його життєпис, педагогічну діяльність і творчість 

починають вивчати у вищих навчальних закладах. 1988 року громадськість відзначила 125-

річчя з дня його народження і з цього часу з’являються публікації про педагогічний доробок 

Б. Грінченка. Серед багатьох сучасних публікацій, в яких аналізується педагогічний доробок 

Бориса Грінченка, ґрунтовністю вирізняються наукові розвідки М. Веркальця, О. Неживого, 

І. Пільгука, А. Погрібного.   

Аналіз літературознавчої та педагогічної літератури показав, що в роботах І. Пільгука та 

В. Шевчука розкривається роль Б. Грінченка в освітній діяльності. І. Пільгук зазначає, що «... 

він самостійно досяг такого рівня освіченості, здобув такий науковий авторитет, що 

Російська імператорська академія наук надсилала йому на рецензії праці своїх академіків з 

етнографії, фольклору, лексики» [5]. 

З огляду на зазначене, метою статті є розкриття питання виховного потенціалу творів 

Бориса Грінченка. 

Виклад основного матеріалу. Борис Грінченко автор багатьох відомих творів серед 

таких як: «Без хліба» (1888), «Каторжна» (1888), «Олеся» (1890), «Украла» (1891), «Дзвоник» 

(1897) та багатьох інших. Твори Б. Грінченка надзвичайно захоплюють кожного, бо свої 

оповідання писав він як для дітей так і для дорослих. 

Вся літературна спадщина Бориса Грінченка позначена невтомним прагненням знайти 

шлях до серця читача, вплинути на розвиток його свідомості, громадянської гідності. Кращі 

твори автора належать народові. В оповіданнях Б. Грінченка змальовані реалістичні картини 

боротьби народу за кращу долю, картини багатьох явищ суспільного, культурного життя, 

побуту і повсякденних турбот людей [4]. 

Грінченко у творі «Без хліба» доводить нам важливість у житті людини те, що закладено 

і засвоєно ще в дитинстві. Головний герой оповідання Петро мав сім’ю, жили вони дуже 

бідно. «Як усе недороди, то й самим їсти нічого − не то що теличці» [2]. Через те, що Петро 

був вдягенений дуже бідно, його ні на яку роботу не приймали. Іншого виходу як вкрасти 

трішки зерна, але дружина не схвалила вибір Петра. Справді, після того, як він почав трохи 

відсипати зерна, життя Петра та його сім’ї налагодилось, його навіть взяли на роботу. Через 

де-який час совість почала мучати Петра, він вже не міг тримати все в собі, набрався 

хоробрості та розповів селянам про свої чорні справи. Йому спершу ніхто не повірив, а потім 

і пробачили. «Громада ледве зрозуміла, за віщо Петро зве себе злодієм, бо нікому й на думку 

не впало, що з гамазеї вкрадено. Писар звелів був арештувати Петра, та громада не дала» [3]. 

У людині завжди іде боротьба добра і зла, але найчастіше добро бере верх над злом. Таку 

ідею прагнув показати Грінченко в оповіданні «Каторжна». Дівчина Докія, яка була 

позбавлена материнської любові та виросла серед людей які її не поважали, готова була 

помститися своїм кривдникам.“Вона, кажу, не могла ще зрозуміти того, що в таких випадках 

сама іноді була винна, не могла, бо дуже вже великої кривди зазнала від людей. І вона 

винуватила цих людей за все: за свої муки й сльози, за своє дитинство безрадісне, 

безлюбовне, за свої молоді літа, що марно гинули, − за все, за все. I люди були справді винні. 

Одні пекли її, мучили. − така була і мачуха. Другі не хотіли зрозуміти її мук, а тільки 

глузували з неї (або їй так здавалося, що глузували), − такі були дівчата, парубки. І вона це 

все терпіла і не знала, чим пособити собі. І отоді прокинулась У неї в серці журба така 

страшна, сум такий великий, що він палив їй усі груди, не давав спокою ні вдень нi вночі»[3]. 
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Наприкінці твору Докія заплатила своїм життям через доброту, яке було закладено в нею 

природою. Вона не дала згоріти господині вечорниць Саші через те, що тільки вона 

ставилася до Докії прихильно. «І Санька згорить? Санька − маленька дівчинка, дочка 

досвітчаної матері. Докія за останній час дуже влюбила гарне дівчатко, і дівчинка любила її. 

Але ж і вона згорить... Така гарна, ласкава. І Докії в’явилося все: як хата горітиме, як Санька 

простягатиме руки з полум'я й кричатиме: «Рятуйте! Докієчко! витягни мене!» [3]. 

Борис Грінченко хотів донести у творі «Олеся», що «Кожен повинен боронити свій 

край...» [4]. Олеся постає перед читачами як смілива шістнадцятирічна дівчина. Вона сирота, 

але має діда Михайлика, який розповідав їй про напад татар. Гуляючи лісом, вона побачила 

татар та повела їх лісом, завівши їх у болото. Врешті Олеся врятувала село ціною власного 

життя. «Я не поведу вас далі, хоч би ви й убили мене. Я вас, вороги, завела в цей ліс, і ви не 

вийдете відціль»[4]. 

В основі оповідання Грінченка «Украла» лежить здатність до милосердя людини до 

іншої. Олександра − дівчина з бідної сім’ї, яка навчається у школі. Вона вкрала у подруги 

хліб, бо вона була дуже голодною. Діти не одразу зрозуміли чому вона так робить и повели 

до вчителя. Вчителя дуже вразила ця звістка. «Ця звістка дуже вразила й здивувала вчителя. 

Такого в школі ще не було. Учитель знав, що деякі з дітей ще дома, перш ніж у школу 

почали ходити, були де в чому грішні, але в школі поки ніхто в гріх не вскакував. На 

Олександру він теж ніколи нічого не думав. Вона була просто дівчина боязка − мабуть, 

налякав її батько-п’яниця» [4]. Вислухавши проблеми Олександри, діти в майбутньому 

завжди пригощали дівчинку». Олександра після цього довго соромилась глянути учителеві в 

вічі. Але ні він, ні школярі ніколи не нагадали їй про те, що було. Та й не треба було їй 

нагадувати. З того часу вже ніщо не могло спокусити її. Дівчата − товаришки її люблять і 

часто дають їй чого їсти − такого, що з дому приносять. Але вона зрідка бере, хоч і часто 

сидить на сухому хлібові. Цього року вона здасть останнього екзамена і вийде з школи 

розумною, правдивою і чесною дівчиною» [4]. 

В оповіданні «Дзвоник» Грінченко показує дівчину Наталю у якої було відібрано все: 

мову, свободу, родину. Наталя постійно потерпала від цькувань та знущань. Діти так і чекали 

«Середи», щоб знову посміятися над дівчинкою. «Увесь клас нашорошував уха, як Середа 

вставала проказувати вивчене: вона не тільки погано його знала, а ще й завсігди казала якусь 

кумедну нісенітницю, звеселяючи тим нудну лекцію» [4]. «Олександре Петрівно, дозвольте 

мені втопитися в дворі в колодязі!» [4], − саме такий вихід з ситуації бачить дівчина у яку 

втрапила. Дзвінок − це своєрідний символ у творі. Все в житті дітей відбувається по дзвінку. 

Саме через дзвінок діти стають скутими та забитими.  

Зокрема, в цьому оповіданні змальоване життя селянської дівчинки-сироти, яка 

потрапляє в дитячий будинок. І саме такі образи – дівчата-сироти виступають героями 

багатьох оповідань Бориса Грінченка. Автор показує їхнє бідування, тяжкі життєві турботи. 

Такі маленькі героїні змальовані в оповіданнях «Сама, зовсім сама», «Сестриця Галя», 

«Ксеня». 

Виховне значення творів Бориса Грінченка приховане в його оповіданнях, де маленькі 

шукачі щастя носять у своїх серцях почуття дружби, товариства, намагаються бути 

корисними в сім’ї, швидко відгукуються на чиєсь бідування [4, с. 18]. Показуючи дитячий 

світ уявлень, переживань і відчуттів, письменник тим самим розкриває душу народу, його 

національний характер [4, с. 18]. 

Висновки та рекомендації. Отже, Борис Дмитрович Грінченко завжди мотивував, 

надихав та виховував своїми творами. Він вчить людину бути здатною на героїчні вчинки, 

подвиги. Його твори виховують у сучасних дітей і дорослих гнів до гнобителів і почуття 

любові до пригноблених. Твори Бориса Грінченка будуть актуальні для людства завжди. 

Однак, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Подальшого розвитку робота може бути продовжена у визначені ролі Б. Грінченка в 

розвитку української фольклористики та етнографії.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах є однією з 

важливих проблем, вирішення якої досягають різними шляхами. Проте такі шляхи не 

завжди ефективні, що обумовлено рядом причин пов’язаних з методичним забезпеченням, 

обсягом та специфікою дисципліни, особистісною мотивацією студентів. В роботі 

розглянуто питання організації самостійної роботи студентів у вивченні дисципліни 

«Харчові технології» в технічних навчальних закладах. 

Ключові слова: самостійна робота студентів, методи навчання, методи контролю 

знань, тестові завдання. 

 

The organization of students’ individual work in higher education institutions is one of the 

important problems that can be solved in different ways. However, such ways are not always 

effective, which is caused by the number of reasons related to the methodological support, volume 

and specificity of the discipline, personal motivation of students. The paper deals with the issues of 

organizing students' individual work in the study of the discipline "Food Technologies" in technical 

schools. 

Key words: students’ individual work, teaching methods, methods of knowledge control, test 

assignments. 

 

На сучасному етапі реформування освітнього процесу у програмах навчальних 

дисциплін передбачено частину тем для самостійного вивчення здобувачами вищої освіти. 

Це пов’язано не лише зі зменшенням годин на аудиторні заняття, а й задачею розвитку 

здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями з власної ініціативи, вміти самостійно 

шукати та систематизувати нову інформацію, що безумовно вимагає сучасний прогресивний 

розвиток науки і техніки [1, c. 48].  

Зокрема, фахівець з харчових технологій повинен мати цілісне уявлення про сукупність 

процесів, які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів, знати технологію і 

техніку окремих галузей харчової та переробної промисловості, яка розвивається дуже 

швидкими темпами. Для правильного розуміння закономірностей технологічних процесів, 

значення технологічних параметрів та їх впливу на якість готової продукції особливою 

вимогою є наявність у здобувача ґрунтовних знань з неорганічної та органічної хімії, біохімії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Грінченко_Борис_Дмитрович.
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тощо. Зважаючи на велику кількість різних технологій, складність перетворень, яких 

зазнають складові сировини у результаті технологічних процесів здобувачу важко 

самостійно опанувати таку дисципліну.  

Згідно визначення Архангельського С.І. самостійна робота – це самостійний пошук 

необхідної інформації, набуття знань, використання цих знань для розв'язання навчальних, 

наукових і професійних завдань. Самостійна робота передбачає передачу відповідальності за 

навчальний процес та результат навчання від викладача до студентів [1, с. 49; 4]. Проте, 

очевидно, що роль викладача при цьому не зменшується. Самостійна робота студентів 

вимагає чіткого налагодженого контролю, який може забезпечуватися різними методами. 

[5, с. 66] На викладача покладається обов’язок правильної методичної організації роботи 

здобувача: вибір типу розрахункових завдань, курсових робіт чи рефератів тощо. Серед 

важливих факторів ефективної роботи слід назвати: правильне планування, самоконтроль, 

контроль швидкості та ефективності виконання завдань, оцінювання роботи [4]. При цьому 

здобувач не може самостійно підібрати потрібну літературу, окреслити границі необхідних 

знань.  

На нашу думку частину таких питань можна вирішити використанням тестових завдань, 

які містять запитання різної складності та планування їх виконання у часі. Як показують 

дослідження [3, с. 320], тестові завдання з дисципліни «Харчові технології» дають 

можливість виявити «слабкі місця», відсутність знань з певних питань або неправильне 

розуміння явищ, процесів, які можуть стати причиною нерозуміння нового матеріалу.  

Тому з метою ефективної організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 

викладачу доцільно здійснити ряд підготовчих заходів: провести тестування на початку 

вивчення дисципліни; визначити «слабкі місця» у здобутих раніше знаннях, проаналізувати 

та розробити план самостійної роботи відповідно до отриманих результатів тестування. 

Часто у здобувачів виникають проблеми з розумінням різних понять, одиниць вимірювання 

фізичних величин, показників якості продукції тощо. Слід зазначити, що в результаті такого 

тестування у список питань для самостійного опрацювання можуть позапланово потрапити 

питання з хімії, біохімії, мікробіології, фізики тощо. 

Враховуючи результати попереднього тестування на етапі навчального процесу потрібно 

скласти скорегований список рекомендованої літератури, розділивши її на категорії базової 

та додаткової, забезпечити здобувачів освіти глосарієм до дисципліни, скласти чіткий графік 

організації самостійної роботи та пояснити правила виконання тестових завдань. До базової 

літератури слід віднести підручники із загальних технологій харчових виробництв, а до 

додаткової підручники, які містять технології з однієї галузі, а викладений матеріал більш 

поглиблений. Тестові завдання слід розділити за складністю, зважаючи на різні здібності та 

враховуючи обсяг опрацьованої літератури (базової чи додаткової). Важливо щоб питання, 

наведені в тестових завданнях були висвітлені у рекомендованій літературі та не 

потребували пошуку інформації у додаткових джерелах.  

Тестові завдання мають бути у вільному доступі протягом всього періоду самостійної 

роботи, що можна забезпечити використанням програм для дистанційного навчання у вищих 

навчальних закладах. З метою кращої підготовки здобувачів доцільно надавати декілька 

спроб для виконання тестових завдань з метою тренування та можливості доопрацювання 

питань, на які було складно відповісти. Слід передбачити, що під час виконання тестових 

завдань існує ймовірність вгадування, проте як показують дослідження вірогідність 

вгадування залежить від якості складених тестів [2, с. 305; 3, с. 322]. 

Таким чином виконання тестових завдань різних типів надає студенту можливість 

самостійно оцінювати ефективність вивчення матеріалів, які передбачені для самостійного 

опрацювання. За правильної організації самостійної роботи, ознайомлення студентів з 

правилами вивчення та обсягом матеріалів, тестові завдання можуть стати ефективним 

засобом мотивації студентів та контролю їх знань під час вивчення дисципліни «Харчові 

технології». 
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PROMOVAREA METODELOR ACTIVE CA FACTOR STIMULATOR 

ÎN STUDIUL INDEPENDENT AL ELEVILOR 

 

Actuala societate aduce sistemului educațional cerințe tot mai exigente, formulând o comandă 

socială inexistentă anterior. Aceste schimbări sunt generate în special, de transformările 

considerabile din ultimile decenii, de necesitatea de cetățeni activi, cu inițiativă capabili să se 

integreze în această societate. 

Cuvinte cheie: metoda, studiu, elevi, educație, proces educațional. 

 

The current society brings to the educational system more and more demanding requirements, 

formulating a social order that did not exist previously. These changes are generated in particular, 

by the considerable changes of the last decades, by the need for active citizens, with initiative able 

to integrate into this society. 

Keywords: method, study, students, education, educational process. 

 

Rolul educației la momentul actual al dezvoltării se determină de sarcinile și cerințele societății 

moderne în dezvoltarea dinamică și continuă. În educație, se determină principiul variabilității.  

Astfel sarcina principală pentru ziua de azi nu este de a transmite elevilor anumite cunoștințe, ci 

de a influența modul lor de gindire, analizare și soluționare a problemelor. Procesul educațional ar 

trebui să fie ghidat de o gamă largă de modele tehnologice inovatoare moderne. Bazându-se pe 

tehnologiile inovatoare de formare organizate intenționat acestea contribuie la dezvoltatrea 

activității cognetive, independente, creative, gândirea productivă a elevilor. Astăzi tehnologiile 

pedagogice moderne puse în practică de către profesori contribuie asupra capacității acestora de a 

elabora nu numai o lecție interesantă, dar și de a creea un mediu pedagogic special în care este 

posibilă implimentarea unor metode active de predare. 

Metoda întotdeuna este examinată ca un element a activității de învățare deoarece anume ea 

indică cum trebuie de învățat pe alții.  

Metodele activ-interactive, sporesc eficiența elevilor pentru cunoasterea profundă a realității, 

cultură, spiritul de investigație oferindu-le o motivare superioara a învățării. 

Metoda poate servi pentru elev, mijloc de învățare, poate să facă procesul  de instruire mai 

atractiv, să ajute la formarea intereselor cognitive. Metodele active de predare,sunt acele metode ce 

încurajează gândirea activă și activitatea practică a elevilor în procesul de analizare a materialelor 

http://confesp.fl.kpi.ua/node/1258
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/199-187-11.pdf
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didactice. Se presupune că elevii trebuie să  fie interesați în procesul educațional, să fie implicați în 

evenimente reale, să fie capabili să analizeze diferite situații problemă ce apar. 

Modul de utilizare și eficiența unor metode didactice nu depinde numai de personalitatea 

profesorului, ci de o mulțime de factori ce țin de personalitatea elevilor, de geneza și de formarea 

intereselor lor de cunoaștere, de nivelul  lor, de natura disciplinei și a conținuturilor. Utilizarea de 

către profesor a diferitor metode pedagogice active permite ca procesul educațional să fie nu numai 

interesant pentru elevi, dar și eficient. 

Până în prezent există multe metode active de predare,de exemplu în activitatea pedagogică 

practicată în sala de clasa pot fi utilizate următoatele metode: metoda brainstorming, metoda 

studiului de caz, metoda fundamentalistă, metoda proiectului, etc. Fiecare din aceste metode are 

propriile sale caracteristici, în continuarea o să dezvăluim unele dintre ele. 

Metoda studiului de caz- presupune parcurgerea de către alevi a unor etape, la finalul cărora 

trebuie să prezinte rezultatul muncii sale. Actualitatea metodei date constă în faptul că pe parcursul 

prezentării elevii își pot demonstra originalitatea. 

Metoda brainstormingului- este o tehnică de creativitate în grup, menită se genereze un număr 

mare de idei, pentru soluționarea unei probleme. Această tehnică a fost propusă de către Alex S. 

Osborn ce a dezvoltat principiile metodei în cartea sa Applied Imagination (1953). 

Metoda ciorchinelui - reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau 

modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de 

profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse. Este o 

tehnică de predare-învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze 

conexiunile de idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor 

însuşite anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe, evidenţiind propria 

înţelegere a unui conţinut.   

Tehnica întrebărilor socratice - reprezintă o modalitate eficientă de a explora idei în 

profunzime. Ea poate fi utilizată la toate nivelurile de învăţământ şi reprezintă un instrument foarte 

util pentru toţi profesorii. Tehnica poate fi utilizată în diferite etape ale unei unităţi de învăţare sau 

proiect. Apelând la această abordare, profesorii promovează gândirea independentă a elevilor şi le 

dau sentimentul de „proprietate” asupra a ceea ce învaţă. Capacităţile de gândire de nivel superior 

sunt prezente în timp ce elevii gândesc, discută, dezbat, evaluează şi analizează conţinutul prin 

filtrul propriei gândiri şi a celor din jurul lor. Aceste tipuri de întrebări pot necesita o anumită 

perioadă de practică, de exerciţiu, atât din partea profesorilor, cât şi a elevilor, deoarece pot 

reprezenta o metodă absolut nouă de învăţare. 

Una din metodele des utilizate este metoda de activitate independentă- reprezintă acea 

categorie de metode de învățare în care elevii individual sau în colectiv, își însușesc prin eforturi 

proprii, noi cunoștințe, competențe, comportamente și găsesc soluții originale, la problemele cu care 

se confruntă, sub supravegherea profesorului, dar fără participarea lui directă. Metodele de 

activitate independentă sunt actuale deoarece: 

- Se bazează pe stimularea, exersarea și dezvoltarea reflecției personale a elevului, pe 

gindurea lui activă, interogativă, logică, critică, imaginativă și creatoare 

- Permit individualizarea învățământului prin oferirea posibilităților fiecărui elev de a 

desfășura activități în ritm propriu, în funcție de propriile particularități. 

Categoria de metode independente ( studiul cu manualul și alte cărți, lectura personală, 

învățarea cu ajutorul fișelor de lucru, efectuarea de lucrări practice și experimentale, efectuarea de 

referate și proiecte). 

Orice metodă are un potențial formativ și un potențial de activizare specific intrisec, anumite 

resurse latente, ce pot fi exploatate, valorificate și transformate în valențe activizatoare. Aceste 

valențe urmează să confere metodei semnificația prin care elevii îsi însușesc prin efort propriu 

cunoștințele direcționat de cadrul didactic. Astfel cum s-ar putea explica faptul că aceeași metodă 

de învățământ în mâna mai multor persoane, are efecte educaționale diferite. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

209 

Modul de utilizare și eficiența unei metode didactice nu depind doar de personalitatea 

profesorilor, ci sunt multideterminate de o seamă de factori legați de personalitățile elevilor, de 

geneza și formarea intereselor lor de cunoaștere, de nivelul lor, de natura și conținutul disciplinei. 

Pentru o activizare autentică a elevilor  în activitățile de predare, învățare și evaluare, este 

extrem de important să nu se piardă din vedere faptul că implicarea subiectului care învață este 

determinată cantitativ și calitativ de propria sa subiectivitate, de interpretarea subiectivă a sarcinilor 

de instruire. 

Din aceste considerente următoarele cerințe sunt extrem de importante pentru profesori: 

 Directivele operaționale să fie foarte clar fixate( în termen de comportament observabil) și 
anunțate elevilor, ce urmează să le înțeleagă, accepte, interiorizeze și sa le asume; 

 Toți elevii să înțeleagă corect sarcinile de lucru; 

 Profesorul să se asigure că sunt întrunite premisele cognitive și psihomotorii ale activității 

didactice, respectiv că elevii dețin achizițiile minime necesare rezolvării sarcinilor de lucru; 

 Să se urmărească realizarea unei învățări active sau interactive- bazate pe activități 

individuale, dar și de cooperare, independente, dar și interdependente și pe confruntare de idei, 

opinii, puncte de vedere; 

 Să se solicite elevilor integrarea noilor informații în sistemul cognitiv propriu în viziunea 
sistematică; 

 Să se valorifice reflecția personală a elevului vizavi de noile cunostințe și strategii cognitive; 

 Elevii să fie încurajați să adopte o atitudine critică față de noul material și să îl prelucreze 
într-o manieră proprie, originală, cu spirit deschis, critic și creator; 

 Să nu se neglijeze formarea limbajului științific; 

 Elevii să fie învățați cum să învețe; 

 Să se pună accent pe strategiile și abilitățile metacognitive utilizate de elevi; 

 Să se încurajeze spontanietatea, imaginația și creativitatea cadrului didactic în proiectarea, 
organizarea și conducerea activității didactice. 

Este enorm să afirmăm că metodele didactice tradiționale nu  sunt eficiente și că cele moderne 

sunt mult mai efective, orice metodă are atât valențe specifice, cât și limite specifice, determinate de 

contextul educațional, precum și de personalitățile profesorului și ale elevilor care o utilizează. 

Eficiența unei metode depinde în mod decisiv, de modul în care ea este valorificată în contextul 

didactic, în măsura în care antrenează eforturile elevilor, de cantitatea de efort intelectual și practic 

solicitată de influența pe care o are asupra rezultatelor școlare. 
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В статье исследуется вопросы разработки научно-обоснованной системы подготовки 

студентов к диагностической деятельности, включающая в себя теоретическую и 

практическую подготовку в вузе и практическую работу в школе.  

Ключевые слова: деятельность учителя, педагогическая диагностика, оценка знаний, 

формирование умений, диагностический компонент. 

 

The article examines the development of a scientifically based system for diagnostic activities, 

which includes theoretical and practical training at the university and practical work at school. 

Keywords: teacher's activity, pedagogical diagnostics, knowledge assessment, skills formation, 

diagnostic component. 

 

Введение. Вопросы диагностики в деятельности учителя являются достаточно 

исследованными в отечественной и зарубежной литературе. Основные задачи 

педагогической диагностики учебной, воспитательной деятельности учителя рассматривает 

А.И. Кочетов [1], различные методы педагогической диагностики освещены в работах 

Б.П. Битинаса и Л.И.Катаева [2],  Л.А.Баковой [3], развитие диагностики как педагогической 

науки в Германии раскрывает К. Ингенкамп [4]. Исследованию вопросов педагогической 

диагностики воспитанности учащихся посвящены работы Н.К. Голубевой [5], 

Е.В. Бондаревской [6], Вопросы диагностики нравственного развития школьников, 

педагогической культуры учителя, затруднений школьников в учении исследованы  

А.С.Белкиным [7]. Вопросы оценки уровня знаний и умений младших школьников были 

изучены С.И.Архангельским и В.Мизинцевым [8]. Н.В. Кутовая рассматривала проблемы 

формирования диагностической компетентности [9]. 

Актуальность исследования обусловлена современной стратегией обновления 

содержания образования, новой парадигмой образования ‒ личностно-ориентированным 

подходом. 

С одной стороны проведенная нами исследовательская работа по изучению реального 

состояния подготовки будущего учителя в педагогическом вузе к диагностической 

деятельности показало, что студенты-выпускники фактически не владеют диагностическими 

знаниями и умениями, не видят необходимости в педагогическом диагностировании. С 

другой стороны, ознакомившись с разработанностью проблемы подготовки учителя к 

диагностированию учебно-воспитательного процесса, мы выявили, что вопросы 

формирования умений и навыков педагогического диагностирования учителя начальных 

классов в системе образования еще не изучалось. 

Наша задача разработать научно-обоснованную систему подготовки студентов к 

диагностической деятельности, включающая в себя теоретическую и практическую 

подготовку в вузе и практическую работу в школе.  

Основные виды деятельности учителя начальных классов. Одними из основных 

требований, предъявляемых к учителю начальных классов, являются хорошее знание 

преподаваемых дисциплин и методики их преподавания. Учитель  начальных классов 

должен быть соответствующим образом подготовлен к успешному выполнению своих 

постоянно усложняющихся обязанностей в соответствии с требованиями реформы школы. 

Он должен обладать широким научным кругозором, обеспечивающим возможность 

обучения младших школьников на высоком научно-теоретическом уровне, уметь творчески 
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решать педагогические задачи, применять свои знания на практике. Его профессиональная 

подготовка должна обеспечивать эффективность и качество обучения дисциплинам.  

В теоретических исследованиях, посвященных психологическим особенностям труда 

учителя отмечены следующие основные функции учителя, в реализации которых в основном 

и состоит деятельность преподавателя. 

Деятельность по реализации гностической функции. Перед начальной школой стоят 

важные задачи формирования фундамента умственного воспитания. Поэтому реализация 

гностической функции предполагает наличие у учителя знаний теории, методов и 

методологии науки, основам которой он обучает учащихся.  

Последовательная, целенаправленная работа учителя начальных классов по руководству 

деятельностью ученика основана на предвидении и четком планировании его деятельности 

на уроке на всех его этапах, а также при выполнении им домашнего задания. В данном 

случае проявляется конструктивная функция учителя. Следовательно, этот аспект 

профессиональной деятельности определяется следующими действиями: 

1. Проведение логического анализа фрагмента учебного материала (темы, раздела, 
курса);  

2. Отбор форм, методов и приемов обучения с учетом особенностей усвоения 
школьниками нового материала; 

3. Планирование необходимых диагностических мероприятий как для оценки 

сформированности познавательных способностей школьника, так и для установления уровня 

обученности и воспитанности. 

Деятельность по реализации конструктивной функции. Последовательная, 

целенаправленная работа учителя начальных классов по руководству деятельностью ученика 

основана на предвидении и четком планировании его деятельности на уроке на всех его 

этапах, а также при выполнении им домашнего задания. В данном случае проявляется 

конструктивная функция учителя. 

Поэтому конструктивная функция учителя начальных классов может быть определена 

такими действиями: 

1. Проведение логико-дидактического анализа фрагмента учебного материала, 

установление роли темы в системе обучения, внутри и межпредметных связях с 

практической деятельностью учащихся; 

2. Отбор форм, методов, приемов и средств обучения с учетом специфики учебного 
материала; 

3. Выделение специфических приемов и методов познания, анализ возможностей и 
готовности учащихся к усвоению учебной информации. 

Деятельность по реализации организационной и управленческой функции. 

Организационная и управленческая функции связаны с конкретной реализацией 

педагогического замысла в соответствии с определенной системой правил, принципов и 

предписаний для достижения искомого результата. Поэтому к числу действий учителя по 

организации и управлению процессом обучения можно отнести следующие: 

1. Создание положительной мотивации учения; 
2. Постановка целей и учебной задачи; 
3. Организация действий учащихся по изучению нового учебного материала; 
Управление процессом обучения основывается на возможностях учеников: уровне их 

подготовленности, работоспособности, отношении к учению и т.д. Обо всем этом педагог 

узнает в процессе диагностирования. В неразрывной связи с постановкой цели и 

диагностированием осуществляется прогнозирование. Получив диагноз, и опираясь на 

благоприятный прогноз, учитель приступает к составлению проекта учебно-воспитательной 

деятельности. Проектировочная функция связана с постановкой конечной цели и искомого 

результата в деятельности учителя, с перспективным планированием и формулировкой на 

основе конечной цели учебной задачи темы.  
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Деятельность по реализации мотивационной функции. Одно из важнейшых проявлений 

мотивационной функции учителя – стремление вызвать у детей желание учиться, поскольку 

случаи неуспеваемости и слабого развития учащихся в значительной мере обусловлены 

отсутствием у них интереса к учебному материалу. Мотивационная функция связана с 

особенностями взаимоотношений между участниками педагогического процесса и 

обусловлена необходимостью мотивировать учащихся к занятию предстоящей 

деятельностью. Это один из труднейших аспектов педагогической деятельности, и он может 

определяться следующими действиями: 

1. Выявление генезиса происхождения понятий и обеспечение участия учащихся в этом 
процессе; 

2. Выявление необходимости введения понятий, связанных с потребностями науки; 
3. Создание условий для установления учащимися необходимости изучения нового; 
Деятельность по реализации коммуникативной функции.  Учителю начальных классов 

необходимо знать, что младшие школьники, особенно учащиеся первых и вторых классов, не 

всегда отдают себе отчет в том, что они понимают и чего не понимают в учебном материале. 

Поэтому положительный ответ детей на часто практикуемый учителем вопрос «понятно?» не 

всегда означает, что так оно и есть [3]. 

Комуникативная функция во многом определяется индивидуальным стилем 

преподавателя. Но именно в реализации коммуникативной функции наиболее ярко 

проявляются автократические, либеральные или демократические отношения между 

участниками учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, все действие учителя в процессе реализации гностической, 

конструктивной, проектировочной, мотивационной и организационно-управленческой 

функций входят в структуру его деятельности. С позиции деятельностного подхода эти 

действия вместе со средствами и реальными условиями, в которых они выполняются, 

направлены на достижение целей. Следовательно, эти действия учителя позволят самому 

учителю оценить эффективность педагогической деятельности. Таким образом, анализ 

результатов выполнения этих действий на каждом этапе процесса обучения поможет 

выявить направленность деятельности учителя, специфику его профессиональной 

деятельности, прогнозировать результаты обучения на основе анализа способов их 

достижения. 

Контрольно-оценочные функции необходимы педагогу прежде всего для создания 

действенных стимулов, благодаря которым будет развиваться процесс и в нем будут 

происходить намеченные изменения. При контроле становятся более понятными причины 

неудач, срывов, недоработок. Собранная информация позволяет скорректировать процесс, 

вовремя использовать эффективные средства, ввести действенные стимулы. 

Тем самым, деятельностный подход к обучению позволяет выявить в структуре 

педагогической деятельности диагностический компонент как неотъемлемую часть 

деятельности учителя. То есть современный учитель должен своевременно ставить диагноз и 

корректировать свои действия, исправлять наметившиеся отклонения в учебно-

познавательной деятельности учащихся, в процессе осуществления которой они усваивают 

знания и умения, осваивают способы, приемы и средства учения, овладевают нормами 

поведения, выражают свое отношение к процессу преподавание-учение и т.п. 

Формирование диагностических умений. Исходя из деятельности учителя начальных 

классов и на основе проведенного исследования заключаем, что формирование 

диагностических умений у будущих учителей обеспечивается соблюдением следующих 

педагогических условий:  

а) психолого-педагогических: студенты осознают необходимость овладения 

диагностическими знаниями и стремятся к освоению диагностических умений как основного 

компонента педагогической деятельности;  

б) организационно-педагогических: органичное включение диагностических знаний в 

содержание изучаемых дисциплин; организация последовательного и системного 
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выполнения студентами различных комбинаций когнитивных и технологических действий с 

помощью учебных заданий и учебных педагогических задач, моделирующих 

диагностическое изучение педагогических явлений в разных типах взаимодействия педагога 

детьми;  

в) дидактических: соответствие содержания диагностических знаний современному 

уровню развития педагогической диагностики; обеспечение освоения, воспроизведения и 

моделирования диагностических действий студентов соответствующей технологией 

изучения педагогических дисциплин. 

Результаты обучения педагогическому диагностированию формируется как на уровне 

всей программы, так и в отдельной дисциплине и предполагает формирование следующих 

способностей: 

- демонстрировать системное знание и понимание теории, методов и методологии 

науки, основам которой они обучают учащихся;   

- управлять деятельностью ученика, основанное на предвидении и четком планировании 

его деятельности на уроке на всех его этапах, а также при выполнении им домашнего 

задания. В частности, умения проведения логического анализа фрагмента учебного 

материала (темы, раздела, курса), отбора форм, методов и приемов обучения с учетом 

особенностей усвоения школьниками нового материала; 

- планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать необходимые 

диагностические мероприятия как для оценки сформированности познавательных 

способностей школьника, так и для установления уровня обученности и воспитанности; 

Формирование у будущих учителей начальных классов диагностических умений будет 

протекать эффективнее, если: 

- разработан алгоритм формирования диагностических умений у студентов, 

включающий в себя: целевой, содержательно-процессуальный и технологический 

компоненты, которые выстроены в соответствии с логикой и структурой педагогического 

процесса и отражают особенности диагностических умений учителей начальных классов и 

закономерности их формирования; 

- в качестве системообразующего фактора в образовательной системе  выступает учебно-

профессиональная деятельность студентов; 

- в содержание педагогических дисциплин органично включаются знания 

педагогической диагностики; 

- в процессе изучения педагогических дисциплин стимулируется развитие у студентов 

педагогического мышления и обеспечивается последовательное и системное выполнение 

диагностических действий, моделирующих диагностическое изучение педагогических 

явлений в образовательном процессе. 

Выводы. На всех этапах обучения студентов педагогическому диагностированию 

осуществлялась положительная мотивация, изучение знаний, умений, отношений студентов 

к диагностической деятельности по разработанным нами индикаторам, то есть обучение 

будущих учителей проводилось на диагностической основе.  

Итоговое диагностирование студентов контрольной группы позволило выявить степень 

овладения ими диагностическими знаниями и умениями (83% из них показали высокий 

уровень знаний, а 74% ‒ высокий уровень овладения умениями). Общий уровень развития 

культуры педагогического диагностирования также достаточно высок (81% студентов 

показали высокий, 15% средний ее уровень).  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она открывает 

возможность для дальнейшего развития теории педагогического диагностирования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанное содержание и 

методы обучения культуре педагогического диагностирования могут быть включены в ряд 

реальных предпосылок обновления государственного общеобязательного стандарта 

подготовки учителей начальных классов.  
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Інна Зуб 

(Маріуполь, Україна) 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ НА ЗАНЯТТЯХ  

З БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

У статті висвітлено питання використання ментальних карт як засобу візуалізації 

навчального матеріалу на заняттях з будівельних конструкцій. Обґрунтовано актуальність 

їх застосування в процесі опрацювання та осмислення інформації як методу інтенсифікації 

навчально-розвивальної діяльності. Розглянуто способи створення оригінальних ментальних 

карт. 

Ключові слова: візуалізація, ментальні карти, засоби навчання, інформація, критичне 

мислення, розумова діяльність. 

 

The statistics of the mental health cards are visually available, as there is a lot of visual 

material on the busy weekly constructions. Released relevance of ossification in the process of 

processing and understanding of information as a method of initialization of primary development. 

The ways of creating original mental cards are highlighted.. 

Keywords: vizualizatsiya, mental map, learning tools, information, critical thinking, mental 

activity. 

 

В умовах постійного перегляду навчальних програм і зменшення ваги аудиторних занять 

проблемою стає підтримка у студентів інтересу до навчання. У свою чергу зменшення лекцій 

з навчальних дисциплін спричиняє необхідність викладачів надавати перевагу їх оглядовому 

типу, що, у свою чергу, стає причиною зменшення деталізації матеріалу на користь його 

структуруванню й узагальненню. 

Ефективність роботи студента на лекції визначається його умінням створювати конспект 

і відтворювати за його допомогою інформацію. Враховуючи зазначене, для викладача 

важливим стає досягнення якості конспектування студентами його лекції. 

Відомо, що якщо інформація представлена лише у вигляді тексту, її засвоює близько 

70% студентів. Якщо додати до неї малюнки, схеми або таблиці, засвоєння зростає до 95%. 
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Рис. 1 Карта пам’яті  

Саме тому для покращення засвоєння інформації можна користуватися відповідними 

прийомами, такими наприклад як ментальні карти (інтелект карти, карти розуму, карти 

пам’яті, Mind Maps). 

Ідея створення ментальних карт належить англійському психологу і консультанту з 

питань інтелекту й освіти Тоні Бьюзену. За його визначенням, ментальна карта (mind map) – 

це «прояв радіантного мислення, яке, у свою чергу, є функцією людського мозку». [3, с. 28] 

Ментальні карти – це техніка візуалізації мислення; спосіб запису, за допомогою списків 

та схем (наприклад, «дерев» або діаграм зав’язків).  

Головна відмінність ментальних карт від інших способів візуалізації полягає в тому, що 

ментальні карти активізують пам'ять. 

Якщо студент переважно опрацьовує інформацію, подану викладачем на лекції або 

здобуту способом самостійного дослідницького пошуку, то створені ним ментальні карти є 

продуктом остаточного систематизованого матеріалу. Викладач наразі виконує функцію як 

інформатора, так і оцінки якості знань студента. 

Ментальні карти, створені викладачем, сприяють наданню інформації особистісного 

сенсу, результатом чого стає виклад лекції для студентів з орієнтацією не на текстовий 

конспект, а на радіанний запис, оздоблений асоціативними змістами. Інформація, 

представлена у вигляді ментальної карти, дозволяє педагогу викладати лекцію без жорсткої 

прив’язки до тексту, водночас цілісний план інформації завжди перед очима. 

Карта пам’яті реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, ідеї, завдання або 

інші поняття, зв’язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї. В основі цієї 

техніки – принцип «радіального мислення», що належить до асоціативних розумових 

процесів, відправною точкою або точкою дотику яких є центральний об’єкт. За допомогою 

складених за певними правилами карт можна створювати, візуалізувати, структуризувати і 

класифікувати ідеї та наочно представляти досить складні концепції і великі обсяги 

інформації [4, с. 233]. 

Інтелектуальні карти охоплюють і допомагають записати, запам’ятати, з’єднати і 

вивести інформацію візуально. Створюються вони на папері (оригінальний спосіб) або ж за 

допомогою програмного забезпечення, якого нині існує вже багато видів (Рис.1). Основні 

елементи карти – ключі (або їх ще називають тригери) – слова і малюнки, кожен із яких 

символізує конкретний спогад, сприяє виникненню 

нових думок та ідей, а, отже, допомагає повніше 

використовувати можливості розуму. Тригери 

радіально розходяться від центральної ідеї за 

допомогою серії з’єднуючих гілок. 

Крім того, ментальна карта є суто 

індивідуальним уявленням людини, вона відображає 

інформацію так, як її собі уявляє людина, і може не 

бути правильною або неправильною.  

Дисципліна «Будівельні конструкції» включає в 

себе багато класифікацій, характеристик, 

властивостей та інших видів інформації, яку 

доцільніше конспектувати в нестандартній формі.  

Ментальні карти можна використовувати у 

викладанні будівельних конструкцій під час таких етапів заняття: 

1. Пояснення теми – при використанні ментальної карти складні поняття та класифікації 

можуть бути пояснені і представлені в систематичному вигляді. Застосування цих карт 

допомагає викладачу донести до студентів чітке узагальнене уявлення того матеріалу, який 

вивчається; знижується ризик неправильної інтерпретації важливих понять. Слід зауважити, 

що відгуки студентів свідчать про позитивність такого «особистісного конспекту лекції» за 

умови виокремлення викладачем основних ключових понять, що будуть розглянуті на лекції, 

перед її викладом. (Рис.2) 
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Рис. 2. Приклад складання ментальної карти викладачем на занятті. 

2. Закріплення матеріалу – використання ментальних карт допомагає закріпити 

формування нових понять у студентів. Це дає можливість візуалізувати ключові поняття та 

узагальнити їх взаємозв’язок. 

3. Перевірка знань – за допомогою ментальних карт перевіряються знання, і можна 

виявити, який матеріал був неправильно засвоєний студентами. Використання цих карт може 

допомогти викладачу в оцінюванні саме процесу викладання. Успіхи студентів можуть бути 

проконтрольовані за допомогою ментальних карт. 

В ментальних картах, що складають студенти самостійно, текстові надписи можуть бути 

замінені чи доповнені схемами, картинками або малюнками. 

Ручне створення ментальної карти дозволяє актуалізувати креативне мислення студента, 

а індивідуальний режим виконання стає позитивним в аспекті збереження комфорту 

розумової діяльності, у результаті чого ментальна карта є інструментом особистісного 

відображення думки студентів на задану тему. 

Варто зазначити, що викладач, готуючись до лекції, також може записувати інформацію 

у вигляді ментальної карти (Рис. 3) – тоді він орієнтується на логічні зв’язки між поняттями, 

але зазначений спосіб можна використовувати лише за умови вільної орієнтації у тексті та 

підготовлених карток із цитуванням необхідних визначень. Лекційний матеріал на основі 

інтелект-карт є гнучким, його легко пристосовувати до умов, що змінюються. У час стрімких 

змін інформації й розвитку знання викладач може легко і без значних затрат часу вносити 

корективи до своїх лекцій. 

 
Рис. 3. Складання ментальної карти викладачем (студентами). 

Щоб намалювати ментальну карту потрібно:  

1. Взяти аркуш паперу і записати в центрі одним словом головну тему, якій присвячена 

карта. Укласти її в замкнутий контур.  
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2. Від центральної теми провести гілки та розмістити на них ключові слова, які з нею 

пов'язані.  

3. Розширити карту, додаючи до вже намальованих гілок додаткові гілки з ключовими 

словами, поки тема не буде вичерпана. 

При складанні ментальних карт необхідно використовувати центральний образ для якого 

застосовувати три і більше кольорів. Якомога частіше користуватися графічними образами, 

надавати зображенню об'єм, а також використовувати опуклі букви. Необхідно варіювати 

розмірами букв, товщиною ліній і масштабом графіки, прагнучи до того, щоб відстань між 

елементами інтелект-карти була відповідною, використовувати асоціації; стрілки, коли 

необхідно показати зв'язки між елементами ментальних карт. Головні лінії можна робити 

плавними і більш жирними. 

Ментальні карти можна використовувати при вивченні будь-якого предмету у вищому 

навчальному закладі. 

Таким чином, ментальні карти можуть стати зручним способом запису значних обсягів 

інформації з подальшим її легким відтворенням за рахунок візуалізації.  

Ефективність використання метальних карт характеризуються високим рівнем мотивації 

та пізнавального інтересу до вивчення дисципліни, що в свою чергу дозволяє здобувачеві 

освіти проявити свої знання та навички. 
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ЗНАЧЕННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН  

БУДІВЕЛЬНОГО НАПРЯМКУ 
 

У статті розглядається питання, що стосується застосування наочності при вивчення 

спецдисциплін будівельного напрямку. 

Ключові слова: наочність, спецдисципліни будівельного напрямку. 
 

The article deals with issues related to the use of clarity in the study of disciplines of the 

construction area. 

Key words: clearness, special disciplines of construction direction. 
 

У сучасному навчанні, наочність відіграє велику роль. 

Широке використання та правильне застосування наочності розширює і поглиблює 

уявлення студентів про питання, яке досліджується, скорочує час на викладання матеріалу. 

Однак, надаючи наочності у навчанні важливе значення, не можна її переоцінювати. При 

перевантаженні заняття наочностями можна відволікти увагу студентів від основної мети 

заняття. 

У навчанні має бути забезпечене правильне співвідношення наочного і абстрактного, 

конкретного і узагальненого. Наочність повинна бути підібрана за темами згідно навчальних 

програм таким чином, щоб забезпечити проведення необхідних демонстрацій при викладанні 

відповідних розділів дисципліни, закріпленні і повторенні матеріалу. 
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Методика застосування наочних посібників залежать від того, на якій стадії вивчення 

матеріалу вони застосовуються. Наочний посібник або комплекс наочних посібників та 

технічних засобів різним чином застосовуються при поясненні нового матеріалу викладачем, 

при закріпленні знань та їх перевірці. Так, наприклад, при поясненні нового матеріалу з 

різних тем начальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» презентації та відеоролики 

є органічним доповненням до викладення самого матеріалу. У сумі ці наочні засоби є для 

студентів джерелом знань. При повторенні і узагальнення доцільно скористатися одними 

презентаціям та відеороликами.  

В своїй практиці для підготовки до занятть я не випадково обираю зазноби наочності, а 

ретельно їх підбираю. Для кожного виду наочності (макети, презентації, відеоролики, або 

зразки будівельних матеріалів) повинно бути відведено своє місце в загальному ланцюгу 

занять. Залежно від змісту та навчальної мети заняття я застосовувую різноманітні наочні 

посібники, що сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу. Вважаю, що для того, 

щоб отримати більш стійкий   ефект в отриманні знань необхідно забезпечити правильну 

методику застосування наочних посібників.  

Специфіка навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» така, що в ній 

дидактичний принцип доступності матеріалу, що досліджується, нерозривно пов’язаний  з 

дидактичним принципом наочності. Засоби наочності використовуються при викладенні 

навчального матеріалу викладачем, у ході самостійної діяльності студентів, і формуванні 

умінь і навичок, при контролі засвоєння матеріалу і при інших видах діяльності і викладача, і 

студентів. Необгрунтоване, довільне або надмірне застосування наочності на занятті може 

дати і негативний ефект.  

Загальноприйнятої класифікації, що приводить всі види засобів наочності в систему, яка 

б відповідала вимогам, поки що не існує. Мені, як викладачу дисциплін будіельного 

напрямку доводиться самостійно розробляти комплекси засобів навчання (макети для 

навчальної дисципліни «Кольоровий і просторовий дизайн», «Макетування та моделювання 

в матеріалі») в тому числі засоби наочності на занятті, оптимізацію їх поєднання з іншими 

засобами навчання. 

У кожному наочному посібнику існує ряд дидактичних ознак, що визначають 

раціональну область використання в навчальному процесі. В своїй практиці я пред'являю 

засоби наочності студентам на занятті різними способами. Наприклад:  

 замальовки на дошці; 
  демонстрація плакатів;  
 застосування технічних засобів навчання. 
Сучасному викладачу необхідно знати переваги кожного з них у навчальному процесі. 

Наприклад, показ презентації займає менше часу на викладання матеріалу, ніж необхідно для 

надання цієї ж інформації за допомогою замальовок на дошці крейдою.  

Ефективність застосування обраного засобу наочності багато в чому визначається 

методикою і технікою його використання на занятті. Тут все важливо і значимо:  

 місце розташування і освітленість засобів наочності в кабінеті, його видимість з усіх 
точок кабінету,  

 вміле поєднання викладачем слова і демонстрації, 
  час демонстрації, 
  ступінь підготовленості студентів до сприйняття засобів наочності,  
 педагогічна кваліфікація викладача. 
На заняттях з навчальних дисциплін будівельного напрямку, я використовую такі види 

наочних посібників:  

 демонстрація різних реальних предметів; 
  показ макетів;  
 зображення предметів, процесів і замальовка на дошці; 
  умовне зображення. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

219 

Для якісного відтворення зображень при проеціюванні в кабінеті використовую 

відповідний екран, а саме складений. Відеопроектор – це електронно-оптичний пристрій, 

призначений для проектування на віддалений екран інформації, що надходить в формі 

відеосигналу. Відеопроектор, додатково оснащені комп'ютерними входами (що дозволяє 

проектувати дані безпосередньо з комп'ютера), називають мультимедіа проекторами. Жодне 

з досягнень науки і техніки не викликало такого тривалого і болісного пошуку застосувань у 

процесі навчання, як персональний комп'ютер. Однак, швидкість впровадження комп'ютерів 

у навчальний процес значно відстає від темпів розвитку комп'ютерних технологій. 

До друкованих засобів навчання (ПСО) відносять поліграфічні видання, що містять 

зображення і відображення предметів і явищ, систематизовані відомості наукового чи 

прикладного характеру, довідкові дані і завдання, викладені у формі зручною для 

викладання, вивчення, освоєння і контролю знань. Це: таблиці, картини, картки, карти, 

робочі зошити, портрети.  

Навчальна таблиця являє собою площинний засіб навчання, що несе наукову 

інформацію, яку повинні засвоїти навчаються згідно освітній програмі.  

Таблиця повинна містити матеріал, призначений для тривалого показу або 

багаторазового до нього звернення, що вимагає угруповання, порівняння, узагальнення, 

показу функціональних сторін досліджуваних об'єктів, роз'яснення дії та операції, прийоми і 

способи їх виконання, застосовувані при навчанні, тобто таблиця повинна містити "екстракт" 

тематичних і систематизованих відомостей.  

Активне застосування технічних засобів навчання стає невід'ємною частиною 

навчального процесу скрізь, де є захоплені своєю справою викладача, де навчання стало 

творчістю. Там де технічні засоби використовуються грамотно і систематично, вони 

сприяють підвищенню ефективності та якості навчання.  

Самої пильної уваги потребують питання організації навчального процесу, його 

інтенсифікація, яка полягає в тому, щоб при найменших витратах часу давати необхідну 

кількість інформації, домагатися глибокого її засвоєння.  

Також до сучасних ТСО можна віднести інтерактивну дошку.  

Інтерактивна дошка (ІД) ‒ це пристрій, що дозволяє лектору або доповідачу об'єднати 

два різних інструменти: екран для відображення інформації та звичайну маркерну дошка.  

У навчальний процес необхідно впроваджувати нові, найбільш досконалі методи 

викладання і навчання, розумно залучати технічні засоби навчання. 

Процес інформатизації сучасного суспільства вимагає від кожної людини вміння 

користуватися персональним комп'ютером (ПК). 

Якщо використовувати комп'ютерні технології навчання при вивченні спецдисциплін 

будівельного напрямку, то: 

 активізується процес навчання; 

 формуються навички роботи з комп'ютером; 

 формуються вміння використовувати інформаційні технології в повсякденному житті; 

 формується вміння використовувати інформаційні ресурси людства; 

 економія часу заняття; 

 можливість збільшення обсягу нового матеріалу на занятті і скорочення часу на його 

пояснення; 

 скорочується час на підготовку до заняття. 

Комп'ютерні технології, зокрема презентації, як наочні посібники, допомагають педагогу 

викладати навчальний матеріал, розвивають навички спостереження та аналіз форми 

предметів, забезпечують міцне засвоєння студентами знань, підвищують інтерес до 

дисципліни. У навчальний процес необхідно впроваджувати нові, найбільш досконалі 

методи викладання і навчання, розумно залучати технічні засоби навчання. Комп'ютерні 

технології, як наочні посібники, допомагають викладачу викладати навчальний матеріал, 

розвивають навички спостереження та аналіз форми предметів, забезпечують міцне 

засвоєння студентами знань, підвищують інтерес до предмета. 
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НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ:  

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

У статті аналізується сутнісна характеристика науково-інформаційної діяльності 

бібліотечних установ. Визначається роль окремих напрямів науково-інформаційної 

діяльності у забезпеченні інформаційних потреб користувачів установ. 

Ключові слова: науково-інформаційна діяльність, бібліографічна діяльність, аналітична 

діяльність, реферування, електронні ресурси бібліотек. 

 

The article analyzes the essential characteristics of scientific and information activities of 

library institutions. The role of particular areas of scientific and information activity in providing 

information needs of users of the institution is determined. 

Keywords: scientific-information activity, bibliographic activity, analytical activity, 

abstracting, electronic resources of libraries. 

 

На сучасному етапі оперативний доступ до наукових інформаційних ресурсів та 

інтенсивний обмін інформацією між фахівцями забезпечується розвитком науково-

інформаційної діяльності, що є складовою частини науково-дослідної роботи й однією з 

основних функцій бібліотечних установ. 

Науково-інформаційна діяльність бібліотечних установ на сучасному етапі становлення 

інформаційного суспільства має свої особливості, оскільки потребує від виконавців 

ґрунтовних знань не лише у бібліотечно-інформаційній галузі, а й у сфері науки, освіти. 

Метою нашого дослідження є аналіз сутнісної характеристики науково-інформаційної 

діяльності бібліотечних установ в сучасному інформаційному суспільстві. 

Згідно з ДСТУ 5034:2008 [3] науково-інформаційна діяльність трактується як сукупність 

дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави в науково-

технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, 

зберіганні, пошуку та поширенні. 

Науково-інформаційна діяльність є видом інформаційної діяльності, яка вирізняється за 

своїм об’єктом та завданнями щодо інформаційного забезпечення користувачів у сфері 

науково-дослідної, науково-технічної, виробничої, природничої діяльності. 

Основною метою науково-інформаційної діяльності є забезпечення всіх потенційних 

інформаційних потреб споживачів лаконічною та кваліфікованою інформацією про нові 

знання, досвід і прогнози в різних сферах людської діяльності. Конкретними цілями є: збір 

наукових джерел інформації (документів), їх систематизація, аналіз і синтез, переробка, 

зберігання, пошук, відтворення, розмноження і розповсюдження наукової інформації [4]. 

Науково-інформаційна діяльність виконує функції перетворення, впорядкування, 

структурування та організації наукових знань в наукову інформацію.  

Ефективність науково-інформаційної діяльності визначається обсягами, швидкістю руху 

інформації та оперативністю її оброблення [5, c. 39] 
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Серед етапів здійснення науково-інформаційної діяльності бібліотечних установ можна 
виділити наступні: збирання джерел інформації, аналітико-синтетичне оброблення 
інформації, формування інформаційних масивів (баз даних), уведення інформаційних 
масивів і забезпечення їх зберігання, пошук інформації за запитами споживачів, 
репродукування документів, надання інформації споживачам. 

Одним з основних напрямів науково-інформаційної діяльності бібліотек є підготовка 
бібліографічних документів: каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків, списків, 
оглядів тощо). Бібліографічна діяльність спрямована на задоволенні інформаційних потреб 
користувачів та передбачає виконання таких дій: формування інформаційних ресурсів 
шляхом комплектування документальних фондів, створення довідково-бібліографічного 
апарату; інформаційне обслуговування користувачів за допомогою індивідуального та 
групового інформування, організації тематичних виставок, виставок нових надходжень, 
інформаційно-масових заходів; створення власної видавничої продукції [1, с. 288].  

Основною функцією бібліографічних документів є допомога користувачам щодо 
орієнтації в документному потоці. 

Інформаційно-аналітична діяльність є наступним напрямом науково-інформаційної 
діяльності та науковцями інтерпретується як «специфічний різновид інтелектуальної, 
розумової діяльності людини, в процесі якої внаслідок певного алгоритму послідовних дій з 
первинною інформацією утворюється нова, вторинна аналітична інформація у формі 
аналітичної довідки, звіту, огляду, прогнозу тощо» [2, c. 28]. 

У процесі організації інформаційно-аналітичної діяльності перед науковцями постають 
питання щодо правильності оформлення результатів досліджень шляхом створення науково-
інформаційних документів, які класифікують за такими ознаками: глибина згортання 
інформації (сигнальна бібліографічна, реферативна та оглядова інформація), метод викладу 
інформації (документ-екстракт, перефразований, інтерпретований документ), форма фіксації 
інформації (рукописний, надрукований, машинозчитувальний документ) [5, с. 40]. 

В результаті аналітичної діяльності виникають аналітичні документи, такі як аналітична 
записка, аналітичний звіт, оглядова записка, довідка, періодичний огляд подій (дайджест), 
інформаційна записка, аналітичний огляд, доповідь, що висвітлюють не зміст окремих 
документів, а стан розробки та перспективи розвитку конкретної теми в згорнутому й 
узагальненому вигляді. Цей вид документів користується популярністю серед користувачів 
бібліотеки завдяки можливості отримати готовий інтелектуальний продукт з наведеними 
висновками та шляхами розв’язання проблеми. 

Однією з важливих складових науково-інформаційної діяльності є реферування 
документів. Реферування – це інтелектуальний творчий процес, що потребує осмислення, 
аналітико-синтетичної переробки інформації та створення нового документа – реферату 
[2, c. 43]. Реферат – це короткий виклад змісту первинного документа без його критичної 
оцінки та власної інтерпретації. Якісно складений реферат має допомогти споживачеві 
швидко ознайомитися зі змістом та прийняти рішення щодо доцільності звернення до 
первинного документа. 

Зазвичай бібліотеки реферують видання, що створюються вищими навчальними 
закладами і науковими установами, у структурі яких вони функціонують, але задля більш 
активного розвитку реферативної діяльності бібліотек є необхідність залучення більшої 
кількості бібліотек до корпоративної діяльності. 

Створення електронних ресурсів як напрям науково-інформаційної діяльності набуває 
важливого значення в практиці бібліотек. В зв’язку з активним входженням у наше життя 
новітніх інформаційних технологій, виникли «віртуальні бібліотеки» – розподілена у 
просторі телекомунікації мережа загального користування, орієнтована на обмін даними між 
бібліотеками [6].  

Створити електронні ресурси бібліотеки можна декількома способами, а саме: 
оцифрування документів наявних у розпорядженні організатора електронної бібліотеки; 
отримання електронних версій документа від автора або видавця; запозичення документів, 
наявних у вільному доступі в Інтернеті; організація обміну з іншими електронними 
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бібліотеками; закупівля законно розповсюджу вальних електронних видань на носіях, що 
переносяться; організація доступу до відділених документів [7, с. 313]. 

Електронні бібліотечні ресурси є ефективним засобом доступу до інформації, оскільки 
користувач може отримати такі документи не будучи читачем бібліотеки. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що бібліотека, як інформаційний центр, є 
незамінним соціальним інститутом в сучасному інформаційному просторі. Вона відіграє 
ключову роль в забезпеченні користувачів установи науковою інформацією.  

Читач, який звертається до бібліотеки, повинен мати можливість отримати як зовнішню, 
так і внутрішню інформацію (з локального репозиторію), як в електронному вигляді, так і в 
друкарському. З цим виникає необхідність використання та пошуку нових технологій щодо 
здійснення науково-інформаційної діяльності, що, в свою чергу, позитивно впливатиме не 
тільки на розвиток бібліотечного фаху, а й інформаційно-бібліотечної справи в цілому. Тому 
професійне зростання її працівників повинно стати одним з найголовніших питань 
сьогодення. 
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ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
У статті обґрунтовано краєзнавчі знання формують в учнів початкової школи 

почуття патріотизму, пробуджують дослідницький інтерес до місцевості, в якій вони 
проживають, і до своєї країни в цілому, наголошено на тому, що ця тематика дедалі 
частіше стає предметом розгляду багатьох учених. Також наведено приклади вправ та 
додаткових запитань, що можна використовувати як на уроці природознавства, так і в 
позакласній роботі. 

Ключові слова: краєзнавчі знання, краєзнавчий матеріал, пізнавальний інтерес, вправи, 
додаткові завдання, початкова школа. 
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The article substantiates local lore to form a sense of patriotism among primary school, 

arouses research interest in the area in which they reside, and to their country as a whole, and 

emphasizes that this topic is increasingly being considered by many scientists. Examples of 

exercises and additional questions that can be used as in the science lesson as in the 

extracurricular work are also given. 

Key words: local lore knowledge, local lore, cognitive interest, exercises, additional tasks, 

primary school. 

 

Рідний край для учнів молодшого шкільного віку – це оточуючий простір, освоєний 

ними з дитинства, відчуте та прийняте як родина, дім, друзі, місто (село), річка, ліс. Для 

вчителів та батьків це ще оточуючий матеріальний і природний світ, який завжди поряд, 

основа, що дає відчуття стійкості в житті, джерело життєвої сили та умиротворення. 

Курс «Природознавство» є однією з основних дисциплін у початковій школі. Він 

допомагає формуванню в учнів діалектичного світосприймання, наукової картини світу, 

навчає встановлювати взаємозвʼязки між компонентами живої та неживої природи. 

Застосування у ході його вивчення краєзнавчого принципу сприяє підвищенню ефективності 

навчально-виховного процесу, оскільки національна спрямованість освіти полягає в її 

невіддільності від національного ґрунту, органічному поєднанні з національною історією і 

народними традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу [1]. 

Окремі аспекти виховного впливу краєзнавства обґрунтовано в працях 

Я.А. Коменського, А. Дістервега, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо. На важливе значення 

краєзнавства у вихованні дітей вказували А.М. Алексюк, В.О. Онищук, В.І. Паламарчук, 

М.Б. Євтух, В.І. Загвязинський та ін. Значну увагу вивченню школярами рідного краю 

приділяв В. Сухомлинський. У його педагогічній спадщині значне місце належить урокам 

мислення серед природи. «Йдіть у поле, в парк, пийте з джерела думки, і ця жива вода 

зробить ваших вихованців мудрими дослідниками, допитливими людьми» [2, c. 47]. 

Методичним аспектам краєзнавчої роботи присвячені наукові розвідки Г. Гуменюк, Я. Яціва. 

На сучасному етапі цю проблему досліджують Т. Завгородня, С. Золотухіна, 

О. Сухомлинська, М. Чепіль та ін. 

Формування краєзнавчих понять нерозривно повʼязано з образним розкриттям 

історичних подій, географічних та етнографічних особливостей рідного краю. Саме це 

служить джерелом підвищення пізнавальної активності, прояву здібностей та пробудження 

професійних інтересів учнів; джерелом формування мотивів діяльності, що веде до 

послідовного розвитку та удосконаленню творчих сил, розумових та фізичних здібностей 

молодшого школяра. 

З якою ж метою вивчається свій край в початковій школі? Саме в ній закладаються 

основи пізнавального інтересу до вивчення міста (села) як оточуючого мікроклімату дитини, 

створюються умови для формування моральних почуттів. Молодший школяр вже на 

доступному для нього рівні осмислює важливість і цінність особисто для нього довкілля; у 

звичному оточенні він відкриває нові сторінки, вчиться грамотно з ним взаємодіяти тощо.  

Краєзнавство передбачає комплексне вивчення рідного краю. Тому саме на уроках 

природознавства створюється широке поле для формування краєзнавчих знань учнів 

початкової школи.  

Методична організація використання краєзнавчого матеріалу на уроках можлива у двох 

варіантах: 1) фрагментарне введення краєзнавчого матеріалу; 2) розробка спеціального 

краєзнавчого курсу в рамках регіонального компонента. У процесі навчання можна 

систематизувати та розширити уявлення учнів про свій край, природні умови та ресурси, 

особливості взаємодії людини та природи. Основними напрямами є геологічна будова, 

кліматичні умови, рослинний та тваринний світ тощо. Тільки на основі знань учнів можна 

переконати в необхідності дбайливого ставлення до природи. Для цього обираються 

різноманітні форми та методи ознайомлення: екскурсії, бесіди, творчі роботи, зустрічі з 

людьми різних професій та ін. 
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У шкільній програмі та підручниках з природознавства спостереженням за навколишнім 

середовищем відводиться належне місце. Зокрема, щотижня з’ясовуються погодні умови, 

зміни, які відбуваються в житті рослин і тварин. Учні 3-4 класів вчаться встановлювати 

взаємозв’язки між об’єктами та явищами: коли настає потепління, оживають рослини, 

прилітають птахи, змінюється сільськогосподарська праця людей тощо. Систематичні 

спостереження, результати яких записуються в зошитах з природознавства, дозволяють дітям 

усвідомити, що все в природі взаємопов’язане, що природа – це єдиний ланцюг.  

Перевірити, конкретизувати та розширити знання при вивченні природи рідного краю, 

сприяти розвитку вмінь застосовувати їх у конкретних ситуаціях можна при використанні 

різноманітних вправ та додаткових запитань як на уроці природознавства, так і в позакласній 

роботі. 

Наприклад: 

1. Відгадайте! Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, а взимку гріє. (Ліс). 

2. Закінчіть речення: 
Наука про життя і вирощування лісу – (лісництво). Ліс, вода, угіддя, де рослини і 

тварини охороняються законом – … (заказник). Ліс з широколистими породами дерев – … 

(діброва). Дерево з цінною деревиною – … (бук). 

3. Опишіть рослину картоплі. Які її сорти вам відомі? Як розмножити цінний сорт 
картоплі, якщо є лише кілька бульб? 

Чи знаєте ви? Якщо курячий білок, який вважається найбільш повноцінним продуктом 

харчування людини, взяти за 100 одиниць, то білок пшениці становитиме лише 64 одиниці. 

Білок же картоплі має 85 одиниць від поживного курячого. От вам і картопля! 

4. Загадка. 
На сонечко я схожий,  

І сонце я люблю. 

До сонця повертаю 

Я голову свою. 

І олію з мене бʼють, 

І макуху достають. (Соняшник) тощо. 

На думку Б. Чернова, «вчитель повинен бути готовим до використання краєзнавчого 

принципу під час викладання природознавства. Значить, його слід … навчити самостійно 

доповнювати, уточнювати навчальний матеріал краєзнавчим» [3, с. 49]. 

Отже, краєзнавчі знання формують в учнів початкової школи почуття патріотизму, 

пробуджують дослідницький інтерес до місцевості, в якій вони проживають, і до своєї країни 

в цілому. 
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МЕДИАТАЪЛИМ ЎҚУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МУҲИМ ОМИЛ 

 

Статья посвящена проблеме повышения медиаграмотности современной молодёжи, 

которая не представляет свою жизнь без информационно-коммуникационных средств: 

средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение, мультимедиа, 

интернет и др.).  

Ключевые слова: медиа; массовая культура; средства массовой информации; 

инновационное поколение; медиаобразование; негативное влияние масс-медиа; воспитание 

всесторонне развитой гармоничной личности. 

 

The article is discussed the problem of raising medialiteracy of modern youth who can not 

imagine their life without mass media (newspapers, magazines, radio, television, multimedia, 

internet and etc.).  

Key words: media, mass media the means of media, innovative generation, mediastudy, 

medialiteracy, media culture, mediacompetence, mediaimmunitet, global net – internet, negative 

influence of mass media, upbringing of harmoniously developed, highly educated person. 

 

Сўнгги йилларда мамлакатимизда ҳам медиатаълимга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда.Бутун жаҳонда глобаллашув жараёнлари жадал тус олган бугунги кунда 

замонавий коммуникация технологиялари мамлакатимизда таълим соҳасини янада 

такомиллаштиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.Ҳозирги кунда мамлакатимиздаги  

деярли барча таълим муассасалари компьтерлар билан таъминланмоқда. Бу технология ҳар 

сонияда миллинлаб вазифаларни бажарар экан. Булар орасида медиатаълим учун хизмат 

қиладиган дастурлар ҳам талайгина. Демак, ундан таълим соҳасин янада 

такомиллаштиришда ҳам самарали фойдаланиш давр талабидир. Глобаллашувнинг ижобий 

жиҳатлари кўп. Ахборот соҳасидаи лобаллашув инсоният учун, дунёнинг барча 

худудларидаги одамларнинг ўзаро мулоқати учун, илм фан ва маданият бойликларини 

ўзлаштириш учун, улкан имкониятлар яратадиган жараён ҳисобланади. Кези келганда айтиш 

жоизки, глобаллашув жараёнларида ана шу ахборот технологиялардан баъзи бир ёвуз кучлар 

ғаразли мақсадларда фойдаланаётанларидан ҳам кўз юмиб бўлмайди. Улар ўз саъй 

ҳаракатлари билан кишиларнинг тинч фаровон ҳаётига раҳна солаётганлари ташвишли 

ҳолдир. Интернет орқалиуюштирилаётган ахборот хуружлари ёшлар онгини заҳарлаши 

уларнинг келажагига болта уришдан бошқа нарса эмас. Шундай шароитда биз бу замонавий 

коммуникация технологияларидан кўпроқ ижобий мақсадларда фойдаланиш йўлларини 

топишимиз мақсадга мувофиқдир. Ана шундай самарали йўллардан бири таълим соҳасини 

медиа технологиялари билан янада такомиллаштиришдир. Демак медиатаълим 

талабаларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш билан бир қаторда уларни турли 

мафкуравий тажовузлардан асрашда ҳам муҳим ўрин тутади.ХХI аср юксак интеллектуал 

салоҳиятли, замонавий билим ва малакага эга.Чунки интернет, телевидение, кино, видео, 

телефон ва бошқа алоқа воситалари жуда тез жадаллик билан ривожланиб бормоқда. 

Медиатаълим интерфаол ўқувчига индивидуал таъсир этадиган усул сифатида таълим 

жараёнига жадал суръатлар билан кмрмб келмоқда. Медиа таълим ўқувчини мустақил фикр 

юритишга, ижодкорлик фазилатларини ривожлантиришга,ахборот олиш, уни қайта ишлаш, 

умумлаштириш, хулоса чиқаришга ўргатади.   

Медиатаълим қанчалик мустаҳкам булса, ўқувчи дунёқараши, интеллектуал салоҳияти 

шунчалик ривожланади ва камол топади.Бу эса миллий истиқлолимиз шарофатидир. 

Миллий истиқлол таълимнинг мазмуни ва моҳиятини эски андозалардан озод қилди. 

Мустақиллик ғояси билан суғорилган миллий мафкура ғояларини ўзида мужассам этган ва 
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қамраб олган бошланғия таълим бўйичадавлат таълим стандарти, таълим концепцияси, янги 

дарсликлар, ўқув услубий қўлланмалар,дастурлар, тавсиялар, йўриқномалар чоп этилди ва 

мультимедияли электрон дарсликлар яратилмоқда. Медиатаълим бутун таълим тарбия 

муваффақиятларининг пойдевори ҳисобланади. 

Таълим жараёнига матбуот, телевидения, радио, кино, видео ва интернет олиб 

кирилмоқда.Буларнинг барчаси медиадарслар номи билан таълим жараёнини ташкил 

этишкил этишга ёрдам бермоқда. 

Ҳозирги кунда ўқувчилар учун информацион саводхонлик таълим самарадорлигини 

оширишнинг муҳим шарти ҳисобланади.Оммавий ахборот технологиялари ва дастурий 

таъминот эволюцияси туфайли ҳаттоки тайёргарлиги йўқ фойдаланувчилар, жумладан кичик 

мактаб ёшдагилар ҳам уларни бемалол ўзлаштириб олмоқдалар. Медиатаълим ўқитишнинг 

мазмуни, усуллари ва ташкилий шаклларини сифат жиҳатдан ўзгартирмоқда, муҳим 

шартларда ўқувчиларнинг индивидуал қобилиятларини, уларнинг шахс хусусиятларини 

очишга, сақлашга ва ривожлантиришга, билим доирасини кенгайтиришга, мукаммалликка 

интилишга ёрдам бериши мумкин. Медиатаълим ресурслари ёрдамида улар у ёки бу 

материални тезроқ ўзлаштирадилар, ўқув жараёнига фаол иштирокчилар сифатида жалб 

қилинадилар. 

Медиатаълим ўқув жараёнида назарий ахборотни бериш билан материалларни юқори 

даражадаги замонавий техника воситасида намойиш этиш имкониятига эга бўлади. Ўқув 

объектлари ва воқеаларни моделлаштиради, уларни автоматик равишда кетма кетликда 

намойиш этади, тасвирни туширади. 

Педагог олимлар, медиатаълим талабаларга бериладиган дарс, билм, маълумотнинг тез, 

тушунарли ва ёдда қоларли бўлишини таъмирловчи таълим усули эканини эътироф этганлар. 

Талаба ўқитувчининг оғзаки маърузасидан кўра, кўргазмали воситалардан фойдаланиб 

тушунтиришидан кўпроқ таъсирланар экан. Ана шунда улар етказилаётган мавзуни кўпроқ 

ёдида сақлаб қолади. Талабаларда бундай дарсларга нисбатан қизиқиш юқори даражада 

бўлади. Демак, деярли барча фанларни ўқитишда илғор усулдан фойдаланиш фойдадан ҳоли 

бўлмайди.    
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В данной статье рассказывается о педагогических проблемх и их решениях во время 

глобализации информаций на духовное воздействие молодого поколения.  

Ключевые слова: глобальное, национальная безопасность, течение информаций, 

идеологическая угроза, идеологический иммунитет. 

 

Ушбу мақолада глобаллашув даврида ахборот оқимининг ўқувчи ёшлар маънавиятига 

таъсири ва унинг олдини олишнинг педагогик муаммолари ва уларнинг ечимлари хусусида 

кенг фикр ёритилган 

Калит сўзлар: глобаллашув, миллий хавфсизлик, ахборот оқими, мафкуравий таҳдид, 

мафкуравий иммунитет. 

 

Ахборот глобаллашув даврида ҳар қандай ахборот оқимининг ўқувчи ёшлар 

маънавиятига таъсири хусусида сўз юритганимизда аввало бу масала замирида 

жамиятимизнинг миллий хавфсизлиги ётганини назарда тутишимиз лозим. Зеро, бу мавзуда 
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сўз юритар эканмиз аввало икки масала мавзунинг долзарб нуқтасига айланади биринчиси 

ахборот оқими мафкуравий таҳдид иккинчиси - ўқувчи ёшлар маънавияти яънитурли 

хилдаги ахборотларга нисбатан ёшларимизда иммунитетнинг тўлиқ шаклланмаганлигидир. 

Гап шундаки, ахборот оқими ўз моҳиятига кўра маълум бир мақсадга йўналтирилган бўлади. 

Унинг қанчалик ўқувчиёшларимизга таъсир қилиши унинг олдига қўйилган мақсад сари 

пухта йўналтирилганлига, ахборот оқимининг салбий таъсири эса уларда шаклланган 

мафкуравий иммунитет тизимининг мукаммаллиги омилига боғлиқ. 

Глобаллашувнинг авж олиши миллат “чегараларини” йўқ қилиб юборишга, оммавий 

маънавиятни шакллантириш, бунинг натижасида ҳар бир миллатга хос бўлган урф 

одат,анъана, қадриятлар ўз аҳамиятини “йўқота” бориш хавфи юзага келтиради. Ву 

миллатнинг маънавий қашшоқлашуви содир бўлишига, уларнинг ўзлигини англамайдиган 

манқуртларига олиб келувчи таҳдидларни юзага келтирмоқда.Ёшларнинг фаол ижтимоий 

кучга айланиб бораётгани бугунги кунда уларнинг турли мафкуравий таъсир ва 

тазйиқларнинг бош объектига айланишига олиб келди. Бунда уларнинг жамиятнинг ҳали 

етарли тажрибага эга бўлмаган, ташқи таъсирларга тез берилувчан ва айни пайтда, энг 

ҳаракатчан қатлами экани инобатга олинмоқда. 

Бугунги ўқувчиларнинг аксарияти асосий ахборот манбаи сифатида интернетга 

мурожаат қилишади. Лекин уларда ахборот иммунитети шаклланмаган миш - мишлар дунёси 

бўлмиш “Интернет” орқали маънавиятга салбий таъсир вужудга келиши мумкин. Нима учун 

айнан ўқувчи ёшлар маънавиятига таъсир қилади? Балки уларнинг маънавияти етарли 

даражада шаклланмаганлиги эмасмикан? Бугунги кунда ўқувчиларимиз турли хил ғарб 

сериаллари таъсирида, миллий қаҳрамонларимиз жасоратидан бехабар ўсаётганлиги сабабли 

маънавиятга қайтадан чуқурроқ эътибор қаратмас эканмиз, уларнинг зеҳни ўткир, дунё 

билимларини эгаллаган бўл ишларига қарамасдан, Ватан манфаати йўлида хизмат 

қилишларига, бегона ғояларга берилмаслигига ишонч билдиришимиз учун, уларни энг 

аввало Ватанга эътиқодни, урф одат ва қадриятимизга садокатли қилиб тарбиялаш , 

маънавиятини юксалтириш, салбий иллатларга қарш и тура оладиган мафкуравий 

иммунитетларини шакллантириш, уларнинг онгида маънавий бўшлмқ юзага келишига йўл 

қўймаслик лозим. Ана шундагина исталган бузғунчи ахборотларга нисбатан нафақат 

талабаларда балки ёшлар онида жаннатмакон ўлкамизнинг тинчлигини кўра олмаётган, 

раҳна солишга уринаётган тажовузкор, вайронкор, ғаразли мақсадларини ахборот хуружлари 

воситтасида амалга оширишга йўналтирган экстремистик, диний ақидапарастлик, терроризм 

каби бузғунчиликни тарғиб қилувчи муқаддас “ислом” динини ниқоб қилиб олган 

гуруҳларга нисбатан ўз ахборот иммунитетлари шаклланади. 

Турли зиддиятлар кучайиб бораётган бугунги дунё манзараларида ёшларимизнинг 

маънавий иммунитетини кучайтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш ҳар 

қачонгидан ҳам долзарброқ эканини замоннинг ўзи кўрсатиб турибди. Шу боис 

президентимиз томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббусдан бири, яъни аҳоли ва 

ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланишга 

қаратилганлиги муҳим аҳамият касб этади. Боиси, бугунги глобаллашув шароитида ўғил 

қизларимизнинг камоли, орзу интилишлари, қизиқишлари ахборот замони ва макони билан 

уйғун равишда ахборот коммуникация технологиялари билан ҳамнафас кечаётган экан, 

медиа оламдан тўғри оқилона ва самарали фойдаланишлари, зарарли ахборотлар ва ғоялар 

уларнинг дунёқараши ва тарбиясига таъсир этмаслиги муҳим.  

Адиб Абдулла Қаҳҳор: “Томчи тошни, занг темирни тешади” деганидек, бундай 

информацион хуружлар ёшлар онгини заҳарланишидан, уларни манқуртга айланмасидан 

огоҳ бўлишимиз шарт. 

Миссионерликнинг таниқли назариётчиси Р. Жонстоун ўқувчи ёшларни миссионерлик 

фаолиятининг асосий объекти деб қараб, ўзининг “Дунё операцияси” китобида жумладан 

шундай ёзади: “ Бутун дунёда университет ва коллежларда 37 миллион талаба таҳсил 

олади.Уларнинг кўплари 20 йилдан сўнг йирик мансабларни эгаллашади”. Ушбу фикрлар 

бузғунчмликни тарғиб қилувчи гуруҳлар томонидан жамиятнинг эртанги кунини белгилаб 
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берадиган авлод онгини эгаллаш, назорат қилишни кўзлаб иш юритаётганинианглаш 

имкониятини беради. 

“Зарғалдоқ” инқилоблар, турли диний экстремистик ҳаракатлар, террорчилик 

хуружларининг асосий иштирокчилари ёшлар экани эса юқоридаги каби эътиқодий ва 

ғоявий таъсир ва тазйиқлар қандай оқибатларга олиб келишини, ўсиб келаётган авлодга хос 

социал энергиядан ғайри инсоний мақсадлар йўлида нечоғлик усталик билан фойдаланиш 

мумкинлигини яққол намойиш этади. 

Ахборот хавфслизлигини таминлашнинг яна бир усули- ўқувчиларнинг ахборот 

маданиятини юксалтириш, яъни уларда қабул қилинган ахборотларни саралай билиш ва 

уларнинг интернет ахборотларидан онгли фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш ҳамда 

интернет ахборотларидан қандай фойдаланишни ўргатишда педагоглар, маҳалла ва оила 

қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш талаб этилади. 

1.Ўқувчи ёшларда ахборот хавфсизлигига оид иммунитетни шакллантиришда таълим, 

маҳалла, ота- оналар ҳамкорлигини кучайтириш. 

2.Таълим - тарбия жараёни ва оилада ўқувчи ёшларнинг ахборот хавфсизлигига оид 

иммунитетниоширишда уларда миллий эътиқод -миллий фахр ўз миллати қадриятларини 

қадрлаш, Ватанга эътиқодли каби фазилатларни шакллантиришни кучайтириш. 

3.Турли таълимий- тарбиявий тадбирлар давомида интернет ахборотдан онгли 

фойдаланиш кўникмаларинишакллантириб бориш ва бу жараённи назоратга олиш.  

4.Демократик хуқуқий давлат шароитида талаба ёшларда дунёнинг барча информацион 

оқимларидан ахборот олиш имконияти кенгаяди. Бунда миллий маънавиятни юксалтирувчи 

ахборотлар билан бирга, маънавий тубанлашувига олиб келадиган ахборот оқимлари кириб 

келиш эҳтимоли ҳам кучаяди. Бундай шароитда педагоглар, оила ва маҳалла жамоатчилиги 

ва ота оналар тарғибот ташвиқот ишларида ўз фарзандларида ғоявий таҳдидларга қарши 

иммунитетни ривожлантиришга хизмат қилувчи кўрсатув, эшиттириш ва дунёний барча 

жабҳаларида бўлаётган воқеа-ҳодисаларни тарғибот ташвиқот ишларини кучайтириш. 

Фуқаролик жамияти асослари мустаҳкамланаётган бугунги кунда аксарият давлат 

органлари, педагог- психологлар.маҳалла фуқаролар йиғинлари, ота-оналар бираликда, бир 

ёқадан бош чиқариб умуммақсад сари биргаликда иш олиб боришлари лозимки, бу жиҳат 

давлат ва фуқаролар ўртасидаги бирликни янада мустаҳкамлашга, ёшларни ахборотлардан 

тўғри ва оқилона фойдаланишларига, зарарли ва ёт ахборотларга нисбатан иммунитетни 

шаклланиши учун хизмат қилади. 
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This article gives a broad overview of the benefits of using modern pedagogical technology to 

effectively organize the learning process. 
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Ушбу мақолада ўқув машғулотлари жараёнини самарали ташкил этишда замонавий 

педагогик технологиялардан фойдаланишнинг самараси ҳақида кенг фикр юритилади. 
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It is worth noting that since the independence of the Republic, the principles and stages of 

reforming the education system of the country have been identified. As a result, developed countries 

have become more open to learning about their experiences in the education system. 
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Such interaction require our educational system to analyze pedagogical technologies in 

developed countries from the point of view of our national values and to introduce unique and 

appropriate technologies into the educational process. 

In this context at each stage of the training process I need to carry out certain tasks to 

effectively organize the training process to organize it highly, to raise it to the higher levels. 

Successful implementation of these tasks is important for teachers of continuing education to 

be aware of the essence of pedagogical technologies their ability to apply them effectively in the 

educational process, as well as to find a creative approach to the organization  of the process. 

It is important to find out the criteria and design stages in the train sessions on the basis of 

pedagogical technologies. 

The relevance of the case study method is that: firstly, the real situation relates to learning, that 

is, the case provides students with the opportunity to model their practical activities in diagnosing 

the situation, expressing their interests, and designing specific steps to dream. 

Secondly, the case gives students the freedom to analyze ,search for solution and solve 

problems. 

Thirdly, when examining a case, trainers create an educational process. Mos importantly, 

according to experimental and analytical results, 20%, of the listener’s memory is seen by 20%, and 

50% by hearing (seeing and hearing), receiving and hearing 70% of the discussion find and hear  

70% of the use and discussion of the practical capabilities ( see, hear and act) and find that 90% of 

the information remains in the discussion, when applied ( seen, heard, fulfilled and told). His 

method of teaching, which completely covers the above processes. 

In the new innovative technology, this method uses classes, types, genres and methods of 

presentation, various of cases, the variants of ‘’case study’’ teaching techniques and their 

application of remedial measures is also important. It is clear from the above that teaching 

approaches based on pedagogical technology create unexpected situations and requirements for 

teacher. The need to develop sufficiently practical, compact and critical plans within their 

capabilities. 

Interaction with students, the personal and approach to the process, the ability to adapt the 

content of the lessons, the teaching methods to their knowledge and interests, the formation of 

independent thinking, and the choice of activities in the objective assessment of pedagogical 

technology. 

In conclusion ,it is important to use the benefits of pedagogical technology, as well as 

creatively explore the possibilities of using this technology and finding ways to make the most of it. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ –  

РЕЗЕРВ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальність статті обґрунтована проблемою активізації пізнавальної діяльності в 

процесі навчання в педагогічній теорії й практиці не нова. Одним із перших звернув увагу на 

необхідність «вчити дітей мислити» всесвітньо- відомий вчений-педагог XVII ст. Ян 

Коменський. Ідею активізації навчання за допомогою наочності, шляхом активного 

спостереження, узагальнення та самостійного підбиття підсумків висловлювали 

всесвітньовідомі педагоги Йоганн Генріх Песталоцці та Адольф Дистервег. 

Ключові слова: інтерактивні технології, інтерактивні вправи, активізація навчання, 

аналіз, висновки, раціональний розв’язок. 
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У лекції визначальним є зміст. Залежно від мети лекції коригується структура і метод 

подачі матеріалу, уточнюється план, відбираються необхідні аргументи. Під час викладання 

лекцій необхідно завчасно врахувати склад, рівень та інтереси слухачів, їх настрій і можливу 

реакцію. Мова не повинна бути складною. Говорити потрібно просто, переконливо, відверто, 

зрозуміло. 

В основу лекції, що викладається за допомогою методу «опорної бази», покладено 

принципи базового нагромадження з кожного питання найбільш важливого матеріалу з 

метою підвищення продуктивності процесу навчання. 

Основні принципи цього методу: 

 виклад матеріалу великими часовими «порціями»; 

 повторення викладеного кілька разів; зворотний зв'язок з аудиторією у вигляді 
обговорення матеріалу. 

Для реалізації цих принципів необхідно, щоб кожна чергова лекція починалася з 

короткого змістовного огляду раніше викладеного лекційного матеріалу ‒ вікторин, з метою 

оцінки вхідного контролю знань і повнішого засвоєння інформації. На це витрачається 

близько 5-7 хв. 

Технологія проведення вікторин будується з коротких запитань з можливістю швидких 

відповідей. При цьому доцільно заохочувати студентів балами рейтингу за правильні 

відповіді.  

Також пропонувати студентам самостійно готувати вікторини перед кожною лекцією по 

черзі. 

Психологи визначають, що в лектора є три основні засоби впливу на аудиторію: 

o лінгвістичні (зміст промови); 
o паралінгвістичні (темп, інтонація, модуляція голосу тощо); 
o кінетичні (жести, міміка, пози оратора). 
У ході викладу лекційного матеріалу стежите за дотриманням граматичних норм і 

слововживання. Уникайте канцеляризмів, шаблонів, адже вони ускладнюють сприйняття 

інформації і нерідко заплутують слухачів. 

Спеціалісти в галузі лінгвістики радять уважно стежити за правильністю 

словосполучень, уникати багатослівності, повторення сказаного близькими за змістом 

словами. Під час лекцій я намагаюсь урізноманітнити свій лексичний запас, уникати 

штампів, ширше використовувати синоніми. При побудові пропозицій підбирайте слова з 

властивою їм семантикою і стилістичними особливостями. Лектору важливо знати не тільки 

що сказати, але і як сказати. 

Наприклад, психологи відмічають, що зміною тону голосу лектор може подати на 40 % 

більше інформації. 

Фахівці доводять, що приблизно третина слів оратора зайві. Тому прагніть уникнути 

зайвого багатослів'я і надмірної поспішності у викладенні матеріалу. Контролюю темп і ритм 

мови. Оптимальним вважаю темп зі швидкістю 120 слів за 1 хв. 

Істотно на зміст виступу впливають паузи. За багатьма дослідженнями паузи становлять 

10-15 % часу промови лектора. Паузи в ході виступу бувають різні: 

 люфтпауза (для вдиху повітря), 
 граматична (використовується для уважного читання текстової інформації), 

педагогічна (для осмислення і засвоєння інформації слухачами); «дірява» (лектор втратив хід 

мислення, забув інформацію або не знає, що сказати далі). 

Якщо я втрачаю послідовність виступу, в такому випадку раджу скористатися однією із 

порад: 

- спокійно оголосіть невеличку перерву; 

- зробіть короткі висновки з раніше викладеного матеріалу (наприклад: «Підводячи 

підсумки, дозвольте мені ще раз обрисувати дану ситуацію...»); 

- повторіть ще раз останнє речення (наприклад: «Хочу ще раз підкреслити, що...»); 
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- поставте питання слухачам або запропонуйте їм задати питання Вам (наприклад: «Чи 

немає у вас запитань щодо викладеного матеріалу?»); 

- перейдіть до наступного питання або змініть тему (наприклад: «Перейдемо до 

наступного питання...»); 

- у вас повинен бути напоготові який-небудь жарт або цікава історія (наприклад: «Мені 

на думку спав один ціквий епізод...»); 

- зверніться до своїх тез ‒ шпаргалки (для цього необхідно використовувати цупкий 

папір, писати на ньому тільки на одній сторінці, крупним шрифтом, виділяти важливі думки 

кольоровим фломастером). 

У ході виступу необхідно контролювати свою поведінку і стан слухачів, оскільки вони 

взаємозалежні. Слухачі дивляться на лектора, стежать за його зовнішністю, жестами і 

мімікою. 

Необхідно прагнути говорити природнім, невимушеним голосом. Особливу увагу слід 

приділити жестикуляції. Хоча жести є результатом наших душевних рухів, їх необхідно 

контролювати. При цьому жести можуть бути логічними (визначені тим, що говориться) і 

емоційними. Уникайте механічних жестів: невиправдані і часті випади руками, енергійне і 

безглузде рубання повітря тощо. 

Позу під час виступу вибирайте стійку, але не одноманітну, щоб не стомлюватися. 

Зверніть увагу на свою міміку, за допомогою якої можна переконливо показати і 

гордість, і збурення, і сарказм тощо. Якщо, наприклад, удається сказати смішне при 

серйозному обличчі, то сказане виглядає ще більш смішним. 

Особливого уміння від лектора потребує виклад матеріалу по пам'яті або із зоровою 

опорою на текст. Засвоєння матеріалу слухачами в даному випадку порівняно з його 

зчитуванням збільшується у три рази. 

Роблячи начерки виступу, врахуйте, що при нормальному темпі викладання можна 

прочитати текст із 30 рядків (комп'ютерний інтервал 1,5) за дві хвилини, а розповісти його ‒ 

за три хвилини. Виступ не повинен бути перевантажений цифрами. До речі, цифровий 

матеріал варто зачитувати для більшої аргументованості. Висновки необхідно знати 

напам'ять. 

Зверніть увагу на зворотній зв'язок безпосередньо на лекції ‒ постійно контролюйте 

взаємодію з аудиторією. Учіться спостерігати за слухачами, адже увага ‒ ті єдині двері, через 

які проходить усе, що може бути сприйнято людиною. Про рівень залучення уваги 

студентської аудиторії говорить такий критерій: чим більше слухачі зосереджені на Вашій 

лекції, тим менше руху в аудиторії. Лектору важливо «завойовувати» увагу аудиторії й 

утримувати її, регулюючи вищевикладені аспекти виступу. 

Загальні рекомендації для лектора: прагніть не читати, а говорити; логічно будуйте 

думки і речення; визначайте послідовність і несуперечність суджень; підбирайте 

аргументовані факти і докази; будьте в гарному настрої і доброзичливі; приділяйте увагу 

ерудиції; контролюйте аудиторію; вмійте розпізнавати критичні моменти лекції; аналізуйте 

свій виступ. 

Зарубіжний досвід читання лекцій 

Багато цікавого містить методика викладання у різних країнах. Наприклад, дидактика 

британської вищої школи передбачає дві форми навчання: основою першої є лекції, а 

тьюторські (індивідуальні) заняття, семінари та групові заняття виконують допоміжну роль. 

Основою другої форми, навпаки, є тьюторські заняття, а лекції та семінари є допоміжним 

видом занять. Відвідування лекцій в одних університетах обов'язкове, в інших – ні. У 

навчальному процесі широко практикують дискусії. 

На думку англійських педагогів, тьюторство як типово англійський метод виховання та 

навчання є найціннішим. Це регулярні заняття 1-2 студентів (в нових університетах 5-6) з 

викладачем-наставником (тьютором) протягом усього курсу навчання. Кожен студент 

закріплений за своїм тьютором, який стежить за його навчанням, життям, практикою, 

успішністю та формуванням його як спеціаліста. 
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В американській вищій школі також має місце тьюторська система навчання. Тут 

студентів забезпечують конспектами лекцій. До роботи з першокурсниками залучають 

старшокурсників, аспірантів, викладачів-пенсіонерів; широко використовують аудіовізуальні 

засоби, комп'ютери, кінофільми. Програму такого навчання студенти складають самостійно і 

звітують про її виконання. 

Лекція в навчальному процесі вищої школи домінує і вимагає від викладачів постійної 

праці над удосконаленням методики її читання. А це можливо за умови, що викладачі 

постійно перебуватимуть у пошуках, вивчатимуть передовий досвід і творчо 

використовуватимуть його у своїй практичній діяльності. 

Прийоми, способи і засоби активізації пізнавальної діяльності 

Задачі та завдання  

Одним з найважливіших засобів розвитку пізнавальної активності та творчості студентів 

є завдання і творчі завдання.  

У педагогічному процесі завдання є одним із засобів оволодіння системою наукових 

знань, формування вмінь розв'язувати життєві, виробничі завдання. Рішення кожної задачі, в 

особливості пізнавальної, вимагає від учнів не тільки актуалізації, систематизації та 

відтворення раніше засвоєних знань. У цьому процесі навчається, спираючись на відоме 

йому, веде подальший пошук і засвоєння нових знань, невідомих йому раніше способів і 

засобів вирішення завдання. Завдання стимулює мислення студентів, зближує їх навчальну 

діяльність з науковим пошуком, певною мірою знайомить з етапами, методам засобами 

наукового пізнання і, безумовно, готує учнів до їх майбутньої практичної діяльності.  

Добре відомо, що студент нерідко може викласти прочитаний ним матеріал, але буває не 

в змозі застосувати його у своїй діяльності. Для запобігання подібних ситуацій і організації 

активної пізнавальної діяльності вельми корисні різні завдання, процес вирішення яких 

характеризується високим розумовим напруженням, самостійним пошуком, доказами, 

міркуваннями. Рішення завдань максимально мобілізує і розвиває такі розумові операції, як 

аналіз і синтез, абстрагування, порівняння, конкретизація, узагальнення, навчає студентів 

правильному, застосування цих операцій у своїй пізнавальній діяльності. Цей процес вносить 

в заняття емоційне пожвавлення, підвищує інтерес до даної дисципліни. 

Однак роль і значення завдань не слід переоцінювати. Рішення задач дає позитивні 

результати тільки тоді, коли воно застосовується у поєднанні з іншими способами та 

засобами і коли викладач методично правильна і визначить місце задачі у навчальному 

процесі.  

У навчанні завдання можуть виконувати різну роль. Вони застосовуються з метою: 1) 

більш доказового роз'яснення на заняттях окремих теоретичних положень; 2) ефективної 

організації застосування знань на практиці і показу практичного значення теоретичних 

положень; 3) повторення, відтворення та закріплення знань; 4) контролю і самоконтролю 

знань, умінь, 5 ) формування умінь творчого використання знань у нових умовах; 6) 

організації цілеспрямованої підготовки студентів до чергової лекції, семінарських, 

практичних та інших занять. 

Завдання можуть бути використані на лекціях, семінарських, практичних заняттях, 

консультаціях, під час навчальної та виробничої практик і т. д.  

Чергова лекція починається з обговорення першого завдання, в процесі якого студентами 

висуваються різні ‒ вірні й помилкові ‒ думки. Вловивши зручний момент в обговоренні, 

викладач починає виклад основних положень лекції і в потрібний час звертає увагу студентів 

на утримання другого завдання.  

Педагогічні завдання обговорюються з великим інтересом, жваво, суперечки тривають і 

після лекції. Досвід показує, що застосування завдань помітно підвищує активність, інтерес 

студентів до лекції і дисципліни, що вивчається в цілому. Готових рішень педагогічних 

завдань немає, тому студент повинен їх вирішити самостійно. Для цього він переглядає 

спеціальну літературу з педагогіки і психології, звертається до довідників, словників, 

аналізує минулий досвід (шкільні роки) і т. д.  
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Використання педагогічних завдань дозволяє здійснити зв'язок теорії з практикою, 

розвиває у студентів вміння самостійного вирішення практичних питань навчання і 

виховання.  

Таким чином, педагогічні завдання сприяють підвищенню ефективності занять тільки 

при дотриманні певних вимог: по-перше, вони повинні бути пов'язані з обговорюваної на 

лекції проблемою, по-друге, завдання слід підбирати з урахуванням знань, колишнього 

життєвого досвіду студентів, інакше вона не викличе інтересу , по-третє, на лекції треба 

застосовувати не більше однієї або двох завдань, по-четверте, слід використовувати 

різноманітні види завдань ‒ ситуативні, теоретико-методологічні та інші. 

Питання та їх роль в активізації діяльності студентів  

Питання педагога є одним з найпоширеніших прийомів активізація пізнавальної 

діяльності учнів.  

Викладачі широко використовують питання спрямовані на перевірку засвоєння 

матеріалу, з'ясування запасу знань студентів. Такі питання вимагають відтворення 

засвоєного матеріалу і часто застосовуються на семінарських, лабораторних заняттях, 

заліках, іспитах.  

Однак роль питань у навчальному процесі цим не вичерпується. Шляхом здавна питань 

можна організувати активну пізнавальну діяльність студентів на лекціях, семінарських та 

інших заняттях. За допомогою питань можна направити пізнавальну діяльність студентів на 

визначення схожості та відмінності в процесах, на узагальнення і доказ, виявлення причин 

тих чи інших явищ. За їх допомогою можна організувати посилену інтелектуальну пошукову 

діяльність студентів. 

Загальновідомо, що питання, спрямовані на актуалізацію раніше засвоєних знань та їх 

відтворення лише частково активізують розумову діяльність учнів. Твердження деяких 

дидактів що питання, задані з метою отримання відповідей, що містять відомі навчаються 

знання, не збуджують активну розумову діяльність учнів, вимагає уточнення. Багато питань 

(якщо вони не вимагають лише відтворення завчених цифрових даних,) формул, таблиць, 

відповідь на які дається майже автоматично, без пошуків у пам'яті потрібної інформації), 

активізують діяльність головного мозку, направляючи ee на пошук потрібної відповіді. 

Безперечно, що рівень розумової активності особистості при цьому буде не на такому 

високому рівні, який досягається за допомогою питань, що містять область невідомого, 

вимагають пошуку нових знань. 

В основному застосовуються питання, які потребують: 1) відновлення раніше засвоєних 

знань та їх відтворення; 2) пошуку нових знань, глибокого аналізу фактів, їх порівняння, 

зіставлення.  

Для відповіді на питання першої групи навчаються згадують ті факти, відомості про 

явища, процеси і які були висунуті в процесі навчальної, трудової діяльності. Подібні 

питання використовуються на заліках, іспитах, тобто в процесі контролю знань та організації 

їх застосування на практиці. Вони сприяють систематизації знань, забезпечують міцність 

запам'ятовування.  

Питання другої групи містять у собі елементи невідомого, спірного, незрозумілого. У 

дидактиці їх називають проблемними. Вони містять в собі область невідомо. Для відповіді на 

проблемні питання потрібні нові знання, пошук яких максимально активізує розумову 

діяльність студентів. Зазвичай пізнавальна проблема формулюється викладачем у вигляді 

проблемного питання. Характерними ознаками проблемного питання є: а) наявність 

невідомого, спірного, неясного, які створюють пізнавальну трудність; б) опора (зв'язок) 

цього невідомого, спірного на раніше засвоєні знання. Рішення невідомого є розвитком 

наявних уявлень учнів про це явище, процес, додаванням в систему знань нових відомостей.  

Однак не можна протиставляти ці групи питань. Аналіз процесу навчання показує, що 

вони застосовуються в поєднанні, вступаючи в тісну взаємодію, доповнюють один одного. 

Навіть на заняттях з проблемним навчанням педагог не обходиться без питань, що 

вимагають відтворення раніше засвоєних знань.  
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Слід особливо відзначити, що з метою активізації пізнавальної діяльності студентів 

недостатньо застосувань лише питань першої групи. Необхідно ширше практикувати 

постановку питань, які вимагають від студентів не простого відтворення знань, засвоєних, на 

заняттях або в процесі самостійної роботи над літературою, а творчого використання знань 

для вирішення нових пізнавальних проблем. Доцільно так сформулювати питання, щоб вони 

направляли розумові здібності студентів на аналіз, порівняння аналізованих фактів, 

відомостей, сприяли розвитку логічного мислення.  

Прийоми активізації  

Як відомо, з метою активізації уваги, розумової діяльності студентів на заняттях 

застосовуються різноманітні способи і прийоми.  

Активна пізнавальна діяльність повинна бути організована з самого початку заняття. 

Активність студентів на наступних етапах лекції багато в чому залежить від того, як 

організована її діяльність на початку занять, від того, як зуміє викладач з перших же слів 

опанувати їх увагою, захопити темою. Якщо, входячи в аудиторію, викладач «не бачить» 

студентів, не встановлює з ними контакт, не зверне увагу на те, як вони підготовлені до 

заняття, не назве тему і план лекції, то такий початок заняття не організує студентів на 

серйозне ставлення до теми і не викличе інтересу у багатьох студентів; «саме на таких 

лекціях найчастіше можна спостерігати читання романів деякими студентами, переклади з 

англійської, рішення задач, а іноді ‒ повне неробство». Початок будь-якого заняття вимагає 

чіткої організації, вимогливості, глибокого продумування кожного структурного елементу. 

Психологи відзначають, що перебудова уваги студента в системі перерва (зміна) ‒ лекція 

пов'язана з включенням слухачів в нову психологічну ситуацію.  

Читання лекції, розповідь на семінарському занятті доцільно починати з привабливого 

факту, прикладу, постановки життєвого завдання, пізнавального питання.  

Досвід показав, що постановка питань, завдань на початку заняття може застосовуватися 

в різних варіантах план лекцій може бути представлений у вигляді питань збуджуючих 

інтерес студентів, поставлений проблемне питання за основним змістом теми або названі 

питання, що представляють складнощів для студентів. Подібні питання визначаються на 

основі аналізу досвіду навчальної роботи студентів минулих років. Проблеми, завдання, 

питання на початку лекції можуть бути поставлені за допомогою відеофрагментів, 

діафільмів, телевізійної вставки. Наприклад, на екрані показується застосування якогось 

теоретичного положення на практиці і ставляться питання: «У чому сутність цієї теорії? Які 

її особливості?»Такий початок також буде сприяти мобілізації уваги студентів.  

Таким чином, з урахуванням особливостей змісту досліджуваного матеріалу, 

особливостей складу слухачів, умов проведення занять та інших чинників, викладач може 

урізноманітнити початок лекцій, активізувати увагу студентів з перших же хвилин заняття. 

Слід зазначити, що коли викладач застосовує, наприклад, докладне повторення матеріалу 

минулій лекції або відразу ж приступає до обговорення матеріалу надмірної складності, 

спостерігається спад уваги і активності студентів. Тому доцільні лише ті прийоми, які 

поступово мобілізують увагу слухачів і сприяють подальшому розвитку і підтримці 

активності. 

Активність студентів, їх інтерес до досліджуваного матеріалу, розвинений на початку 

лекції, повинні бути підтримані до кінця заняття. В основній частині лекції виправдовують 

себе такі прийоми активізації:  

1) зіштовхування думок різних авторів, дослідників даної проблеми. У процесі викладу 

окремих теоретичних положень викладач наводить думки різних вчених, показуючи на 

розбіжність в їхніх підходах до вирішення даного питання. В одному випадку педагог на 

цьому ж занятті висловлює свою думку з цього питання, обґрунтовує правильність мул 

навпаки, неточність того чи іншого підходу, а в іншому ‒ залишає це питання для 

самостійного про судження самими студентами, а на одному з чергових занять знову 

повертається до цього питання, перевіряє правильність його рішення студентами. Матеріал 
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лекції буде прийнятий з інтересом у тому випадку, якщо лектор розповість і про досягнення, 

і про труднощі; викладе надії і сумніви;  

2) викладач з того чи іншого питання робить висновок не до кінця, тобто розглянувши 

основні відомості показавши напрямок вирішення питання, завдання дає можливість самим 

студентам зробити висновки узагальнення. Іноді лекція спеціально будується таким чином, 

що вона переривається на найцікавішому місці, при розборі самого захоплюючого 

положення, а обговорення матеріалу триває на наступній лекції.  

3) встановлення контакту з аудиторією: використання елементів бесіди, постановка 

питань. В особливо складних місцях лекції можуть бути поставлені питання: «Вам зрозуміло, 

звідки вийшло ...?»,« Вам зрозуміло чому ...?», «Ви зрозуміли, яким саме чином ...» і т. д. 

Такі питання особливо доцільні на лекціях »семінарах, практичних заняттях, консультаціях.  

4) використання епізодів з життя корифеїв науки, фрагментів, образів з художніх творів 

завжди оживляє лекцію, підвищує емоційність і сприяє кращому запам'ятовуванню. Проте 

слід врахувати, що лекція не естрадне подання. Вона цінна не жартами, розважальними 

історіями. 

У лекції має залучати не зовнішній «блиск», а глибина змісту матеріалу, оригінальність 

постановки питання, своєрідність підходу до вирішення наукової проблеми. Цікаві історичні 

події, образи з художніх творів застосовуються лише як допоміжний матеріал, що забезпечує 

доступність теми, що сприяє залученню уваги студентів до даного питання;  

5) зв'язок змісту лекції з роботами великих конгресів, конференцій, учасником яких був 

сам викладач;  

6) педагогічно доцільна зміна інтонації, темпу, гучності мовлення. Важливо 

встановлювати правильний темп читання лекції з урахуванням особливостей змісту теми, 

підготовленості студентів до слухання лекцій, тобто досвіду їх навчальної роботи у вузі. 

Безумовно, не може бути постійного темпу викладу матеріалу. Він динамічний, змінюється: 

в залежності від змісту матеріалу прискорюється або сповільнюється.  

Так, основні положення, які повинні бути засвоєні і записані студентами, викладаються в 

уповільненому темпі, а цікаві факти, допоміжний матеріал повідомляються в більш 

швидкому темпі. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності досягається, зокрема, за рахунок 

підвищення рівня навчальної мотивації, що, своєю чергою, спостерігається при максимально 

можливому наближенні темпу, спрямованості та інших аспектів організації навчального 

процесу до індивідуальних прагнень і можливостей слухача. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВЗАЄМОДІЇ  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СІМ’ЄЮ 

 

У статті зазначена роль спільного впливу ЗДО та сім’ї для забезпечення ефективності 

процесу виховання дошкільників. Наведені найбільш поширені форми взаємодії ЗДО з 

родиною, проблеми, які виникають при цьому. Наведені етапи організації методичної 

роботи по взаємодії ЗДО з сім’ями вихованців та запропонована модель такої роботи. 

Ключові слова: взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї, методична робота по 

організації взаємодії, співпраця закладу дошкільної освіти та родини у вихованні дітей.  

 

The role of the joint influence of a preschool education institution and the family in ensuring 

the efficiency of the preschool education process is stated in the article. The most common forms of 

interaction between a preschool education institution and the family are presented, as well as the 

problems that arise. The stages of organization of methodical work on interaction of the institution 

with families of pupils are presented and the model of such work is proposed. 

Key words: interaction between preschool education and family institutions, methodological 

work on organization of interaction, cooperation between preschool education institutions and 

families in the upbringing of children. 

 

Практика показує, що батьки й педагоги, намагаючись виховувати автономно, незалежно 

одна від одної, не сприяють ефективному вихованню. Позитивного ефекту можна досягти, 

якщо дорослі домовлятимуться про єдність вимог, спільність методів впливу та способів 

навчання у ЗДО й родинному колі. На сучасному етапі розвитку суспільства ЗДО і сім’ї 

доцільно працювати в умовах співробітництва, а ініціатором таких змін має виступати ЗДО, 

оскільки цього вимагає час. Аналіз стану проблеми в психолого-педагогічній літературі 

засвідчив, що, незважаючи на існуючі теоретичні дослідження і практичний досвід у галузі 

дошкільної освіти, недостатньо вивченим залишається аспект організації методичної роботи 

взаємодії ЗДО з сім’єю у сучасних умовах реформації освіти. 

Вивчення наукових праць [2-5] показало, що серед найбільш поширених форм взаємодії 

ЗДО з родиною є: індивідуальні (бесіди, консультації, відвідування сімей, доручення батькам 

тощо); колективні (консультації, групові й загальні збори, конференції, лекції, гуртки), 

групові (консультації, практикуми, вечори запитань і відповідей, «зустрічі за круглим 

столом» тощо); наочно-письмові (виставки, оформлення інформаційних і тематичних 

стендів, фотомонтажів, радіопередачі та ін.). На сучасному етапі актуальними завданнями 

залишаються індивідуальна робота з родиною, диференційований підхід до сімей різного 

типу, піклування про те, щоб не випустити з поля зору і впливу фахівців неблагополучну 

сім’ю. 

З’ясовано, що організація взаємодії ЗДО з сім’ями супроводжується психологічними та 

педагогічними проблемами, які значно гальмують динаміку цього процесу [1; 6]. Найбільш 

розповсюджені проблеми наступні: однобічність зв’язку, переважання монологу над 

діалогом між батьками та вихователями, використання застарілих та неефективних методів 

та форм роботи з батьками, нерозуміння ролі зв’язку між розвитком сім’ї та дитини, 

відсутність необхідних знань і навичок організації спільної діяльності з батьками щодо 

виховання дітей, захист сімейного світу від оточуючих тощо. 

У практиці діяльності фахівців дошкільної освіти повинні застосовуватися різні види та 

форми взаємодії з батьками. Ці напрями визначаються відповідно до конкретної соціальної 

ситуації розвитку, особливостей і специфіки конкретних батьків і дітей. Важливими 

формами роботи педагогів ЗДО з питань формування партнерської взаємодії з сім’ями є 
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ознайомлення, залучення, навчання, особиста участь батьків у плануванні та організації й 

оцінюванні педагогічного процесу, плануванні життєдіяльності дітей у закладі дошкільної 

освіти. 

Організацію методичної роботи по взаємодії ЗДО з сім’ями вихованців доцільно 

проводити в декілька етапів 

1) експериментальна перевірка дієвості наявного процесу взаємодії ЗДО з сім’ями, що 
включає: аналіз наявної методичної бази щодо взаємодії ЗДО з родинами; оцінка сильних та 

слабких сторін наявної бази; вивчення позитивного досвіду організації методичної роботи 

взаємодії ЗДО з сім’ями; 

2) розробка сучасної моделі активної взаємодії ЗДО з сім’ями; 
3) оцінка ефективності апробованих форм та методів взаємодії ЗДО з родинами 

вихованців.  

Вважаємо за доцільне організувати методичну роботу взаємодії ЗДО з родинами 

вихованців за моделлю з трьох блоків: інформаційно-аналітичний, практичний та 

контрольно-оцінний. 

Інформаційно-аналітичний блок передбачає збір і аналіз відомостей про батьків і дітей, 

вивчення сімей, їхніх труднощів, а також виявлення готовності сім'ї відповісти на запити 

дошкільного закладу. 

Практичний блок містить інформацію, спрямовану на вирішення завдань, пов'язаних з 

розвитком дітей. В цей блок доцільно включити різні форми роботи, зокрема: психологічний 

тренінг – інтерактивне спілкування з батьками; проект «Віртуальна приймальня», яка 

передбачає віртуальне спілкування з батьківською громадськістю на сайті. Форми і методи 

роботи, які використовуються вихователями і психологами залежать від тієї інформації, яку 

вони отримали під час аналізу ситуації в межах першого блоку. 

Контрольно-оцінний блок передбачає аналіз ефективності (кількісний і якісний) заходів. 

Для визначення ефективності зусиль, витрачених на взаємодію з батьками, використовується 

опитування, книги відгуків, оціночні листи, експрес-діагностика та інші методи, що 

застосовуються після проведення того чи іншого заходу. Не менш важливим є самоаналіз з 

боку вихователів. У роботі з батьками повторна діагностика, співбесіда з дітьми, 

спостереження, облік активності батьків можуть бути використані для відстеження та оцінки 

відстроченого результату. 

Отже, позитивні результати у вихованні дітей досягаються за умови вмілого підбору 

різних форм співробітництва, активного залучення до цієї роботи всіх членів педагогічного 

колективу ЗДО і сімей вихованців. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

У статті розглянуто особливості маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг. 

Згідно маркетингової концепції 4Р, проведено паралель застосування цієї концепції для 

забезпечення успішної діяльності освітніх установ. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, освіта, освітні послуги. 

 

The article deals with the peculiarities of marketing activities in the field of educational 

services. According to the marketing concept of 4P, the parallel application of this concept to 

ensure the successful operation of educational institutions. 

Keywords: marketing, marketing activity, education, educational services. 

 

Ринок освітніх послуг – це система маркетингових відносин між учасниками, які 

впливають на формування навчального процесу [1, с. 204]. Слід пам’ятати, що реальними 

учасниками ринку вищої професійної освіти (ВПО) є не лише навчальні заклади та 

споживачі (індивідуальні чи корпоративні), а й ряд посередників (біржі робочих місць, 

служби зайнятості, реєстраційні підрозділи, установи ліцензування та акредитації ВПО 

тощо). Він також повинен враховувати функції держави як клієнта бюджетних навчальних 

закладів та регулюючого органу комерційних університетів [2, с. 97]. Держава встановлює 

переліки напрямів навчання, визначає основні особливості сфери та якості освітніх послуг, 

які встановлені в освітніх стандартах. 

Особливістю маркетингової діяльності у сфері освіти є наявність великої кількості 

учасників ринку, що перешкоджає дослідженню ринку та стратегічному аналізу при 

плануванні відкриття нового закладу, програм або навчального курсу. 

З маркетингової точки зору, функції навчального закладу включають: 

 надання учням освітніх послуг, передача бажаних та необхідних знань, умінь (як за 
змістом та обсягом, так і за асортиментом та якістю); 

 створення та надання пов'язаної операційної системи, а також забезпечення впливів, 
що формують особистість майбутнього фахівця; 

 надання непрямої інформації та послуг потенційним та реальним студентам та 
роботодавцям, включаючи узгодження з ними умов майбутньої роботи, розміру, порядку та 

джерел фінансування навчальних закладів тощо. Освітні заклади як суб'єкти, що формують 

та реалізують пропозицію навчальних закладів на ринку, відіграють вирішальну роль у 

розвитку маркетингу у галузі освіти. 

 Проміжні структури на ринку операційної системи ще знаходяться на стадії формування 

та реалізації маркетингової діяльності. До них відносяться служби зайнятості та обміну 

робочими місцями, освітні фонди, асоціації навчальних закладів (наприклад, університети чи 

бізнес-школи) та підприємств, спеціалізовані освітні центри тощо. Вони сприяють 

ефективному просуванню операційної системи на ринку та можуть виконувати такі функції, 

як: 

 збір, обробка, аналіз та продаж (надання) інформації про ринкове середовище 
операційної системи, консультування інших суб’єктів; 

 участь у процесах акредитації навчальних закладів, здійснення рекламної діяльності, 
юридичне забезпечення; 

 створення каналів дистрибуції, організації транзакцій та сприяння завершенню 
транзакцій в операційній системі; 
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 участь у фінансуванні, запозиченні та інших формах необхідних ресурсів, підтримка 

ресурсів для виробників та споживачів операційної системи, в тому числі – через систему 

державних позик та інших освітніх позик.  

Роль держави та органів управління (у тому числі на місцях) особливо важлива в 

маркетингу освітніх послуг, на відміну від маркетингу інших товарів та послуг. За іноземним 

досвідом в країнах з ринковою економікою держава забезпечує юридичний захист суб’єктів 

маркетингу (насамперед споживачів) від монополізму, недобросовісного ведення бізнесу, 

реклами та забезпечення якості товарів та послуг, веде статистику, сприяє масштабним 

дослідженням ринку тощо. 

 У галузі освіти держава покликана виконувати досить конкретні функції, які, як 

правило,це не можливо виконувати іншими суб'єктами у необхідному масштабі. Наприклад, 

у розвинених країнах (наприклад, у США) першою відповідальністю федеральних органів 

управління освітою є ініціація, підтримка та зміцнення позитивної громадської думки, 

позитивного іміджу соціальних освітніх установ, у тому числі як серед населення, так і серед 

роботодавців. Держава у всьому світі фінансує освіту (насамперед для її фундаменталізації 

та гуманізації) та забезпечує гарантії на довгострокові інвестиції інших суб'єктів у цій галузі, 

застосовує податкові пільги та інші форми регулювання ринку для забезпечення розвитку 

пріоритетних спеціальностей, форм та методів підготовки фахівців, розвитку освіти. 

Аналіз ринку повинен починатися з тенденцій щодо факторів макросередовища, що 

впливають на систему освіти та мікросередовище, тобто учасників ринку за допомогою 

маркетингових досліджень. У ході досліджень необхідно визначити поточний та майбутній 

попит на фахівців з деяких напрямків підготовки, як з боку держави, так і з боку приватних 

та корпоративних споживачів. Необхідно оцінити конкурентну ситуацію в певній галузі, 

включаючи сферу пропонованих освітніх послуг, рівень цінової політики, методи 

розповсюдження та просування послуг у сфері зловмисного програмного забезпечення 

[3, с. 124]. 

На основі результатів стратегічних та маркетингових досліджень розробляється перелік 

можливостей та загроз із боку зовнішнього середовища, а також сильні та слабкі сторони 

освітньої організації на ринку. Потім створюється маркетингова стратегія та визначається 

маркетингова комбінація (у спрощеній формі ‒ товар, ціна, розповсюдження, просування) 

для установи, яка займається програмним забезпеченням, або окремим навчальним 

пространством. 

Виявилося, що в більшості випадків польова маркетингова діяльність обмежується 

побудовою системи маркетингових комунікацій для інформування реальних та потенційних 

споживачів освітніх послуг [4, с. 156], що суперечить складності маркетингових технологій. 

Таким чином, визначаючи категорію «товар» або в цьому випадку освітніх послуг, слід 

чітко вказати передбачуваний обсяг та якість. Спочатку споживачі поділяються на сегменти 

для визначення вимог до освітніх послуг [4, с. 156]. Для кожного сегменту освітня послуга 

буде мати форму, наприклад, повноцінної освітньої програми для школярів, скороченої для 

випускників професійно-технічної та вищої освіти, програми навчання денної, заочної або 

дистанційної форми, можливості отримання додаткової освіти одночасно, наявність 

стажувань, включаючи іноземні тощо. 

Визначаючи категорію «ціна», сфери комерційної підготовки, слід враховувати аналіз 

співвідношення ціна-якість конкурентів, репутація університету, територіальна доступність, 

платоспроможність цільових споживчих сегментів тощо. Можливо розробити різні системи 

знижок для корпоративних клієнтів, які отримають наступний рівень або другу вищу освіту в 

тому ж навчальному закладі. 

Категорія «розподіл» в основному пов’язана з розширенням мережі філій та 

представництв, а також організацією дистанційної освіти. Найчастіше вивчається система 

«просування» або маркетингових комунікацій у системі ВОП, що сприяє визнанню 

університету цільовою групою та поступовому формуванню конкурентного іміджу. В якості 

платформи для організації спілкування можна використовувати корпоративний веб-сайт, 
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соціальні мережі, спеціальні блоги тощо [3]. Ці інструменти також можуть бути використані 

для організації зворотного зв’язку з потенційними та фактичними споживачами освітніх 

послуг щодо якості навчання, ціни, форм і методів навчання, умов, розташування, престижу, 

реклами тощо, що стане основою для стратегічного узгодження, тактичної та оперативної 

діяльності маркетингу. 

Орієнтація на потреби споживачів освітніх послуг і продуктів – це не тільки структурні 

або технологічні зміни, які проводяться в більшості освітніх послуг. Це психологічна 

перебудова в діяльності персоналу освітніх установ. Подібні зміни тривають довго, навіть 

якщо освітніми установами будуть заявлятися нові і значущі стратегічні цілі. Спокуса 

повернення до традиційних методів досить висока. Таким чином, перше завдання, яке 

вирішується в будь-якому навчальному закладі, яке приймає маркетингову орієнтацію, 

направити колектив і організаційно пристосувати його до роботи з новими освітніми 

послугами і продуктами. 

З огляду на зростаючу конкуренцію на ринку освітніх послуг і продуктів, для того щоб 

оцінити потенційний попит слід звернутися до маркетингових методів дослідження ринку. 

В таких умовах інноваційний маркетинг процесу у сфері освітніх послуг слід розглядати 

як сукупність взаємопов'язаних видів діяльності від ідеї до комерціалізації інновацій, що 

веде до успіху на ринку. У цьому сенсі необхідно приймати ефективні маркетингові рішення 

на всіх стадіях інноваційного процесу та використовувати більш ефективні методи для 

задоволення потреб порівняно з конкурентами. Тому маркетингові інновації повинні 

охоплювати всі етапи створення навчального закладу чи навчальної зони, включаючи пошук 

та оцінку ідей з урахуванням потреб споживачів, розробку концепції інноваційного продукту 

відповідно до очікувань споживачів, прогнозування привабливості ринку і можливостей 

комерціалізації технологічно прогресивної продукції [5, с. 39]. 

Концепція інноваційного маркетингу, спрямована на підвищення 

конкурентоспроможності освітніх послуг та їх комерціалізацію, повинна забезпечити 

безперервність ланцюга вартості з урахуванням інтересів дослідників, програмістів, 

виробників, посередників та споживачів інновацій [5, с. 39]. Спільна маркетингова взаємодія 

між виробниками та споживачами освітніх послуг необхідна для оцінки прийняття інновацій 

партнерами у ланцюжку вартості з метою формування інтелектуального капіталу та 

інноваційного потенціалу [5, с. 40]. 

Таким чином, специфіка маркетингової діяльності спрямована на установки і рішення 

щодо перерахованих вище аспектів його діяльності. Потрібно зазначити, що для сфери освіти 

застосування маркетингу буде актуально, науково обґрунтованим засобом забезпечення 

успішної діяльності освітньої установи, як цілком конкурентоспроможною до сучасних 

вимог на ринку. Так як, впровадження маркетингу у галузь освіти здатний мати позитивну 

дію, як на фахівців освіти, так і на споживачів їх продукції – абітурієнтів, здобувачів, 

підприємств, батьків, слухачів та в цілому держави. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

 

У статті розроблено окремі методичні прийоми для мотивування учнів до навчання 

біології. Їх можна застосовувати на звичайних уроках біології, вони не є складними, 

практичні та не вимагають від вчителя великих додаткових витрат часу та матеріалів. 

Оптимальною формою є  певні творчі та нестандартні завдання, які не тільки викликають 

інтерес до біології, а і умотивують до її систематичного вивчення. 

Ключові слова: біологія, мотивація, творчі завдання, методи навчання. 

 

The article develops separate methodical techniques for motivating students to study biology. 

They can be applied to ordinary biology lessons, they are not complicated, practical and do not 

require the teacher a lot of extra time and materials. The optimal form are creative and non-

standard tasks that not only arouse interest in biology, but motivate it to study systematically. 

Key words: biology, motivation, creative tasks, teaching methods. 

 

Ефективність навчальної діяльності залежить передусім від її мотивації, основу якої 

становлять потреби, інтереси, бажання, емоції, мотиваційні установки та ідеали зростаючої 

особистості. Мотивація освітнього процесу ‒ комплекс мотивів, які спонукають, надихують і 

спрямовують пізнавальну діяльність учнів, значною мірою визначають її успішність [5].  

Мотивація – це система мотивів (а мотивами можуть бути і потреби, й інтереси, й 

емоційне тло, і побажання, мотиваційні установки, прагнення тощо), які визначають 

характер і конкретні форми діяльності чи поведінки людини; це застосування у освітньому 

процесі системи мотивів, різноманітних способів стимуляції з метою направлення та 

залучення учнів у активне навчальне пізнання [4]. 

Центральною проблемою педагогічної психології, та і дидактики в цілому, є вивчення 

мотивів та мотивації навчальної діяльності. Цю проблему досліджували в своїх роботах такі 

психологи і дидакти, як Б. Баєв, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, І. Підласий, С. Рубінштейн, 

Л. Бοжович, Л. Вигοтський, А. Маркова, М. Матюхіна, Т. Матіс, Ю. Бабанський, В.Леонтьєв, 

О. Савченко, А. Омеляненко, М. Скаткін, Г. Щукіна та багато інших відомих дослідників. 

Але, слід зауважити, що більша частина наукових досліджень мотивації навчання була 

проведена у 70–80-х роках минулого століття, а, отже, їх результати необхідно зробити 

більш сучасними та відповідаючи ми сучасним реаліям [2; 3; 5]. 

Отже, необхідно детально вивчити та оцінити ефективність  методів підвищення 

мотивації до навчання у дітей на уроках біології, адже навчання природничих наук є 

нагально необхідним та актуальним. 

Проблема, яку ми намагалися вирішити, це підбір та розробка прийомів, які можна було 

б застосовувати для розвитку мотивації до вивчення біологія і які були б практичними та не 

вимагали від вчителя великих додаткових витрат часу та матеріальних витрат. Ми вирішили, 

що оптимальним для цього будуть певні творчі та нестандартні завдання. Вони зможуть не 

тільки зможуть викликати інтерес до вивчення біології, а і зможуть умотивувати до 

систематичного вивчення даного предмету.  

Для цього угруповано низку пошуково-творчих завдань [6-9] для розвитку мотивації до 

навчання біології, яка представляє собою комплект, де розміщено окремі завдання та 

методики з незвичайним або цікавим змістом. Вони згруповані у три групи: 

1. причинно-наслідкові зв’язки. 

2. комбінування інформації, 
3. планування і виконання практичної діяльності. 
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Використання системи завдань для формування та розвитку мотивації учнів до 

навчальної діяльності з біології передбачає застосування на кожному уроці, мінімум одного 

завдання з кожної групи. 

Формування мотивації до вивчення біології буде способом покращення якості навчання. 

Тому, створення умов, де кожній дитині надається можливість відчути та пережити радість 

успіху у освітній діяльності, якнайкраще актуалізувати та застосувати свій особистісний 

потенціал є найважливішою вимогою сучасної школи [2].  

Для з’ясування рівня шкільної мотивації у досліджуваних учнів середньої школи до 

початку занять із формування мотивації до навчання на уроках біології, ми провели 

методику «Анкета для оцінки рівня шкільної мотивації Н. Лусканової» [1]. Результати 

дослідження відображено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Вихідний рівень мотивації до навчання у школі у учнів 6-9 класів 

(пояснення у тексті), % 

 

З’ясовано, що загалом по виборці високий (перший) рівень мотивації до навчання мають 

4,9 % учнів 6-9 класів. Гарну шкільну мотивацію (другий рівень) виявлено у 17,1 % 

досліджуваних школярів, а у 34,5 % учнів 6-9 класів виявлено третій рівень мотивації до 

навчання (в цілому позитивне ставлення до школи). Достатньо високий відсоток дітей, які 

мають негативне ставлення до процесу навчання. Низька шкільна мотивація (четвертий 

рівень) виявлена у 28,6 % дітей, а негативне ставлення до школи, шкільну дезадаптацію 

(п’ятий рівень) ми виявили у 14.9 % обстежених школярів.  

Після проведення низки занять з біології із застосуванням запропонованої нами 

методики, ми провели повторне анкетування (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівень мотивації до навчання у школі у учнів 6-9 класів  

після проведення занять (пояснення у тексті), % 
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З’ясовано, що загалом по виборці високий (перший) рівень мотивації до навчання 

збільшився до 8,8 %. Гарну шкільну мотивацію (другий рівень) виявлено у 20,4 % 

досліджуваних, що на 3,3 % більше. У 40,5% замість 34,5 % учнів 6-9 класів виявлено третій 

рівень мотивації до навчання (в цілому позитивне ставлення до школи). Низька шкільна 

мотивація (четвертий рівень) зменшилася на 2,2 %, а негативне ставлення до школи, шкільну 

дезадаптацію (п’ятий рівень) ми виявили у  3,8% дітей, що на 11.1 % менше.  

Такі результати ми пояснюємо тим, що учні мали можливість бути включеними в процес 

навчання та самостійно обирати ту чи іншу освітню траєкторію. Також важливим є той факт, 

що школярі постійно змінювали види діяльності, що давало змогу переключити увагу і 

запобігти розвитку втоми.  
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ПРОБЛЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розглядаються наукові погляди на проблему заїкання, причини, форми, види 

та типи логоневрозу. Розкривається процес лікування, використання логопедичних вправ та 

інших способів корекції заїкання. 

Ключові слова: дошкільний вік, шкільний вік, заїкання, мовленнєвий розлад, форми 

заїкання, корекція. 

 

В світі близько 2% людей із заїканням, і більшість з них почали заїкатися саме в 

дитинстві. В даний час точно не виявлені причини заїкання, і на цей рахунок існують різні 

думки, як існують і різні методики лікування. 
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Важливою проблемою є те, як полегшити заїкуватій дитині процес навчання в школі і 

зробити її перебування у навчальному середовищі більш комфортним. Адже для багатьох 

дітей із заїканням шкільні роки є досить стресовим періодом в житті, тому що саме там 

відбувається найбільша кількість важких ситуацій для заїкуватої дитини.  

Вирушаючи в школу, дитина опиняється в дитячому колективі, котрий, як відомо, іноді 

може бути дуже жорстокий. Глузування і передражнювання однокласників, як і байдужість 

вчителів, можуть дуже негативно вплинути на нервову систему дитини, розвинути у неї 

соціофобію і комплекс неповноцінності, не говорячи вже про проблеми з навчанням і 

психікою, неврози і т. п. Все це обумовлює актуальність нашої роботи. 

Мета статті – дослідити причини й симптоми заїкання, виявити  основні ознаки, види та 

типи заїкання у дітей дошкільного та шкільного віку, проаналізувати наявні методи 

лікування мовних судом у дитини. 

Всі причини, котрі викликають розвиток заїкання у дітей дошкільного та шкільного віку 

поділяють на: 

1. Фізіологічні причини (спадковість, травма головного мозку, пошкодження нервової 

системи новонародженого); 

2. Психічні причини (переляк у перші роки життя, сильні страхи та стреси, втрата 

одного з членів сім’ї); 

3. Соціальні причини (зайва строгість або недостатня увага батьків під час активного 

формування мови дитини, копіювання заїкуватої людини, раннє залучення до вивчення 

іноземних мов); 

4. Інші фактори, не менш важливі за свої значенням (невдачі та знущання в школі, 

порушення ендокринної системи, болісне прорізування зубів). 

Якщо вразлива, боязка, надто емоційна дитина почала заїкатися в 2 або 3 роки, 

причиною міг стати сильний переляк. 

Причинами заїкання у дітей від 3 до 5 років, коли активно йдуть процеси становлення 

мови та поповнення словникового запасу, можуть бути інформаційні та розумові  

перевантаження. В таких випадках лікування обов'язково передбачає організацію 

полегшеного режиму дня з тривалим перебуванням на свіжому повітрі, достатнім часом на 

сон, відсутністю стресів і нетривалою взаємодією з комп'ютерною технікою. 

У шкільні роки дитину супроводжує безліч труднощів,  з  якими вона стикається мало не 

щодня, відбувається велика кількість ситуацій які викликають у дитини заїкування, а саме: 

читання в голос, виступи перед великою кількістю людей, усні відповіді та доповіді посеред 

класу які залякують дитину. 

Було встановлено, що у дітей спостерігаються наступні ознаки і симптоми заїкання: 

1. Розтягування звуку, затягування паузи між звуками у середині слова «ля….лька»; 

2. Судомні спазми мовного апарату при спробі вимовити звуки на початку та в середині 

слова. Причому дитина може «спотикатися» як на одному звуці «л-л-л-лька», «ляль-к-к-ка», 

так і на цілому складі «ля-ля-лька»; 

3. Комбіноване порушення мови, коли спостерігається і невиправдані паузи в середині 

слова, і складово-звукові повторення; 

4. Дошкільник намагається вимовити слово, у нього не виходить, дитина переживає і 

часто плаче, тим самим провокує нервовий настрій та агресивність. 

5. В більшість випадків у малюка із заїканням з'являються нервові тики; 

6. Досить часто діти, котрі відчувають труднощі у вимові слів, замикаються. Їм складно 

спілкуватися, вони вважають за краще перебувати на самоті, побоюючись стати об'єктом для 

насмішок; 

7. З появою заїкання зазвичай порушується сон, може проявитися порушення травлення і 

апетиту, нічний енурез; 

8. Тривога, неспокій, напруженість перед мовою; 

9. Несвідомі руху, наприклад, часте моргання, гримаси на обличчі, як спроба подолати 

заїкання; 
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10. Переривчасте дихання із занадто глибоким вдихом або прискорене від хвилювання 

[1, с. 41]. 

Також, заїкання у дітей розрізняють за формою судом, клінічним проявам, перебігом і 

причинами виникнення.  

За формою судом виділяють:  

1. Клонічне – характеризуються декількома короткочасними судомами, що слідують 

одна за одною і ведуть до мимовільного повторення звуків, складів;  

2. Тонічне – характерно сильне, тривале скорочення м'язів в результаті якого настає 

затримка мови;   

3. Змішане – поєднання двох вищеописаних видів.  

За перебігом заїкання класифікується на стабільне (постійне), нестабільне 

(хвилеподібне) і циклічне (зворотне). В останньому випадку, порушення мови може 

зникнути, але потім з'явитися знову. 

Стабільне (звичне) заїкання має постійний характер. Про хвилеподібне заїкання можна 

судити у випадку, якщо дитина заїкається не завжди, а лише за якихось певних обставин, 

найчастіше в незнайомій обстановці, стресовій ситуації. Циклічне заїкання відрізняється 

проміжками «спокою», тобто дитина може якийсь період говорити цілком нормально, а 

потім повертається заїкання. 

За клінічними формами логоневроз ділиться на:  

1. Невротичну форму – розвивається несподівано у віці 2-5 років. Ця форма заїкання 

краще піддається лікуванню, оскільки при ній не порушуються мозкові структури;  

2. Неврозоподібну форму – виникає в 3-4 роки. Починається без видимих причин і 

поступово. Причини криються в органічному ураженні мозку, тому даний вид складніше 

піддається лікуванню. 

Якщо спазм артикуляційних органів відбувається на тлі емоційної напруги, хвилювання, 

а за відсутності стресу цього немає, то це невротичний вид логоневрозу.  

Якщо дитина постійно заїкається, незалежно від зовнішніх умов, через порушення 

психічного і фізичного розвитку, то місце має неврозоподібний вид патології. 

За причинами виникнення виділяють:  

1. Патологічне (вроджене) заїкання. Про нього можна говорити, якщо причини 

порушення мови обумовлені генетично або мають вроджений характер;  

2. Набуте заїкання. Про нього йде мова у всіх інших випадках (перенесені захворювання, 

травми, якщо дитина заїкається від важкого психологічного фактору, стресу, переляку) 

[3, с. 46]. 

Завдяки прогресу медицини заїкання у дітей повністю піддається лікуванню. В першу 

чергу, слід звернутися за допомогою до лікарів для встановлення причини даного порушення 

мови і складання найкращої програми лікування.  

Саме логопед усуне порушення в роботі артикуляційного апарату, навчить правильній 

вимові звуків, відкоригує плавність і правильність мови. 

Психолог виявить причину захворювання, допоможе в подоланні хвилювання, неспокою, 

страху, навчить правильному відношенню до стресових ситуацій. 

Невролог призначить відповідну терапію для нормалізації роботи нервової системи. 

Логопедичне лікування заїкання направлено на те, щоб:  

– усунути неправильність вимови;  

– звільнити від напруги мову дитини, що заїкається;  

– виховати виразну і ритмічну мову, а також чітку артикуляцію.  

На початковій стадії лікування дитина виконує завдання разом з логопедом, потім – 

самостійно практикується в усному мовленні. Закріплювати отримані навички потрібно в 

щоденних розмовах з оточуючими [2, с. 13].  

Використовують різноманітність вправ для корекції логоневрозу, а саме: 

Дихальні вправи.  



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

246 

Вправи для дихання дозволять зробити голос дитини природнішим і вільнішим. Вправи 

позитивно позначаються на дихальній системі в цілому. Завдяки таким заняттям 

розвивається і тренується діафрагма, починаючи безпосередньо брати участь в процесі 

утворення голосу. Дитина вчиться глибоко дихати і робить голосові зв'язки рухливими, 

завдяки чому при розмові вони змикаються тісніше. Дихальні вправи можна доповнювати 

релаксацією.  

Точковий масаж.  

При лікуванні дитячого заїкання можна вдаватися і до нетрадиційної медицини, тільки 

робити це з розумом. Курс лікування точковим масажем потрібно підбирати в залежності від 

складності випадку. Під час масажу лікар впливає на точки, розташовані на спині, обличчі, 

грудній клітці і ногах. Перші результати лікування точковим масажем можуть проявитися 

вже після одного сеансу. Масаж регенерує нервову регуляцію мови, тому заняття повинні 

бути регулярними. 

Комп'ютерні програми.  

Існує чимало комп'ютерних програм, які орієнтовані на синхронізацію мовного і 

слухового центру дитини. Наприклад, дитина вимовляє слова, а програма в цей же час 

затримує записану промову на частки секунди. В результаті, дитина чує свій голос, але з 

затримкою, і намагається під нього підлаштуватися. В результаті, мова стає більш плавною. 

За допомогою інших програм можна генерувати різні ситуації і емоції, що виникають при 

розмовах. 

Медикаментозна терапія. 

Лікування за допомогою медикаментів дає допоміжний ефект. Лікар призначає ті 

препарати, які потрібно комбінувати з іншими методами лікування. Наприклад, дитині 

можуть бути прописані медикаменти, що блокують дію речовин, які заважають стабільній 

роботі нервових центрів. Лікування може бути доповнено заспокійливими настоями 

[4, с. 138]. 

Таким чином, заїкання (логоневроз) – це одна з найскладніших проблем логопедії, як в 

теоретичному, так і в практичному аспектах. Саме тому важливо подальше вивчення дітей із 

заїканням і вдосконалення методів подолання у них мовного дефекту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Главной целью современного образования является развитие социально значимых 

качеств учащихся в процессе воспитания и обучения. Использование современных 

образовательных технологий на уроках и в воспитательной работе – потребность 

сегодняшнего дня. Авторы статьи подробно описывает методику проблемного обучения, 

используемую на своих уроках. 

Ключевые слова: образовательные технологии, развитие способностей учащихся, 

проблемное обучение, дифференцированный подход. 

 

The main aim of modern education is development of students’ socially impor-tant features 

during upbringing and teaching. This day’s requirement is a use of modern edu-cational 

technologies at the classes and educational work. The author of an article describes a technique of 

problematic education in details, which was used during her classes. 

Keywords: educational technologies, pupils’ skills development, problematic education, 

differentiated method. 

 

В современном школьном образовании необходимым условием для разностороннего 

развития обучающихся являются новые образовательные технологии. Ключевым словом 

современного педагогического процесса является «развитие»: развитие интеллектуальных и 

творческих спо-собностей учащихся, способности к самореализации, принятия важных для 

себя решений. Главной целью современного образования является развитие социально-

значимых качеств учащихся в процессе воспитания и обучения. Важными задачами, 

стоящими перед педагогом, являются воспитание ответственности учащегося за успех 

учебной деятельности; формирование способности к объективной самооценке – рефлексии. 

Использование современных образовательных технологий на уроках и в воспитательной 

работе – потребность сегодняшнего дня. В своей педагогической деятель-ности активно 

использую технологии проблемного обучения, элементы развивающего обучения, 

групповые, игровые, компьютерные технологии, тестовые методики. Проблемное обучение – 

это орга-низация учебных занятий, предпола-гающая создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-ность 

В современном школьном образовании необходимым условием для разностороннего 

развития обучающихся являются новые образовательные технологии. Ключевым словом 

современного педагогического процесса является «развитие»: развитие интеллектуальных и 

творческих спо-собностей учащихся, способности к самореализации, принятия важных для 

себя решений. Главной целью современного образования является развитие социально-

значимых качеств учащихся в процессе воспитания и обучения. Важными задачами, 

стоящими перед педагогом, являются воспитание ответственности учащегося за успех 

учебной деятельности; формирование способности к объективной самооценке – рефлексии. 

Использование современных образовательных технологий на уроках и в воспитательной 

работе – потребность сегодняшнего дня. В своей педагогической деятель-ности активно 

использую технологии проблемного обучения, элементы развивающего обучения, 

групповые, игровые, компьютерные технологии, тестовые методики. Проблемное обучение – 

это орга-низация учебных занятий, предпола-гающая создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-ность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творчес-кое овладение 

профессиональнымизнаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
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По программе развивающего обучения Эльконина - Давыдова, где ученик всегда в позиции 

исследователя, работаю в течение 6 лет. 

Основные методы, используемые мной на уроках ‒ частично-поисковый, 

исследовательский и проблемный. На уроках создаю ситуацию дискомфорта в 

познавательной деятельности учащихся: ставлю вопросы, на которые нет готового ответа, 

сталкиваю разные точки зрения, создаю проблемную ситуацию. Ученик ставится в ситуацию 

исследователя, пытаясь самостоятельно находить и критически оценивать способы решения 

возникающих перед ним задач. Именно на уроке формируется исследовательская позиция 

учащегося. 

Например, тема урока по русскому языкув 8классе «Грамматическая основа 

предложения». Как найти в предложении грамматическую основу?  

В начале урока создаю ситуацию успеха: предлагаю предложения, в которых 

подлежащее выражено существительным, а сказуемое – глаголом. Далее создаю проблемную 

ситуацию: даю предложения, в которых сказуемое выражено сущес-твительным, 

прилагательным, наречием.  

1. Осень – прекрасная пора. (Осень была прекрасной порой. Осень будет прекрасной 

порой.)  

2. Дни солнечные. (Дни были сол-нечные. Дни будут солнечные.) 

3. На улице тепло. (На улице было тепло. На улице будет тепло.) Известный способ для 

решения задачи не подходит. Учащиеся предлагают разные варианты, но решения нет. Даю 

подсказку: «Попробуйте сначала найти сказуемое, изменив предложение по времени». 

Ребята изменяют предикативность, относят содержание предложения к прошедшему и 

будущему времени, обращая внимание на то, что появляется слово «быть», которое и 

является сказуемым. В настоящем времени оно в нулевой форме. Обязательно находится 

учащийся, который догадывается, что у сказу-емого «была» в предложении «Дни были 

солнечные» нет лексического значения, а значит, надо найти слово, в котором оно заключено 

(Выходим на понятие «составное сказуемое»). Способ нахождения сказуемого найден. И от 

него по вопросу находим подлежащее. Учащиеся теперь могут ответить на вопрос: «Почему 

этот способ нахождения сказуемого и подлежащего точнее?» «Потому что подлежащего 

может не быть, а если и есть, не всегда от него можно задать вопрос «что делать?»  

Активно использую в организации учебного процесса и на этапе контроля знаний 

групповые технологии, которые предполагают взаимное обогащение учащихся, организацию 

совместных действий, осознание общей цели, распределение действий и операций, 

коммуникацию, обмен способами действия, взаимопонимание, рефлексию. 

Яркими, интересными, запоминаю-щимися становятся уроки литературы с применением 

компьютера. Все чаще на уроках и во внеурочной деятельности использую презентационно-

иллюстративный материал, который готовлю не только я, но и мои учащиеся. Метод 

компьютерной поддержки использовала при проведении уроков по произведениям А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», А.С. Пушкина «Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Презентации со-провождались видеофрагментами, музыкой известных 

композиторов. Учащиеся показали свои творческие способности при создании слайдов, 

используя иллюстративные возможности интерактивной доски, создали целую галерею 

портретов отдельных персонажей. Составление презен-таций, выполнение различных 

заданий на компьютере (работа с Интернет, электронными дисками, тесты, задания, 

викторины, кроссворды и др.) развивают навыки работы с компьютером, информацией. 

Учащие-ся объясняют необходимость знания компьютерных технологий, так как наша 

современная жизнь протекает в условиях формирования единого информационного 

пространства. 

На уроках русского языка можно эффективно использовать различные тестовые задания, 

таблицы, тексты, которые проецируются на экране интерактивной доски.  

Использовать информационные технологии можно на любом этапе урока и во 

внеурочное время:  
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‒ во вступительном слове учителя или учащихся;  

‒ на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с 

компьютером; 

‒ на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);  

‒ на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 

результатов обучения; 

‒ на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации и др. 

Использование новых технологий на уроке позволяет индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого, активизировать 

творческие и познавательные способности учащих-ся, оптимизировать учебный процесс, 

значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту качественной успеваемости и 

сохраняет устойчивый интерес к русскому языку и литературе на протяжении всех лет их 

изучения. 
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА 

 

В статье изложены результаты анализа данных, полученных в результате 

анкетирования педагогов школ Узбекистана. Проанализированы условия для формирования 

информационно-коммуникационной грамотности школьников: профессиональной 

характеристики учителей информатикии материально-технической базы 

компьютеризации. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная грамотность, информация, 

информационные и коммуникационные технологии, компьютеризация. 

 

The article contains the results of analysis of questionnaire for teachers of Com-puter Science 

in Uzbekistan. There were analyzed conditions for development of information and communication 

literacy of students. They are professional characteristics of teachers and material and technical 

facility for computerizing. 

Keywords: information and communication literacy, information, Information and Commu-

nication Technologies, computerizing. 

 

На сегодняшний день наблюдается активное развитие и повсеместное использование 

информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Не остается вне 

этой тенденции и система образования. В контексте современных вызовов меняются 

требования к уровню подготовленности школьников. Ключевую роль в решении этих задач 

играет владение современного человека информационными и коммуникационными 
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технологиями – иначе говоря, его информационно-коммуникационная грамотность. 

Формирование информационно-коммуникационной грамотности учащихся требует 

обеспечения определенных условий, уровень которых нужно выявить с учетом 

общепринятых международных норм. 

В связи с этим нами проведен опрос по оценке современного состояния информационно-

коммуникационной грамотности школьников и процесса обучения на уроках информатики. 

Исследование состояло из нескольких этапов: разработки анкеты, организации 

анкетирования среди учителей информатики, обработка анкет и анализ полученных данных.  

При разработке анкеты ставились цели определения:  

‒ профессиональной характеристики учителей информатики;  

‒ материально-технической базы компьютеризации;  

‒ степени сформированности информационно-коммуникационной грамотности 

учащихся с точки зрения педагогов.  

Разработанная анкета включала 20 пунктов, представленных в вопросной форме. 

Вопросы сформулированы в разной вариации. На некоторые из них надо дать однозначный 

ответ, отметив галочкой. На несколько вопросов надо выбрать ответ «ДА–НЕТ». На ряд 

вопросов надо выбрать ответ из предложенных версий. В других вопросах надо дать ответ на 

все предложенные формулировки. Кроме того есть несколько вопросов, на которые надо 

определить различную степень согласия с утверждением важности данных утверждений. А 

также в анкете содержатся вопросы, на которые необходимо ответить в свободной форме, 

которые вписываются в отведенные строчки. Ряд вопросов анкеты был разработан на основе 

Международного исследования компьютерной и информационной грамотности.  

Данная анкета была подготовлена для учителей, ведущих уроки по информатике на 

узбекском и русском языках.  

Обработка анкеты проводилась различными методами: в основном, производилось 

простое суммирование по ответам, затем по ряду ответов выводилось процентное 

соотношение от общего количества. 

Анкетой было охвачено: 301 педагог, преподающих предмет на узбекском языке, из 59 

населенных пунктов и 267 учителей, ведущих уроки на русском языке, из 56 населенных 

пунктов. 

Констатирующий эксперимент выявил явления, которые определяют векторы развития 

информационно-коммуникационной грамотности школьников в Узбекистане. По гендерному 

признаку из 568 опрошенных учителей 401 педагог оказался женского пола, что 

свидетельствует о феминизации процесса обучения в школах. По возрастному признаку 

было выявлено, что основной предел анкетируемых педагогов находится между 25 и 49 

годами, что говорит о психологической восприимчивости к использованию 

информационных технологий. Только 4 человека имеют возраст 60 лет и старше. 

По признаку образования радует факт, что 452 человека работают по специальности или 

окончили специальные курсы для учителей информатики.Нами проявлялся интерес к 

загруженности учителей по основной специальности. Положительно, что 516 человек 

работают только учителями информатики, что является фактором их постоянного 

самосовершенствования. 

Согласно штатному расписанию в школах выделяются ставки специальных лаборантов 

или сетевых администраторов. О наличии данных сотрудников в школах подтвердили 310 

человек, 254 анкетируемых дали отрицательный ответ. Это говорит о том, что на местах не 

хватает технических специалистов в помощь учителю, следовательно, их обязанности 

выполняет сам педагог, что, естественно, создает дополнительную неспецифическую 

нагрузку. 

В целях просвещения учащихся создаются кружки по информатике. Выявлено, что 

функционируют кружки под началом 345 педагогов. По различным причинам остальная 

часть не занимаются кружковой работой. 
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Большую роль в развитии информационно-коммуникационной грамотности школьников 

играет наличие Интернета. Из 568 человек только 12 дали отрицательный ответ о наличии 

Интернета в школе, что является показателем почти 100% охвата общеобразовательных 

школ во всемирной сети. Для учителя информатики важно иметь точку подключения к 

Интернету непосредственно в своем кабинете, что у 81 педагога, к сожалению, отсутствует. 

В дополнение можно отметить, что большинство респондентов считают, что количество 

компьютерного оборудования в школе недостаточно для полноценного проведения учебного 

процесса.  

Однако существуют определенные нормы размещения компьютерного оборудования в 

кабинетах. По нормам безопасности кабинет информатики должен содержать не более 13–15 

компьютеров. По этой причине большие классы делят на подгруппы. Учебная программа 

подразумевает активное использование Интернета учениками во время урока. Таким 

образом, выяснилось, что нормальное количество компьютеров в классах только у 87 

учителей информатики. Остальные школы, возможно, не располагают достаточным 

количеством техники или площадью для кабинетов информатики. Несмотря на это, большая 

часть школ, подключенных к сети Интернет, имеет скорость Интернет соединения от 1 до 

100 Mb. Что касается использования операционных систем, то, можно сказать, что 

большинство школ используют компьютеры с операционной системой Windows, наиболее 

распространенной в Узбекистане. Однако среди участвовавших в опросе школ нашлось 32 

школы, которые пользуются и другими операционными системами. Далее можно обратиться 

непосредственно к процессу обучения на уроках информатики. Во время уроков 

информатики из всего спектра, используемых учителями инструментов, меньше всего 

уделяется внимания таким инструментам, как программное обеспечение для визуализации 

информации и для моделирования, а также инструментам для регистрации и контроля 

данных. Возможно, это объясняется тем, что большая часть школ не располагает 

достаточным количеством электронных образовательных ресурсов, а компьютерное 

оборудование устарело. Также заметно, что техническая помощь, оказываемая для 

поддержания компьютерного оборудования в рабочем состоянии, не достаточна. Так как 

почти в 50% школ, участвовавших в данном исследовании, нет специальных лаборантов и 

сетевых администраторов. Многим учителям приходится тратить на это дополнительные 

ресурсы. Что касается методического и дидактического материала, то можно сказать, что 

большая часть педагогов не довольствуется только предлагаемыми ресурсами. Помимо таких 

простых образовательных продуктов, как разработки уроков и дидактические материалы, 

многие учителя информатики создают авторские обучающие программы, тематические 

Интернет-ресурсы, сайты и журналы, электронные учебники. Есть среди опрашиваемых и те 

педагоги, которые публикуют статьи в педагогических журналах.  

Подводя итог данной работы, можно отметить, что хотя основной целью обучения 

информатике является развитие навыков работы с информацией, но параллельно с 

заявленной целью решаются и другие проблемы обучения учеников. Так, при обучении 

школьников информатике педагоги уделяют внимание навыкам, которые условно можно 

разделить на три вида: навыки работы с информацией, навыки коммуникации и навыки, 

направленные на общие цели обучения. Если говорить о навыках работы с информацией, то 

справедливо отметить, что большая часть педагогов уделяет внимание развитию именно 

этого вида навыков. От 70 до 90% опрашиваемых учителей уделяет много или, по крайней 

мере, достаточно внимания развитию таких навыков как, например, эффективный поиск 

информации, оценка достоверности найденной информации, изучение электронных ресурсов 

при поиске информации и понимание последствий при размещении информации в 

Интернете. 

Если говорить о навыках коммуникации, то примерно 70-80% педагогов уделяют 

внимание таким навыкам, как обмен информацией с людьми с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий.  
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Если говорить о навыках, направленных на общие цели обучения, то нужно отметить, 

что на уроках информатики формируются такие полезные навыки, как использование 

различных компьютерных программ для создания рабочих материалов или предоставление 

ссылок на различные источники информации.  

Таким образом, на уроках информатики ученики развивают способности 

самостоятельного обучения, проектной работы и поиска нужной информации для различных 

целей учебного процесса. В ходе развития этих способностей у учеников развивается 

интерес к обучению и чувство ответственности за результат, а также развивается культура 

использования социальных сетей. Исходя из этого, не трудно сделать вывод, что залогом 

успеваемости по другим предметам являются результаты качественного обучения 

информатике и уровень информационно-коммуникационной грамотности.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей 

дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-продуктивної діяльності. Розглянуто 

форми організації навчального процесу з художньо-продуктивної діяльності. Вимоги до 

педагогів, працюючих в дошкільному закладі з художньо-естетичним напрямком.  

Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, діти старшого дошкільного віку, 

засоби художньо-продуктивної діяльності, творчі здібності, форми організації.  

 

The article defines organizational and pedagogical conditions for the development of creative 

abilities of children of older preschool age by means of artistic and productive activity. The forms 

of organization of educational process on artistic and productive activity are considered. 

Requirements for teachers working in a preschool institution with artistic and aesthetic direction. 

Key words: organizational and pedagogical conditions, children of senior preschool age, 

means of artistic and productive activity, creative abilities, forms of organization. 

 

Нині одним із пріоритетних завдань освіти в Україні загалом і, зокрема, дошкільної 

освіти є розвиток творчої особистості дитини. Базовим компонентом дошкільної освіти в 

Україні, визначається розвиток особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його 

цілісності та різноманітності. При цьому дитина має займати активну, самостійну, творчу 

життєву позицію [1, с. 5]. Основи творчого процесу складають утворення з пережитих 

вражень нової дійсності, яка відповідає потребам самої дитини, іншими словами – 

«комбінування старого в новому поєднанні» (Л. Виготський) [3, с. 11]. 

В. Мухіна, Д. Ельконін, Л. Виготський, а також Н. Ветлугіна, Н. Сакуліна, Т. Казакова, 

Т. Комарова у своїх роботах зазначали можливості розвитку творчості в різних видах 

діяльності, а особливо в художній [2; 3; 5; 6]. 
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У визначенні умов формування в дітей творчої діяльності вихідним є положення про 

соціальне успадкування психічних властивостей та здібностей, привласнення індивідом 

матеріальної та духовної культури, створеної людством (Л. Венгер, О. Запорожець, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) [4, с. 45]. 

За даними психологів, психічна регуляція творчої діяльності здійснюється за допомогою 

психічних дій, властивих людині, які не виникають природним шляхом, а мають бути 

привласнені дитиною. Якщо відсутнє цілеспрямоване навчання, таке привласнення може 

відбуватися стихійно. У зв’язку з цим особливу значущість мають дослідження В. Котляра, 

Г. Підкурганної, Н. Сакуліної, Є. Фльоріної, пов’язані з розробкою змісту, форм і методів 

передачі дітям норм реалістичного образотворчого мистецтва, навчання їх творчого 

відтворення довкілля. Успішності розв’язання зазначених завдань сприяють як об’єктивні, 

так і суб’єктивні умови. 

Об’єктивні умови полягають у створенні творчої атмосфери в групі дитячого закладу, що 

знаходить своє вираження в доброзичливому й уважному ставленні однолітків та дорослих 

до творчих проявів дитини; наявності матеріальної бази, яка дає можливість дітям практично 

реалізувати творчі завдання відповідно до їх задуму. 

До суб’єктивних умов відносять перш за все психологічну готовність дитини до 

творчого процесу, тобто сформованість системи психічних процесів і утворень, які в своїй 

сукупності забезпечують їй можливість у більшій чи меншій мірі вирішувати ті завдання, що 

виникають на кожному етапі зазначеної діяльності. 

У сучасних закладах дошкільної освіти окрім занять, в разі необхідності розв’язання тих 

чи інших творчих завдань, використовуються цільові прогулянки, екскурсії, заняття-бесіди з 

естетичного сприйняття спеціально дібраних творів образотворчого мистецтва, сприйняття 

літературних та музичних творів, лялькових, телевізійних вистав тощо. 

У ході ознайомлення дітей з особливостями творчого пошуку і втілення задуму 

використовуються такі методи:  

 дослідницький, що спрямований на формування в дитини здібностей до образотворчої 

діяльності;  

 метод засвоєння слів-понять, що означають еталонні ознаки як предметів та явищ, так 

і деякі зрозумілі дітям засоби дій, пов’язані з образотворчою діяльністю;  

 демонстрація раціональних прийомів виконання поставленого образотворчого 

завдання;  

 усна інструкція;  

 бесіда;  

 розповідь, яка супроводжується відповідним ілюстративним матеріалом.  
На відміну від навчального малювання, зазначені методи передбачають ознайомлення 

дітей із способами розв’язання суто творчих завдань. Нами визначено умови успішної 

організації художньо-продуктивної діяльності дітей, а саме:  

 створення відповідного розвивального середовища (мозаїка, музичні інструменти, 
різні види театру, матеріали для образотворчої діяльності, природний матеріал, дитячі книги 

і інші);  

 вірно сплановані види художньо-продуктивної діяльності, їх відповідний розподіл у 

режимі дня;  

 створення творчого настрою у дітей;  

 застосування прийому заохочення. 
На наше глибоке переконання, розвиток творчості у дітей залежить від педагогів, 

діяльність яких відповідає наступним вимогам: 

 знання специфіки різноманітних видів художньо-творчої діяльності дітей, їх розвиток, 

здатність інтересів, нахили проектування розвитку творчої особистості в художньому 

просторі; 
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 використання в роботі різнобічні форми організації художньої діяльності, 

забезпечення її зв’язку з іншими видами діяльності в педагогічному процесі;  

 емоційний взаємозв’язок та спілкування з вихованцями в процесі творчості, створення 
умов для найбільш повного розвитку творчого потенціалу кожної дитини; 

 увага до проявів художніх здібностей дітей; 

 прогнозування рівня потенційного розвитку кожної дитини, групи в цілому, з 
діагностуванням художніх здібностей, рівня оволодіння знаннями, навичками, уміннями; 

 вивчення, апробація різноманітних технологій, пошук форм та методів розвитку 
творчості; 

 знайомство дітей з творами мистецтва, зі світом культури. 
Успішне протікання зображувальної діяльності та формування інтересу до неї у дітей 

дошкільного віку передбачає створення матеріальних умов, а саме: забезпечення заняття 

різноманітними художніми матеріалами для зображувальної діяльності; наявності естетично-

оформленого наочного матеріалу (твори образотворчого мистецтва, ілюстрації з книг та ін.); 

наявність куточку (центр) для самостійної зображувальної діяльності дітей. 

Важливе значення має створення позитивного емоційного тла, пов’язаного з діяльністю. 

Значною мірою цьому сприяє різноманітність форм попередньої роботи: 

 спостереження і вивчення предметів і явищ навколишньої дійсності; 

 читання художньої літератури; 

 розглядання творів образотворчого мистецтва; 

 цілеспрямований перегляд лялькових спектаклів, прослуховування музичних творів; 

 проведення аналізу дитячих робіт, виконаних на попередніх заняттях; 

 створення перед заняттям і на занятті проблемних ситуацій; 

 підготовка матеріалу до заняття, попереднє обговорення теми, розподіл обов’язків 

для виконання колективних робіт на ін. 

Необхідною умовою при цьому є активність вихователя як на занятті, так і під час 

підготовки до нього, а також активність самих дітей. Вихователь має сам добре розуміти 

«художню мову» творів мистецтва і доступно, з урахуванням вікових та психологічних 

особливостей, донести її до дітей. Дорослий подає приклад використання виразного, 

образного мовлення, сенсорно-емоційних, моральних та художньо-естетичних оцінок і 

суджень. 
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ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

ПОЧУТТЯ КРАСИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті висвітлено проблему формування почуття краси у дітей дошкільного віку, 

розкрито зміст і сутність поняття «образотворча діяльність», розглянуто види 

образотворчої діяльності, з’ясовано, що малювання, ліплення та аплікація сприяють 

розвитку естетичного сприйняття і почуття краси  у дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: краса, почуття краси, діти, дошкільний вік, образотворча діяльність. 

 

The article deals with the problem of forming a sense of beauty in preschool children, reveals 

the content and essence of the concept of "fine arts activity", examines the types of fine arts activity, 

found that drawing, modeling and applique contribute the development of aesthetic perception and 

a sense of beauty in preschool children. 

Keywords: beauty, a sense of beauty, preschool children, fine arts activity. 

 

Постановка проблеми. На формування особистості дитини впливає багато чинників, 

серед яких провідне місце посідає образотворча діяльність. Образотворча діяльність – це 

художня діяльність, що сприяє формуванню у дошкільнят творчих здібностей, відтворенню 

враження від навколишньої діяльності, розвитку естетичного сприйняття та почуття краси, а 

також містить в собі значні потенційні можливості щодо всебічного розвитку дитини 

загалом.  

Однак ці можливості можуть бути реалізовані лише тоді, коли діти відчують радість і 

задоволення від створеного ними продукту діяльності, якщо у них процес творчості 

викликатиме гарний настрій. За таких умов кожна дитина розкриватиме свої індивідуальні 

особливості, неповторно сприйматиме оточуючий світ та відтворюватиме його на площині за 

допомогою певних художніх прийомів, матеріалів та технік. 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз наукових джерел засвідчив, що питання 

особливостей розумового, естетичного та творчого розвитку дітей дошкільного віку є 

сферою чисельних досліджень, які охоплюють різноманітні його аспекти, зокрема:  проблему 

розвитку творчих здібностей дитини розглядали І. Біла, Л. Виготський, Т. Гончар, 

О. Дронова, Г. Сухорукова, Л. Шульга та ін.; формування естетичного розвитку у дітей 

дошкільного віку засобом образотворчої діяльності знайшла своє відображення у працях  

Ю. Клокова, Л. Одерій, І. Паласевич,  Л. Романухи та ін.; принципи психологічної творчості 

дітей дошкільного досліджували  В. Давидов, О. Запорожець, А. Леонтьев та ін. 

Незважаючи на значну зацікавленість у наукових колах проблемою естетичного 

виховання дітей дошкільного віку та розвитку у них творчості, питання формування почуття 

краси у дітей засобами образотворчої діяльності залишаються практично відсутніми. Існує 

обмаль спеціальних теоретичних напрацювань щодо використання змісту, форм, методів, 

засобів та педагогічних технологій щодо формування почуття краси. Саме тому, метою 

статті є розкриття особливостей формування  почуття краси  у дітей дошкільного віку 

засобами  образотворчої діяльності,  використовуючи інноваційну діяльність педагогів.   

Виклад основного матеріалу. Багаточисленні дослідження (І. Зязюн, О. Іваненко, 

Д. Кабалевський, Л. Калініна, Л. Коваль, Л. Костюхіна, Л. Куземко, Л. Клопова, Л. Лобчук, 

С. Макаренко, В. Сухомлинський) підтверджують, що творчий розвиток дитини дошкільного 

віку значною мірою залежить від занять художньою діяльністю, а також виховною роботою з 

ними. Під час занять у малюків  розвиваються вміння сприймати красу в навколишньому 

світі за допомогою творів мистецтва.  
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В. Сухомлинський зазначав, що «дитяча творчість найкраще розвивається на основі 

проникнення у зміст і характер різноманітних видів народної творчості. Пізнаючи і 

продовжуючи творчі традиції народу, діти засвоюють матеріалізоване в них народне творче 

мислення. Оволодіваючи, наприклад, мистецтвом, чи ремеслом, діти опановують творчий 

досвід батьків, дідів. Це сприяє формуванню у них умінь, навичок реалізації своїх задумів, 

створенню власних проектів, конструкцій тощо. Таким чином, формується не тільки творчий 

потенціал особистості, а й почуття краси до навколишнього» [5, с. 40]. 

В освітній програмі для дітей від 2 до 7 років «Дитина» наголошується, що «під час 

формування почуття краси в її різних проявах, дошкільник навчиться сприймати мистецький 

твір з позиції краси, буде вирізняти його як естетичний» [2, с. 44]. 

Вивчення творчого доробку О. Дронової,  Л. Коваль, Л. Куземко, Л. Лобчук, 

С. Матвієнко та ін. засвідчило, що у своїх дослідженнях учені наголошують на тому, що 

образотворча діяльність має велике значення для всебічного розвитку дітей дошкільного 

віку, оскільки вона має специфічне образне пізнання реальності. І як будь-яка пізнавальна 

діяльність вона має величезне значення для розумового виховання дітей [2; 4; 6; 7; 8].  

На думку Л. Костюхіної та Я. Гуцул, успішному вирішенню зазначених завдань 

сприятимуть об’єктивні та суб’єктивні чинники.  Об’єктивні умови полягають у створенні 

творчої атмосфери в групі закладу дошкільної освіти, що знаходить своє вираження в 

доброзичливому й уважному ставленні однолітків та дорослих до творчих проявів дитини; 

наявності матеріальної бази, яка дасть можливість дітям практично реалізувати творчі 

завдання відповідно до їх задуму тощо. До суб’єктивних ‒ відносять,  перш за все, 

психологічну готовність дитини до творчого процесу, тобто сформованість системи 

психічних процесів і утворень, які в своїй сукупності забезпечують їй можливість у більшій чи 

меншій мірі вирішувати ті завдання, що виникають на кожному етапі зазначеної діяльності [5].  

Нам імпонує точка зору О. Дронової, яка стверджує, що основне значення образотворчої 

діяльності полягає в тому, що вона є засобом естетичного виховання. У процесі 

образотворчої діяльності створюються сприятливі умови для розвитку естетичного 

сприйняття і емоцій, які поступово переходять у почуття краси, сприяють формуванню 

естетичного ставлення до реальності. Чим більш усвідомлено починає дитина сприймати 

навколишнє, тим глибші, стійкіші і набагато змістовніші стають естетичні почуття. Діти 

отримують здатність до елементарних естетичних суджень про явища життя, про предмети, 

створені людиною, про мистецькі витвори [2].  

Л. Костюхіна стверджує, що «образотворча діяльність є соціально-педагогічним явищем, 

що, з одного боку, формує творчу особистість кожної дитини, забезпечує розвиток її 

самосвідомості, надає можливості самореалізації, з іншого, забезпечує формування 

позитивно стійкої взаємодії дитини у співтворчості з однолітками й дорослими. І як будь-яка 

пізнавальна діяльність вона має величезне значення для розумового виховання дітей» 

[5, с. 130].  

Л. Коваль розглядає сутність поняття «образотворча діяльність» як «один із видів 

художньої діяльності та засіб розвитку словника дітей» [4, с. 27].  

Дослідниця С. Матвієнко наголошує на тому, що «основне значення образотворчої 

діяльності полягає в тому, що вона є засобом естетичного виховання» [8, с. 47]. 

Провівши наукові розвідки за проблемою дослідження ми встановили, що образотворча 

діяльність  це основний шлях до розвитку творчих здібностей дітей, оскільки здібності 

проявляються у самостійній діяльності. Саме в образотворчій діяльності дитина проявляє 

активність, яка призводить до реальних результатів. Заняття з образотворчої діяльності варто 

спрямувати на розвиток у дошкільників зорової пам‘яті, спостережливості, просторової уяви, 

дрібної моторики пальців, уміння зосередитися, наполегливості у досягненні мети і, головне, 

відчутті ритму і гармонії. За таких умов, образотворча діяльність сприятиме тому, що дитина 

доступними їй засобами висловлюватиме свій емоційний стан, виражатиме ставлення до 

навколишнього світу, самостійно створюватиме прекрасне. Чим більш усвідомлено дитина 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

257 

прийматиме навколишнє, тим глибші, стійкіші і набагато змістовніші будуть естетичні 

почуття. 

На основі аналізу наукових джерел, нами з’ясовано, що видами образотворчої діяльності 

є малювання, аплікація та ліплення, які на нашу думку й будуть сприяти активному 

формуванню  почуття краси  у дітей дошкільного віку. В освітній програмі «Дитина» 

зазначено, що для збагачення змісту навчання та виховання важлива інтеграція видів 

образотворчої діяльності: малювання – аплікація, ліплення – малювання, що допоможе 

дитині цілісно передавати почуття, відтворювати образи, предмети та явища у своїх роботах. 

Поєднуючи завдання, спрямовані на розвиток творчої активності, ініціативності, образного 

мислення, уяви, фантазії, сприйнятливості до краси в навколишньому, на формування 

бажання зберігати й творити красу, педагог дошкільного навчального закладу розвиватиме 

не лише креативне, логічне мислення вихованців, а й їхні моральні почуття [2]. 

Проаналізувавши наукові розвідки, нами встановлено, що заняття малювання 

розвивають дитину в цілому, прилучають її до найголовнішого – процесу творчості. Тільки в 

малюванні діти з самого початку вільні від обмежень  і тому малювання з усіх видів 

художньої творчості їм найближче. Гранично обмежені в художніх засобах, щоб розвити 

свою думку, діти, спираючись на свій творчий інстинкт, знаходять дивовижні рішення, 

самостійно відкривають образотворчі закони. Мобілізуючи розумову діяльність, малювання 

прискорює процеси розвитку просторового мислення, образного бачення, розвиває розумові 

здібності, спостережливість дітей, відчуття гармонії. Під час ліплення у дітей виникають 

емоційні переживання, які викликає скульптура, хоча вона переважно позбавлена 

барвистості, зате більше діє формою, лінією, фактурою. Скульптура має велике значення для 

виховання та навчання дітей дошкільного віку. Вона сприяє розвитку зорового сприйняття, 

пам‘яті, образного мислення. Скульптура, як і інші види зображувальної діяльності, формує 

естетичний смак, розвиває почуття прекрасного. Важливою складовою формування почуття 

краси у дітей дошкільного віку та великий естетичний вплив мають й твори декоративного 

мистецтва. Краса вишиваних узорів, візерунки різьби, барвистість народного розпису, 

філігранна техніка писанкових орнаментів – невичерпні джерела насолоди.  

Відтак, порушена проблема має ефективно вирішуватися і саме з цією метою нами 

розроблено авторський курс «Art майстерня». Авторський курс подано у вигляді онлайн-

портфоліо для педагогів і батьків на You Tube каналі. Його метою є формування у дітей 

естетичного смаку різними видами мистецтва та розвиток здібностей до творчої діяльності. 

Завдання полягають у формуванні у дітей позитивного ставлення до образотворчої 

діяльності; оволодінні навичкою використання різних видів зображення (малювання, 

ліплення, аплікації); розвитку естетичного смаку та почуття краси.  Даний курс містить 

детальне пояснення щодо використання сучасних технологій з метою формування почуття 

краси у дітей дошкільного віку, а саме: малювання ватними паличками, штампування 

рулоном із туалетного паперу та пекінською капустою, використання воскографії тощо. 

Окрім цього, з метою формування почуття краси у дітей ми пропонуємо використання таких 

видів живопису, як: ниткографія, кляксографія, пуантилізм, малювання «по мокрому», 

штампування виделкою, «ебру» малювання по воді тощо.  

На заняттях з аплікації пропонуємо застосовувати такі інноваційні технології, як: 

обривання, пухнаста аплікація,  скочування,  аплікація зі смужок та дрібно нарізаних ниток, 

що в свою чергу також сприятимуть естетичному розвитку у дошкільнят. Під час ліплення з 

метою формування почуття краси ми пропонуємо використовувати такі технології, як: 

платинінографія, сюжетне, модульне, конструктивне, пластичне та комбіноване ліплення, які 

сприятимуть розвитку зорового сприйняття, пам’яті, образного мислення тощо.  

Висновки. Відтак, сподіваємося, що наші поради щодо формування почуття краси у 

дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності стануть у пригоді широкому 

загалу педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та батькам дошкільників. 

Адже, злучаючи дітей до мистецтва ми спонукає їх до творчості та розвиваємо їхні естетичні 

смаки і почуття краси загалом. 
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ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ЗАСОБОМ ДИТЯЧОЇ КНИЖКИ 
 

У статті розглядається значення дитячої книжки як засобу виховання екологічної 

культури дошкільників. Проаналізовано нормативні документи, в яких наголошується 

важливість екологічного виховання для дітей дошкільного віку, а також художню та 

пізнавальну літературу для дітей, зміст якої розкриває аспекти екологічного виховання. 

Ключові слова: екологічна культура, дитяча книжка, пізнавальна література, художня 

література. 

 

The article deals with the meaning of children’s book as a method of educating the ecological 

culture of children. Regulatory documents are analyzed and the importance of environmental 

education was emphasized there, as well as fiction and cognitive literature for children, the content 

of them reveals aspects of ecological education. 

Key words: ecological culture, children's book, cognitive literature, fiction. 

 

В системі національної освіти України важливою умовою є забезпечення 

природовідповідності всіх її компонентів, що набуває актуальності в умовах забруднення 

навколишнього середовища, порушення екологічної рівноваги, зниження можливості 

природних комплексів до самовідновлення. Визначальну роль в розвитку екологічного 
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світогляду людини відіграє дошкільна освіта, адже саме в ранньому та дошкільному віці у 

виховується екологічна культура як невід’ємну складова загальної культури людини.  

Сьогодні екологічне виховання дошкільників є необхідним аспектом їх розвитку, 

виховання та освіти. У новій редакції Базового компонента освіти, схваленого рішенням 

колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 р. № 5/2-2, 

виділено освітню лінію «Дитина у природному довкіллі». Зміст освітньої лінії містить 

доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Землі та Всесвіт, розвиток 

емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. 

Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне 

середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному 

довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і 

негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до 

природи виявляється у її природо доцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і 

тварин, готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою, 

дотримуватись правил природокористування» [1, с. 47]. 

Питання екологічної освіти й виховання дітей дошкільного віку присвячені дослідження 

різних науковців: Д. Бєлухіна, Д. Кікнадзе, М. Леонова, К. Фабрі, а також педагогів 

Н. Авдєєвої, І. Дуднікової, Л. Калуської, М. Курик, О. Лози, Г. Навроцької та інших. 

Проблема різних аспектів підготовки майбутніх педагогів до проведення роботи з 

екологічного виховання з дітьми була предметом дослідження науковців М. Дяченко, 

Л. Зятевої, С. Ніколаєвої, Н. Рижової, Ю. Сизова та інших. 

Г. Бєлєнька, Н. Кот, Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Яришева та ін. у своїх працях 

наголошують на необхідності створення сприятливих умов для формування екологічної 

культури та екологічної свідомості саме в дошкільному дитинстві. 

Н. Горопаха вважає, що вирішення екологічних проблем можливе лише за умови зміни 

поведінки людини, її ціннісних орієнтацій, формування у підростаючого покоління 

особливого екологічного мислення, яке передбачає розуміння суті тих взаємозв’язків, що 

існують в єдності «природа – людина – суспільство», і розуміння власної відповідальності 

кожного за збереження Землі, як єдино можливої екологічної ніші людства [3]. 

У працях З. Плохій визначено способи і форми взаємовідносин людини та 

навколишнього середовища у системі виховання екологічної культури людини. За своєю 

суттю вона є своєрідним кодексом поведінки, що лежить в основі екологічної діяльності. 

Дослідниця зазначає, що екологічну культуру складають екологічні знання, пізнавальні, 

морально-етичні почуття і переживання, обумовлені взаємодією з природою, екологічно 

доцільна поведінка людини у навколишньому середовищі. Оскільки контакт з природним 

середовищем починається у людини з раннього віку, саме тоді і закладаються основи 

екологічної культури особистості [8]. 

О. Половіна досліджує необхідність використання в процесі екологічного виховання 

дошкільників пейзажного живопису [9].  

У своїй дисертації Т. Науменко розкриває можливості використання авторської казки як 

засобу екологічного виховання дошкільників, обґрунтовує педагогічні умови використання 

авторських казок природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. Вченими доведено, що через емоційну взаємодію з образами діти 

засвоюються певні знання і уявлення, виробляють конкретні судження, формулюють 

особистісні умовиводи. Образність казки сприяє формуванню перших синкретичних уявлень 

про ті об’єкти і явища, про які в ній розповідається [7]. 

Г. Бєлєнька, В. Гапченко провели аналіз актуального стану проблеми формування 

емоційно-ціннісного ставлення до природи та запропонували інноваційну програму 

формування еколого-природничої компетенції засобами художнього слова. Дослідниці 

вказують, що формування еколого-природничої компетенції дітей п’ятого року життя слід 

розглядати, перш за все, як етичне виховання, бо в основі ставлення людини до природи 

лежать гуманні почуття, тобто усвідомлення цінності будь-якого прояву життя, прагнення 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

260 

захистити і зберегти природу тощо. Вони наголошують, що проблема екологічного 

виховання дошкільників належить до числа важливих проблем виховання. Діти старшого 

дошкільного віку повинні розуміти і вміти пояснювати своє ставлення до природи, мати 

сформовані емоції та ціннісне ставлення до оточуючого природного середовища. В процесі 

ознайомлення з природою через художнє слово, діти навчаться цінувати і любити природу, 

дбайливо ставитися до всього живого, прагнутимуть берегти природу рідного краю [2]. 

Для виховання екологічної культури у дітей дошкільного статичних знань недостатньо, 

потрібно формувати практичні вміння: сортувати сміття, економити природні ресурси 

(енергію, воду тощо), зменшити використання пластику, берегти речі, іграшки. Для цього 

потрібно систематично працювати у взаємодії з батьками.  

Книга може стати рушійною силою у вихованні екологічної культури у дітей 

дошкільного віку. Ефективна та якісна робота з дитячою книжкою допоможе батькам та 

вихователям привити дошкільнику любов та бережливе ставлення до навколишнього 

середовища, зрозуміти природні явища та процеси у цікавій та легкій формі. 

Сучасним напрямком в художній літературі для дітей є нон-фікшн, який досліджувала 

С. Кондратюк. Він представляє собою «пізнавальну книгу», яка направлена на розвиток у 

дітей пізнавальних процесів. Це наукові, довідкові та практично-розвивальні книги, у яких 

подаються реалістичні, достовірні наукові факти. Представниками цього напряму є 

енциклопедії, словники, довідники тощо [4].  

Авторка Мар’яна Прохасько має в своєму доробку серію дитячих книг про «сім'ю 

Кучерявих», до яких входять книги «Кучеряві відмовляються від ялинки на Різдво», де 

піднімається питання збереження ялинок; «Кучеряві заводять хом’яка», де представлені 

ситуації щодо догляду за твариною. Особливістю цих книг є відсутність будь-якого тексту. 

Всі історії зображені в яскравих сюжетних картинках, за допомогою яких читачі створюють 

власну історію.  

Є. Ярошинська в оповіданні «Квіти» описує про те, що будь-яка рослина на Землі є 

потрібною. 

У творчості Ліни Костенко є збірка «Бузиновий цар», у якій педагог може знайти 

поетичні природничого характеру. 

Багатогранною для екологічного виховання дітей є спадщина Василя Сухомлинського. 

Він, як письменник і великий педагог був упевнений у тому, що дітей потрібно виховувати у 

природі, адже в ній немає нічого недосконалого. Оповідання «Відломлена гілка» може 

наштовхнути дітей до глибоких роздумів щодо вчинків героїв і зробити для себе корисні 

висновки. «Дуб під вікном» чітко описує те, на що готова піти людина, задля збереження 

одного дерева. «Як діти раділи, а ялинка плакала» оповідання, яке може викликати у дітей 

жалість до рослин, зрозуміти, що вони також можуть відчувати біль та самотність.  

У творчості Бориса Грінченка багато творів про тварин, стан яких він передавав через 

зображення внутрішніх переживань, що в свою чергу плекає в дітей співчуття та 

співпереживання до звірів, повагу та толерантне ставлення [6]. 

Отже, питання виховання екологічної культури є надзвичайно актуальним у наш час, 

адже розкриває у собі процес взаємодії людини з природою. Дитяча книга, як засіб 

виховання екологічної культури дошкільника формує реальні уявлення про навколишнє 

середовище, допомагає зрозуміти природні явища та процеси у відповідності віку дитини в 

цікавій та легкій формі. Проте, щоб досягти бажаного результату робота з дитячою книгою 

має бути систематичною та підкріплюватись практичними діями. Окрім цього головною 

умовою виховання екологічної культури дитини є злагоджена педагогічна взаємодія між 

усіма учасниками освітнього процесу.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ  

ДИЗАЙНЕРСЬКИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ 

 

У статті здійснено теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми. З'ясовано 

сутність поняття «дизайнерські уміння». Охарактеризовано види дитячого дизайну. 

Подано зміст авторського альбому «Дитяча платформа дизайну» для дітей старшого 

дошкільного віку. 

Ключові слова: дизайн, дизайнерські уміння дітей дошкільного віку, нетрадиційні 

техніки малювання, образотворча діяльність, розвиток. 

 

The article gives a theoretical analysis sources on the issue under consideration. The definition 

of the concept of "design skills" is is studied out. Types of children's design are described. The 

content of the author's album for children of preschool age "Children's platform of design" is is 

given. 

Key words: design, design skills of preschool children, non-traditional drawing techniques, fine 

arts, development. 

 

У наш час суспільство потребує творчої, креативної особистості, яка здатна приймати 

рішення, самостійно вирішувати проблеми. Саме за допомогою дизайн – освіти можна 

розвинути у дітей креативність, творчість та гнучке мислення.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2018_12_18
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Проблема розвитку дизайнерських умінь дітей дошкільного віку розкривається у 

наукових розвідках О. Гервас, В. Лозового, М. Колєснікова, Н. Конишевої, Н. Луцан, 

О.Максименка, Г. Пантелєєва, Н. Скляренко та О.Яригіної. 

Значний внесок у виокремлену проблематику вніс Г. Пантелєєв. У своїй праці «Дитячий 

дизайн» він виділив два види дизайну, які можна використовувати у роботі з дітьми 

дошкільного віку: 

– «дизайн для дітей – це вид художньої діяльності, спрямованої на створення 

комфортного для дитини матеріального середовища; 

– дитячий дизайн – це діяльність (художньо-перетворювального, конструктивного та 

декоративного характеру), в яку включені самі діти» [6, с. 5]. 

Також він визначив поняття «дитячий дизайн» як діяльність (художньо-

перетворювального, конструктивного та декоративного характеру), в яку включені самі діти 

[6]. 

В основі дитячого дизайну лежить художнє конструювання, малювання, ліплення, 

моделювання та декоративне оздоблення [6, с. 7]. 

Дитячий дизайн допомагає дітям розвивати творчі здібності, уяву, креативність, образне 

мислення та віру у свої можливості. Діти помічають красу предметів, розвивають естетичний 

смак. 

Для розвитку дизайнерських умінь у дітей дошкільного віку можна використовувати 

нетрадиційні техніки малювання. Проблемою нетрадиційних технік малювання займалися 

Г. Давидова, Р. Козакова, Т. Комарова та А.Нікітіна. 

Нетрадиційні технікі малювання розвивають у дітей позитивний інтерес до малювання, 

викликають захоплення матеріалом та інструментом. Похвальним є те, що нетрадиційні 

техніки дозволяють дітям творити без шаблонів та зразків. Оскільки вони прості і легко 

засвоюються дітьми.  

Завдяки цьому діти поринають у чудовий світ мистецтва, фантазують, міркують та 

експериментують. 

У своїй книжці «Нетрадиционные техники рисования в детском саду: планирование, 

конспекты занятий: пособие для воспитателей и заинтересованных родителей» А. Нікітіна 

виокремила види нетрадиційних технік малювання відповідно до віку дітей (табл. 1.) 

Таблиця 1 

Види нетрадиційних технік малювання за І. Нікітіною 

Молодший дошкільний вік Середній дошкільний вік Старший дошкільний вік 

– малювання 

пальчиками; 

– відбиток печатками 

з картоплі; 

– малювання за 

допомогою патичка, 

напівсухим пензлем. 

– відбиток поролоном 

або губкою; 

– фотокопія (свічка чи 

воскові олівці та акварель); 

– відбитки листям; 

– малювання 

долоньками. 

– кляксографія звичайна і 

з трубочкою; 

– монотипія пейзажна та 

предметна; 

– малювання за 

допомогою трафарета. 

 

Саме завдяки цим нетрадиційним техніками діти дошкільного віку зможуть реалізувати 

свої задуми та розвивати власні дизайнерські уміння. 

Однією з найважливіших умов для організації занять з навчання дітей елементам 

дизайну є забезпечення яскравими враженнями дітей та досвідом, який стане основою для 

виникнення задумів. Наступною умовою при організації занять з дитячого дизайну повинна 

бути мотивація педагога. Він повинен мотивувати дитину, щоб вона відчувала себе вільною і 

мала бажання творити. Вихователі можуть використовувати сюрпризні моменти, попросити 

допомогу у дітей. Також це може бути участь у конкурсі.  

Основними завданнями під час занять із розвитку дизайнерських умінь у дітей є: 

1. Дати уявлення про дизайн як творчої діяльності людини. 
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2. Допомогти розкрити специфіку дизайну і його результату як поєднання користі і краси 

(функціонального і естетичного). 

3. Сприяти формуванню естетичного ставлення до навколишнього предметного світу і 

дизайну як прояву життя людини. 

4. Розширювати уявлення про види художньо-творчої діяльності людини; ознайомити з 

працею дизайнера, архітектора, швачки, модельєра. 

5. Розвивати естетичний смак, творчу уяву, гнучке мислення, виховувати працьовитість, 

відповідальність, комунікативність, самостійність, впевненість у власних силах. 

6. Створити умови для повноцінного особистісного зростання кожної дитини з 

урахуванням її індивідуальності. 

Для ознайомлення дітей з дизайном доцільно проводити також бесіди про те, що таке 

дизайн, його види, показати цікаві та сучасні вироби та об’єкти. Можна запросити дизайнера 

або відвідати ательє. Доречним буде провести бесіди на тему «Нетрадиційні техніки 

малювання» для поглиблення та розширення знань дітей.  

Наступний етапом буде сам процес створення нового. Робота здійснюється під 

керівництвом вихователя або дорослого. Під час роботи можна ввімкнути музику. Важливою 

умовою є те, що вихователь не повинен нав’язувати дітям свою думку, Він тільки допомагає 

за потреби.  

Важливим елементом у розвитку дизайнерських умінь дітей дошкільного віку є робота з 

батьками. Взаємодія з сім'єю має неоціненний внесок для розвитку творчих здібностей та 

дизайнерських умінь дітей. Для цього батьків необхідно залучати до участі в творчих 

конкурсах, підготовці до свят; влаштовувати для них майстер-класи, семінари-практикуми, 

консультації. Важливо залучати батьків не тільки під час свят, семінарів, а й надавати 

можливість спілкуватися з дітьми безпосередньо під час освітнього процесу, залучаючи до 

участі в заняттях і повсякденному житті дітей групи. Такий підхід дозволять створити більш 

доброзичливу і творчу атмосферу в групі.  

Розвиток дизайнерських умінь засобами нетрадиційних технік малювання мало 

досліджений. Тому нами було розроблено альбом для дітей старшого дошкільного віку 

«Дитяча платформа дизайну». 

Даний альбом складається з : 

1. Практичні завдання для дітей. У цій рубриці подано практичні завдання для розвитку 

дизайнерських умінь. Всі завдання звучать як «домалюй», «дооформи», «розмалюй» та 

«прикрась». Наприклад, у завданні «Чарівна кімната» дітям пропонується оформити кімнату 

за допомогою нетрадиційних технік малювання ( рис. 1.). 

 

         Рис. 1. Фрагмент завдання з альбому «Дитяча платформа дизайну». 
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2. Поради батькам та педагогам. У цьому розділі містяться види нетрадиційних технік 

малювання та рекомендації для батьків. 

Отже, організація дизайн-освіти сприяє розвитку творчих здібностей і творчої активності 

дітей, формує інтерес до навколишнього середовища, активізує пізнавальний інтерес дітей до 

образотворчого мистецтва, розвиває естетичний смак, сприяє дітей до пошуку нетрадиційних 

способів вирішення проблеми.  
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Гендерне виховання дошкільників – процес гендерної орієнтації, ідентифікації, 

спрямований на розвиток моральної культури в сфері міжстатевих взаємовідносин у 

полікультурному середовищі. Освіта і виховання дошкільників на засадах гендерного підходу 

є вимогою часу в умовах розбудови сучасного українського суспільства. 

Ключові слова: гендерне виховання, гендерний підхід, гендерні стереотипи, освіта, 

сучасні заклади дошкільної освіти.  

 

Gender education of preschoolers is a process of gender orientation, identification, aimed at 

the development of moral culture in the sphere of inter-sexual relations in a multicultural 

environment. Training and education of preschool children on the basis of gender approach is the 

requirement of time in conditions of modern Ukrainian society. 

Key words: gender education, gender approach, gender stereotypes, education, modern 

institutions of pre-school education. 

 

Актуaльнicть oбрaнoї тeми дocлiджeння пoлягaє в тoму, що освіта і виховання 

дошкільників на засадах гендерного підходу є вимогою часу в умовах розбудови сучасного 

українського суспільства. Гендерне виховання передбачає виховання особистості, готової до 

самореалізації в різних сферах суспільного життя, незалежно від гендерних стереотипів.  
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Проведений аналіз науково-методичної літератури і практики свідчить, що нині 

накопичений певний досвід реалізації принципів гендерної рівності в освіті. Водночас 

питання гендерного виховання дітей дошкільного віку поки що не відображені в спеціальних 

психолого-педагогічних працях. Залишаються недослідженими організаційно-педагогічні 

умови та методика їх впровадження в освітній процес сучасних закладів дошкільної освіти. 

Фактор гендеру в освоєнні прийнятих у суспільстві нормативів поведінки чоловіків та 

жінок полягає в спрямуванні особистісного розвитку хлопчиків та дівчаток у бік збереження 

рівності в їхніх правах і можливостях, досягнення професійного й соціального статусу, в 

розробці такої стратегії навчально-виховної роботи, яка б орієнтувала дітей на егалітарні 

цінності, партнерство та взаємозамінність статей у виконанні батьківських та суспільних 

ролей [6, с. 23]. 

С. Віденко вважає, що теорія соціального конструювання гендеру ґрунтується на двох 

постулатах: а) гендерна ідентичність формується сім’єю та різними інститутами, зокрема й 

засобами масової інформації, у процесі соціалізації людини; б) гендер конструюється самими 

індивідами на рівні свідомості [5, с. 26-27]. 

За В. Кравцем, гендерне виховання – «процес, спрямований на формування якостей, рис, 

властивостей, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників 

іншої статі» [4, с. 174]. 

Способом прояву гендерних особливостей дітей і відображенням рівня сформованості їх 

гендеру є гра. В ній діти через виконання певних ролей засвоюють уявлення про гендерну 

поведінку. Хлопчики частіше вибирають для гри «силові сюжети» й у зв’язку з цим – 

відповідні ролі. Дівчаткам більше імпонують ігри з традиційними жіночими ролями. Гра дає 

змогу засвоїти не лише соціальні ролі, але й набути навички спілкування й взаємодії з 

однолітками протилежної статі. Традиційні ігри спрямовані на засвоєння дитиною її 

гендерної ролі, яка набувається саме в ролевій грі (у дочки-матері, війну) [1, с. 102]. 

Сутність рольових ігор полягає не в акторській майстерності. Сценки (ігри) допомагають 

дошкільникам поставити себе в конкретну ситуацію й відчути на собі не свої почуття, а 

почуття й установки людини, особливо іншої статі, в заданій ситуації. Корисно уявити себе в 

становищі людини, яка сильно відрізняється від тебе. Наприклад, якщо молода людина 

розігрує роль одного з батьків, вона може зрозуміти позицію й точку зору батьків [2, с. 182]. 

Чимало вихователів дотримуються точки зору, що заклад дошкільної освіти має задавати 

різні напрямки розвиткові хлопчиків і дівчаток, а тому поділяють заняття на «чоловічі» й 

«жіночі» чи «переважно чоловічі» й «переважно жіночі». Вихователі, по суті, визнають 

домінування хлопчиків у природничо-наукових, точних дисциплінах, а дівчаткам заздалегідь 

відводять ролі дружин домогосподарок [3, с. 135]. 

Отримані гендерні знання мають знайти заломлення в адекватній поведінці, а це вже 

сфера виховання. Гендерне виховання – процес, спрямований на формування якостей, рис, 

властивостей, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників 

іншої статі. Тому у сферу гендерного виховання входять не лише такі специфічні відносини 

між представниками чоловічої і жіночої статі, як подружні, але й будь-які інші: в 

суспільному житті, праці, відпочинку тощо. 

Гендерне виховання дошкільників – процес гендерної орієнтації, ідентифікації, 

спрямований на розвиток моральної культури в сфері міжстатевих взаємовідносин у 

полікультурному середовищі; формування в дошкільників поваги до особистості, незалежно 

від соціальних ролей, поведінки, ментальних та емоційних характеристик чоловіків і жінок. 

Вивчення методичної літератури дозволило виділити основний метод дослідження –

педагогічний експеримент, що допоміг виявити взаємозв’язок між факторами гендерного 

виховання, педагогічними умовами і навчально-виховним процесом, оцінити ефективність 

педагогічного впливу на процес гендерного виховання дітей дошкільного віку 

У процесі експериментальної роботи нами були визначені критерії гендерної вихованості 

дошкільників. Під критеріями розуміють рівень ціннісно-смислового розвитку та організації 

особистості, ознаку, на основі якої відбувається оцінка, судження. 
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Дослідження дало змогу уточнити три компоненти гендерної вихованості дошкільників: 

когнітивний, емоційно-ціннісний і поведінковий, визначити відповідні їм рівні (низький, 

середній, високий) та з’ясувати їх показники: знання про гендерні взірці поведінки; наявність 

умінь і навичок паритетної взаємодії статей; уміння діяти в ситуаціях вибору з відходом від 

гендерних стереотипів; знання про гендерні ролі дорослих; прагнення до саморозвитку, 

самовдосконалення. 

Реалізація педагогічного експерименту передбачала врахування феномену поглиблення 

психологічних відмінностей, статевої диференціації в поведінці хлопчиків і дівчаток (в іграх, 

навчанні, творчих видах діяльності).  

Виокремлено низку послідовних напрямків роботи з дітьми дошкільного віку з 

доповнення й розширення можливостей їх соціалізації, що відображають гендерний аспект 

виховання:  

‒ організація досвіду рівноправного співробітництва хлопчиків і дівчаток у спільній 

діяльності;  

‒ зняття традиційних культурних заборон на емоційне самовираження хлопчиків і 

дівчаток, заохочення їх до вираження почуттів;  

‒ залучення обох батьків (а не лише матері) до виховання дітей.  

Під час ігор, для розвитку гендерної культури дошкільники відображали характер, 

емоції, сутність близьких людей, друзів і знайомих. При цьому виховні години проводилися 

на такі теми: 

1. «Ми – жителі планети Земля». Через цю тему ознайомили дітей з різноманіттям 

національностей, традиціями та їх особливостями. 

2. «Калейдоскоп казок». Цього дня ознайомили дітей з літературними творами різних 

країн і народностей. 

3. «Прекрасна країна _______ (назва країни)». Тема цього дня – інформація про країну, 

діти якої ходять до групи. Беруть участь не лише діти, а й батьки. 

4. «Кожна дитина має права». Ознайомлювали дітей (у доступній формі) з Конвенцією 

про права дитини. 

5. «Дружать діти на планеті». Проводилися дитячі ігри різних народностей; кожна 

родина презентувала різні національні страви, родовідні дерева своєї сім’ї. 

Врахування особливостей гендерної ідентичності дошкільників дає змогу визначити, 

якими засобами і прийомами використати той чи інший методичний засіб в гендерному 

виховання дошкільників. За умови такої організації виховної діяльності дошкільників зміст 

гендерних відомостей набуває особистісного значення і краще засвоюється, а рівень 

гендерної  вихованості дітей зростає. 

Результати експериментальної роботи підтвердили ефективність визначених 

організаційно-педагогічних умов та методики їх реалізації. Отримані результати свідчать про 

позитивні зміни як у розвитку окремих структурних компонентів, так і гендерної вихованості 

дошкільників загалом. Так, збільшилася кількість дошкільників із високим і зменшилась їх 

кількість з низьким рівнем сформованості гендерної вихованості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

У статті проаналізовано сутність поняття «компетентність», розглянуті основні 

підходи до тлумачення даного питання а також особливості організації освітнього 

середовища в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання. 

Ключові слова: компетентність, компетенція, процес навчання, ключові 

компетентності, компетентнісно орієнтоване навчання. 

 

The article analyzes the essence of the concept of "competence", discusses the main approaches 

to the interpretation of this issue, as well as the peculiarities of the organization of the educational 

environment in terms of competence-oriented learning 

Key words: competence, competence, learning process, key competences, competence-oriented 

learning. 

 

У сучасному світі особливої гостроти набула проблема творчого розвитку особистості. 

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини 

зокрема. Збільшується  увага до розвитку творчих здібностей особистості та надання 

можливості виявити їх. Україна  прагне бути європейською державою, тому  в галузі освіти 

передбачається поліпшення її якості, створення умов для особистісного розвитку та 

самореалізації кожного громадянина країни. 

Сьогодні школа ставить перед собою завдання не лише навчити учнів грамотно писати, 

читати, ай реалізувати творчий потенціал кожного учня, виховати компетентну особистість, 

яка володіє не лише знаннями та професіоналізмом, ай наділена високими моральними 

якостями, уміє діяти адекватно у певних ситуаціях, застосовуючи знання і беручи на себе 

відповідальність за певну діяльність.  

Ясна річ, що виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих 

здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, 

орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети покладені в основу реформування 

сучасного закладу загальної середньої освіти, головним завданням якого є підготовка 

компетентної особистості, здатної знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, 

життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях.  

Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в 

навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток 

ключових компетенцій особистості.  

Дослідження проблем та завдань компетентнісного підходу знаходимо у працях 

В. І. Байденка, А. Г. Бермуса, І. А. Зимньої, В. В. Краєвського, Н. В. Кузьміної, 

А. К. Маркової, О. В. Овчарука, О. І. Пометуна, Р. Уайта, А. В. Хуторського та інших.  
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Теоретичному аналізу понять «компетенція», «компетентність» присвячені роботи 

М. С. Головань, О. А. Грішнова, В. О. Калініна, О. В. Кучай, Н. В. Нагорної, 

В. Т. Лозовецької, Н. М. Перевознюк, В. С. Плохій, Г. Г. Руденко та інших. 

Слід зазначити, що поняття «компетентнісна освіта» виникло в США і ґрунтувалося на 

вивченні педагогічного досвіду передових учителів. Термін «компетентнісний підхід» 

розроблений американськими вченими в 60-х роках минулого століття, а в 70-х роках цей 

термін включений до професійних освітніх програм США та у 80-х роках до професійних 

підготовчих програм Великобританії та Німеччини. 

«Компетентність» у перекладі з латинської «competentia» означає коло питань, у яких 

людина добре обізнана, має знання  та досвід. Компетентна у певній сфері людина має 

відповідні знання та здібності, що дозволяють їй ґрунтовно судити про цю сферу й 

ефективно діяти в ній [1, с. 48].  

У словнику іншомовних слів «компетентність» тлумачиться як обізнаність, 

проінформованість, авторитетність; «компетенція» – коло повноважень якої-небудь 

організації або особи; коло питань, з яких дана особа має певні знання, досвід, повноваження 

[4, с. 282].  

У словнику з педагогіки компетентність людини тлумачиться  як спеціально 

структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у 

процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, 

незалежно від контексту (від ситуації), проблеми, характерні для певної сфери діяльності. А 

поняття «компетенція» визначається як коло питань, в яких будь яка особа має знання і 

досвід [5, с. 8].  

Компетентність часто тлумачать через усталені поняття: «здатність до…», «комплекс 

умінь», «готовність до…», «знання в дії», «спроможність», «індивідуально-особистісна 

рефлексивна функція» та ін. Як випливає із зазначеного вище, «компетентність» – цілісна, 

тобто ні знання, ні вміння, ні досвід діяльності самі по собі не є компетентністю 

Як зазначила Л. Гриневич, «…компетентності – це динамічна комбінація знань, умінь, 

цінностей, які визначають здатність особистості успішно вирішувати життєві проблеми, 

спроможність у подальшому навчатися та провадити професійну діяльність» [2].  

Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення 

таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості та сучасним 

вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість має бути 

компетентною в різних сферах діяльності. 

Компетентісний підхід в освіті покликаний подолати прірву між освітою і життям. 

Ключова компетентність розвивається у навчанні всіх предметів і є результатом всієї 

загальної середньої освіти країни. Цим результатом є формування загальної життєвої 

компетентності людини як сукупності ключових компетентностей, інтегрованої 

характеристики особистості: 

 здатність засвоювати будь-які знання за власною ініціативою 

 уміння приймати рішення на основі здорових суджень. 
Ключові компетенції формуються в процесі реалізації цілісного змісту освіти 

загальноосвітньої школи, а предметні – передбачені змістом конкретного предмета і 

набуваються впродовж конкретного року або ступеня навчання. Формування ключових 

компетенцій реалізується в освітніх галузях і навчальних предметах. При цьому кожний 

предмет забезпечує реалізацію тих складових змісту ключових компетенцій, для формування 

яких має необхідні умови.Згідно з концепцією НУШ, дитині недостатньо дати лише знання, 

ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними 

орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної 

самореалізації у житті, навчанні та праці [3, с. 10].  

Слід зазначити, що ключові компетентності формуються завдяки соціально 

підготовленому змісту, технології й розвивально збагаченому середовищу, що має такі 

ознаки: 
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 відкритість, 

 цілість, 

 емоційна комфортність, 

 суб’єктність навчальної взаємодії.  
Важливим фактором успішної реалізації компетентнісного підходу в навчанні є добір 

ефективних методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності. йдеться 

мова про методи, які передбачають активну діяльність учнів. До таких належать: 

 продуктивні (вивчений мовний матеріал застосовується в мовленнєвій практиці); 

 евристичні або частково-пошукові (окремі елементи нових знань учень знаходить 

завдяки розв'язанню пізнавальних завдань); 

 проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її вирішення); 

 інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, під час якої кожний школяр осмислює 
свою діяльність, відчуває свою успішність). 

Щоправда, остання група методів чи не найбільше відповідає вимогам компетентнісно 

орієнтованого навчання, оскільки організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, які сприяють формуванню 

навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. 

Кожному методу відповідають ті чи інші прийоми навчання [7, с. 160]. 

Ясна річ, що компетентнісне навчання вимагає і урізноманітнення форм організації 

навчальної діяльності. Найбільш цінними, з точки зору компетентнісного підходу є 

індивідуальна навчальна діяльність, робота в парах, групах. 

З метою забезпечення мотивації учіння, в навчальних засобах мають бути використані: 

 цікавий текстовий матеріал; 

 ілюстрації; 

 дидактичні ігри; 

 вправи, що передбачають цікавий для учнів процес виконання; 

 завдання, що спонукають до пошуку значущих для учня результатів тощо. 
Нарешті, навчальні засоби мають містити систему завдань, спрямованих на розвиток 

пізнавальних здібностей учнів, а саме, на оволодіння мислительними операціями (аналіз, 

порівняння, узагальнення, доведення, тощо), а також на формування здатності застосовувати 

набуті знання, способи дій, досвід у нових нестандартних ситуаціях. Крім того, 

компетентнісно орієнтовані навчальні засоби повинні готувати дітей до самонавчання. З 

цією метою в них мають бути алгоритми міркувань, пам'ятки, схеми, таблиці, зразки 

виконання завдань і т. ін. [6, с. 47].  

Таким чином, компетентнісний підхід у навчанні відкриває можливості для формування 

у молодших школярів досвіду самостійного вирішення пізнавальних, комунікативних, 

організаційних та інших проблем. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У статті автор звертає увагу на значення та роль іміджу викладача в процесі його 

професійної діяльності, його вплив на виховний процес студентської молоді. Виділяються 

найбільш важливі складові формування іміджу викладача. 

У статті підкреслюється необхідність створення педагогічних систем, зорієнтованих 

на інноваційну діяльність і на пошук нових підходів до підготовки майбутнього педагога. 

Ключові слова: імідж, підхід, пошук, рівень, компетентність. 

 

In the article the author pays attention to the importance and role of the image of the teacher in 

the process of his professional activity, its influence on the educational process of students. The 

most important components of formation of image of the teacher are allocated. 

The article emphasizes the need to create pedagogical systems focused on innovation and the 

search for new approaches to the training of future teachers. 

Key words: image, approach, search, level, competence. 

 

Стиль викладання педагогічного працівника навчального закладу педагогічного 

спрямування, його відповідний імідж як суспільного лідера, який безпосередньо впливає на 

виховний та навчальний процеси студентської молоді, чим сприяє їх становленню, як 

особистості, є частиною його культури. Не володіючи потрібним іміджом, викладач 

навчального закладу не може розраховувати на ідеальну репутацію у колективі і суспільстві. 

Слід відмітити, що імідж викладача за останні роки дещо знизився. Про це свідчить 

соціальне опитування студентів, проведене нами на базі декількох навчальних закладів м. 

Кам’янця-Подільського. Це викликано рядом об’єктивних і суб’єктивних причин 

(соціальними, економічними умовами, зниженням моральних і духовних цінностей і т.д.). 

У масовій свідомості імідж викладача навчального закладу має характер стереотипу, 

якому викладачі, на відміну від ділових людей чи політичних діячів, приділяють недостатньо 

уваги, внаслідок чого знижується їх позитивний вплив на виховний процес студентської 

молоді, що в свою чергу негативно відбивається на їх становленні, як особистості. 

Імідж викладача навчального закладу є важливим компонентом організаційної культури 

і одним із компонентів створення позитивного образу сучасного навчального закладу. 

Звідси і випливає актуальність вибраної нами теми написання статті. 

Мета статті – розкрити значення і роль підвищення іміджу викладача вищого 

навчального закладу педагогічного спрямування і основні складові (фактори), які в 

найбільшій мірі впливають на його зростання. 

Джерельну базу наших досліджень становлять нормативно-правові акти країни з питань 

відповідальності за допущення правопорушення [3], [4]; наукові джерела і праці провідних 

вітчизняних і зарубіжних вчених; дані соціального опитування студентської молоді. 

Слід відмітити, що питанню підвищенню іміджа викладача, як і інших категорій 

державних службовців приділяють увагу ряд провідних вчених нашої держави: 

http://www.wikipage.com.ua/%201xb2f.html
http://www.wikipage.com.ua/%201xb2f.html
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М. Виноградський [2], А. Абрамова [1], І. Кучинська [5], С. Пєтков [7], Н. Мельникова [6] 

і ін. 

Ми повністю розділяємо думку вченої В. Пєткової, яка стверджує, що володіння власним 

іміджом складає вельми істотну особову і професійну характеристику менеджменту у 

державному управління та має глибоке практичне значення [7, с. 41]. 

Щоб вникнути в зміст розуміння іміджу, слід розглянути його складові, які 

безпосередньо впливають на його формування. 

Якщо розглядати імідж викладача навчального закладу, то ми можемо відмітити, що 

найбільш важливими складовими його формування є: 

- професіоналізм та компетентність; 

- моральна стійкість; 

- здібності психолога; 

- гуманітарна грамотність [7, с. 41]. 

Щоб мати високий авторитет у студентської молоді, викладач навчального закладу 

повинний володіти великим запасом знань з навчальної дисципліни, яку він викладає, вміти 

донести ці знання до студентів, заінтригувати їх (тобто викликати інтерес до даної 

дисципліни), направити їх активність у потрібному напрямі, а потім здійснити управління їх 

поведінкою. 

В багатьох питаннях викладач має бути новатором – носієм всього нового, 

прогресивного, що може зацікавити студентів, тим самим викликати певне захоплення 

високим професіоналізмом педагога і бажання бути подібним до нього. 

Студентів до викладача приваблює також висота і благородство цілей, які він ставить 

перед собою і намагається досягти, та їх максимальна корисність для суспільства. Привертає 

увагу студентів до викладача чуйне ставлення викладача до їх власних бажань, прагнень, 

потреб. 

Правильність такого підходу до компетентності педагога як новатора засвідчує вчена 

Н. Мельникова, яка відмічає, що в інноваційних освітніх перетвореннях особливо високими є 

вимоги до рівня теоретичних знань і практичної підготовки вчителя. Педагог має вміти 

спрямовувати навчально-виховний процес на особистість вихованця, вибудовувати свою 

професійну діяльність так, щоб кожен учень мав необмежені можливості для самостійного і 

високоефективного розвитку. А це у принципово інших вимірах визначає змістовність 

професійної та особистісної підготовки педагога, актуалізує необхідність створення 

педагогічних систем, зорієнтованих на інноваційну діяльність, і відповідно, на пошук нових 

підходів до підготовки майбутнього педагога [6, с. 56-58]. 

Зрозуміло, що необхідність компетентності вчителя (викладача) пов’язана з тим, що, 

впроваджуючи педагогічні нововведення та досліджуючи нові ідеї в навчальному закладі, 

слід діяти комплексно, охоплюючи всі рівні навчально-виховного процесу: методологічний, 

теоретичний, методичний і технологічний. Тобто знання своєї справи (високий 

професіоналізм) – важлива умова досягнення іміджу викладача. 

Наступним елементом зростання іміджу викладача є його індивідуальність. Студентам, 

як стверджує вчена В. Пєткова, завжди імпонує, що їх викладач володіє виключними 

здібностями, відрізняється від інших людей. Викладач повинен знайти позитивні та 

негативні прояви своєї індивідуальності, критично оцінювати свою особу, працювати над 

собою, зменшуючи негативні прояви, які не сприймаються аудиторією. Авторитет педагога 

також в значній мірі залежить від рівня його загальної культури, зокрема знаходить свій 

прояв в грамотності. Викладач повинен чітко висловлювати свої думки і вимоги, 

дотримуватися правил поведінки [7, с. 215]. 

Виходячи із вище сказаного, можна зробити висновок про те, що володіння власним 

іміджом складає досить істотну особову і професійну характеристику викладача та має 

глибоке практичне значення. 
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На імідж викладача у великій мірі впливає його компетентність у забезпеченні 

освітнього (навчального) процесу на якісно новому рівні, тобто його готовність до 

застосування нових прогресивних технологій проведення занять зі студентами. 

Вчена І. Кучинська відмічає, що компетентність – це взаємозв’язок знань, досвіду і 

здібностей, завдяки яким можна обґрунтовано судити, про певну сферу і ефективно діяти в 

ній [5, с. 150]. 

Визначальною для формування сучасного іміджу викладача навчального закладу є його 

педагогічна позиція, яка поєднується із творчим ставленням до освітньої діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

 

Досліджено застосування таксономії Блума як одного з прийомів педагогічної 

технології розвитку критичного мислення студентів при викладанні дисципліни 

«Матеріалознавство». Аналізуються типи завдань для забезпечення формування різного 

рівня мислення у відповідності до ієрархії освітніх цілей, зазначених таксономією Блума. 

Наводяться приклади їх практичного застосування на різних етапах заняття. 

Ключові слова: критичне мислення, сучасні педагогічні технології, таксономія Блума, 

рівні мислення, пізнавальні завдання. 

 

It is investigated the application of Bloom’s Taxonomy as one of the way pedagogical 

technology of critical thinking development of the students during the teaching of Materials Science 

discipline. Here are analyzed the types of tasks for provided in forming the levels of thinking 

according to hierarchy of educational aims which are defined by Bloom’s Taxonomy. The work 

gives the examples of their practical use on different stages of the student. 

Key words: critical thinking, modern educational technology, Bloom's Taxonomy, levels 

thinking, cognitive tashs. 
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Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за останні роки 

стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. Критичне мислення є одним з 

основних критеріїв і тих освітніх реформ, які відбуваються в Україні. Тому фундаментальна 

мета сучасної освіти полягає не стільки в наданні інформації, скільки в розвитку мислення, 

зокрема критичного. Навички критичного мислення використовуються в усіх областях і 

сферах професійної діяльності, що зумовлює потребу у розвитку навичок критичного 

мислення під час навчання. Однією з цікавих сучасних технологій, яка дозволяє сформувати 

особистість, якій притаманні такі риси, як відкритість новому досвіду, здатність до 

виявлення і постановки проблеми, здатність до генерації різноманітних ідей, аналізу і 

синтезу є технологія формування і розвитку критичного мислення. Внаслідок своєї 

універсальності та здатності вирішувати низку актуальних освітніх задач технологія 

формування і розвитку критичного мислення отримує все більше розповсюдження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про відсутність єдиного, 

загальновживаного, чіткого визначення поняття «критичне мислення». Визначення різних 

авторів мають деякі розбіжності та залежать від власних підходів до формування і розвитку 

критичного мислення. З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс вмінь і 

навичок, що забезпечує людині здатність аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати 

інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати гіпотези та 

оцінювати альтернативи; робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його. 

Протягом багатьох років педагоги намагалися створити теорію, яка б уможливила 

ефективний і систематичний розвиток критичного мислення тих, хто навчається. З метою 

формування розумових навиків студентів, які полягають в здатності працювати з 

інформацією, аналізувати, розглядати різні сторони рішення проблеми, приймати зважені 

рішення американськими спеціалістами з педагогіки наприкінці XX століття на основі 

узагальнення досвіду світової педагогіки та психології і виходячи із актуальних потреб 

системи освіти була розроблена педагогічна технологія розвитку критичного мислення. 

Зазначена технологія реалізується за допомогою багатьох прийомів (стратегій), які 

обумовлюють процес формування самостійного, критично мислячого спеціаліста. Одним з 

найвідоміших прийомів технології розвитку критичного мислення є таксономія Блума, яка 

передбачає розвиток критичного мислення від низького рівня до високого через систему 

питань і завдань відповідного рівня. Вперше правила чіткого і однозначного формулювання і 

впорядкування цілей навчання були опубліковані в книзі «Таксономія освітніх цілей. Сфера 

пізнання» («Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals») у 

1956 році групою американських педагогів і психологів з університету Чикаго під 

керівництвом Бенджаміна Блума. У дослідженні педагогічних цілей автор розглядає 

мислення як ієрархію, що складається з шістьох рівнів, структурованих від базового до 

найбільш просунутого. Кожен з рівнів характеризується певним змістом, а також тією 

діяльністю, виконання якої передбачається даним рівнем освоєння змісту. З того часу 

з’явився термін таксономія Блума – таксономія педагогічних цілей в пізнавальній сфері. В 

2001 році ще одна команда вчених під керівництвом Лорин Андерсена та Девіда Кратвела 

випустила переглянуту таксономію Блума. Вона називалася Таксономія для навчання, 

викладання та оцінювання: перегляд Блумівської таксономії освітніх цілей (A Taxonomy for 

Learning, Teaching and Assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives). 

Таким чином таксономія Блума – це модель за допомогою якої основні навички критичного 

мислення структуруються в певну ієрархічну систему від самих низьких процесів мислення 

(пригадування, усвідомлення, застосування) до високих (аналізування, оцінювання, 

створення). Таксономія Блума графічно зображують у вигляді піраміди з ієрархічною 

структурою і передбачає, що в «основі піраміди» знаходяться знання, а на вершині – 

діяльність.  

Традиційно у навчальному процесі фокусується увага на розвитку розумових процесів, 

що відповідають рівням пригадування та розуміння, розглядаючи їх як кінцевий результат 

навчання. Проте сучасний спеціаліст для майбутньої професійної діяльності потребує 
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розвитку мислення вищого рівня, що обов’язково включають розумові вміння рівнів 

застосування, аналізування, оцінювання та створення. 

Мета статті – показати можливість використання таксономії Блума як одного з прийомів 

педагогічної технології розвитку критичного мислення студентів при викладанні дисципліни 

«Матеріалознавство». 

Засобом стимулювання різних видів мислення є система запитань і пізнавальних завдань, 

які передбачають діяльність, що забезпечує досягнення навчальних результатів різного рівня. 

Завдання, які забезпечують досягнення навчальних результатів рівнів пригадування, 

усвідомлення, застосування мають, переважно, репродуктивний характер. У той же час 

завдання рівнів аналізування, оцінювання і створення сприяють розвитку навичок мислення 

високого рівня. Усвідомлений вибір завдань з урахуванням того, що розв’язування завдання 

відповідного рівня передбачає залучення навичок мислення усіх попередніх рівнів, чітке і 

зрозуміле для кожного студента формулювання завдань, використання різних стратегій 

технології розвитку критичного мислення для розвитку різних рівнів мислення і різних 

етапів заняття сприяє досягненню відповідної мети. Пізнавальна діяльність на рівні 

пригадування може бути побудована за допомогою дієслів покажіть, назвіть, розкажіть, 

складіть перелік. Показником усвідомлення значення вивченого може бути здатність людини 

встановлювати зв'язок одного матеріалу з іншим, перетворювати його із однієї форми 

вираження в іншу, переводити його з однієї «мови» на іншу (наприклад, із словесної у 

графічну, математичну і навпаки). Як показник розуміння може бути також інтерпретація 

матеріалу студентом (пояснення, короткий виклад), прогнозування майбутніх наслідків, що 

випливають із наявних даних. Категорія застосування передбачає уміння без зовнішньої 

підказки використовувати вивчений матеріал у конкретних умовах і нових ситуаціях. Сюди 

входить уміння застосовувати правила, закони, принципи і теорії на практиці. Навчальні 

результати рівня аналізування характеризуються осмисленням не тільки змісту навчального 

матеріалу, а і його внутрішньої структури. Студент, який добре оволодів цією категорією 

навчальних цілей бачить помилки й огріхи в логіці міркувань, бачить різницю між фактами і 

наслідками, оцінює значимість даних. Володіючи рівнем оцінювання студент вміє виробляти 

рішення, оцінювати факти і формувати думку, виявляти закономірності. Оволодівши рівнем 

створення студент формує нові ідеї і створює інформацію, використовуючи те, що було 

завчасно вивчено, вирішує проблему.  

В основу занять, які проектуються з використанням технології розвитку критичного 

мислення і, зокрема таксономії Блума, покладено базовий дидактичний цикл, тому ідея 

розвитку критичного мислення студентів має реалізуватися на всіх етапах заняття від 

актуалізації знань до стадії рефлексії. Кожна стадія заняття має свою мету й завдання і на 

кожному етапі занять використовуються відповідні типи навчальних завдань, створюється 

середовище, в якому студент має працювати на протязі всього заняття, і таким чином 

забезпечується перехід від «людини, яка багато знає» до «людини, яка здатна творчо 

мислити, діяти, саморозвиватися». 

Використовуючи на стадії виклику тести відкритої форми, стратегії бліц-інтерв’ю, 

«товсті питання» студенти спонукаються до розпізнання, пригадування і усвідомлення 

значення інформації, що сприяє формуванню рівнів пригадування і усвідомлення. На етапі 

отримання нової інформації, за рахунок використання прийому складання порівняльних 

таблиць, застосування завдань типу «сформулюйте по іншому…», «поясніть…», а також 

завдань, які організовані за допомогою дієслів «розрахуйте», «визначте», «розшифруйте» 

формується мислення рівня усвідомлення та застосування. Для формування більш високих 

рівнів мислення (аналізування, оцінювання) на цьому етапі заняття студентам пропонуються 

навчальні завдання відповідного рівня, наприклад, «проаналізуйте результати експерименту 

та зробіть висновок…», «оцініть наслідки….», «чи доцільним є …?». Після того, як студенти 

опанували попередні рівні мислення їм пропонуються завдання найвищого рівня – 

створення, наприклад, скласти послідовність дій по проведенню експерименту для 

підтвердження чи спростування певної інформації. На етапі узагальнення та закріплення 
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знань (рефлексії) також можуть бути застосовані різні типи завдань для формування різних 

рівнів засвоєння знань, наприклад такі як складання діаграм Вена (рівень усвідомлення), 

третій зайвий (рівень аналізування), метод ПРЕС (рівень оцінювання), рішення проблеми 

(рівень створення) та інші. 

Висновки. Використання таксономії Блума як складової технології формування і 

розвитку критичного мислення на заняттях з матеріалознавства дозволяє не тільки 

забезпечити якість засвоєння теоретичного матеріалу, а сприяє формуванню і розвитку 

критичного мислення студентів, прояву їх творчості, розвитку пізнавальних здібностей, 

активності і комунікативності. Розглянута універсальна модель дозволяє поєднання з іншими 

технологіями навчання та використання при викладенні різних дисциплін; відповідає 

вимогам нового змісту освіти, забезпечує формування наскрізних вмінь – критичного та 

системного мислення, вміння приймати рішення, вирішувати проблеми. При подальшому 

дослідженні проблеми формування і розвитку критичного мислення студентів 

передбачається здійснювати пошук і розширювати набір пізнавальних завдань з метою 

розвитку мислення високого рівня. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ТА ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

 

Перед вихователями закладів дошкільної освіти (ЗДО) та вчителями початкової школи 

постає проблема пошуку спільних точок дотику в процесі підготовки дітей до початкової 

шкільної освіти, а також технологій навчання, які б сприяли формуванню готовності дітей до 

школи, їх самостановленню, саморозвитку, самореалізації усіх позитивних якостей 

особистості. 

Незважаючи на висвітлення у наукових колах різних аспектів підготовки дітей до 

навчання у школі під час відвідування ними ЗДО, більш глибокого дослідження потребують 

проблеми організації співпраці вихователів ЗДО та вчителів початкової школи з метою 

удосконалення цього процесу. Особливо це актуально через сучасні перетворення у системі 

національної освіти, які вимагають відповідних управлінських, науково-методичних і 

організаційних рішень її реформування на засадах неперервності та наступності. 

Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку 

дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог 

школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання, 

в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних та фізичних якостей, що найбільше 

сприяють нормальному входженню у шкільне життя, формуванню освітньої діяльності. 
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Провідними педагогічними тенденціями підготовки дітей до школи є прагнення до 

забезпечення взаємозв’язків у ступеневій освіті, спрямованість на особистісно зорієнтоване 

навчання і виховання, створення умов для педагогічно доцільної взаємодії сім’ї, дитячих 

закладів дошкільної освіти і школи, урахування індивідуальних психофізіологічних та 

вікових особливостей дітей, їх нахилів і здібностей [2; 3; 4]. 

На превеликий жаль, процес підготовки дітей до школи здебільшого зводиться до 

формування вузько-предметних ЗУНів (знання, уміння, навички), що призводять до 

дублювання змісту, форм і методів шкільного навчання, а це не лише знижує інтерес дітей до 

навчання, а й шкодить їхньому здоров’ю [1]. У спільній роботі з реалізації наступності ЗДО і 

школи вихователі та вчителі мають діяти узгоджено. Взаємодію ЗДО та початкової школи 
визначаємо як особистісно-соціальне явище, зумовлене сукупністю умов, методів, засобів і 

форм сучасного навчання й виховання, а також адміністративних і загальноосвітніх заходів, 

що перетворюються у систему, спрямовану на формування творчої та всесторонньо 

розвиненої особистості. 

З метою розробки комплексу заходів та занять в рамках співпраці вихователів ЗДО та 

вчителів початкової школи стосовно підготовки дітей до школи, а також для виявлення 

можливостей забезпечення наступності освітніх ланок, проведено аналіз закордонного 

досвіду (Великобританія, Франція, Німеччина, Данія, Швейцарія, Фінляндія). Це показало, 

що дітей в закладах дошкільної освіти не навчають грамоти, а прививають їм різні 

компетентності: соціалізація, комунікабельність, творча уява, терплячість, розуміння прав та 

обов’язків. Запропоновано орієнтовні плани заходів по організації співпраці вихователів та 

вчителів щодо підготовки дітей до навчання, по роботі з дітьми та організації взаємодії та 

співробітництва з батьками дошкільників. 

План заходів по організації співпраці вихователів ЗДО та вчителів початкової школи 

щодо підготовки дітей до навчання включає заходи по організаційній та методичній роботі. 

Організаційні заходи містять: підписання угоди про співпрацю між ЗДО та ЗЗСО (загальний 

заклад середньої освіти); складання та затвердження плану спільних заходів відповідно до 

поставлених завдань; звіт керівника ЗДО по результатам проведеної роботи в кінці 

навчального року; звіт заступника директора ЗЗСО з освітньої діяльності в початковій школі 

по результатам проведеної роботи.  

Заходи по методичній роботі включають: взаємне відвідування відкритих занять у ЗДО 

та уроків у ЗЗСО; анкетування педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти з 

питань всебічного розвитку особистості дитини; організація спільних педагогічних нарад, 

семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів, конференцій, консультацій, тематичних 

виставок тощо; проведення Днів відкритих дверей в ЗДО та ЗЗСО для батьків дітей старшого 

дошкільного віку, вихователів закладу дошкільної освіти та вчителів початкової школи; 

розроблення та організація індивідуальних, колективних та нетрадиційних форм методичної 

роботи у підвищенні рівня компетентності педагогів у вирішенні проблеми наступності 

ігрових форм навчальної діяльності дошкільників і учнів початкових класів; залучення 
педагогів ЗДО і початкової школи до участі в спільних педагогічних проектах, розробки 

методичних рекомендацій і порад; проведення педагогічних читань «Інновації в освітньому 

процесі зі старшими дошкільниками та молодшими школярами», а також семінару-

практикуму «Методи розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку»; 

проведення в кінці навчального року семінару по взаємообміну накопиченим педагогічним 

досвідом між вихователями дітей старшого дошкільного віку та вчителями початкової школи 

з цікавих проблемних питань реалізації наступності освітніх ланок.  

Отже, проведення запланованих організаційних та методичних заходів по налагодженню 

співпраці вихователів ЗДО та вчителів початкових класів у ЗЗСО сприятиме підвищенню 

ефективності процесу підготовки старших дошкільників до навчання у школі.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Цель настоящей статьи направлена на организационно-интегративного моделирование 

физиологических, психологических и педагогических факторов влияющих на формирование 

логического мышления на основе исследования механизмы логического мышления при 

обучение физической науки. В данной статье рассматриваются новые подходы и  методы 

механизмы логического мышления при обучение естественных наук. 

Ключевые слова: логическое мышление, естественных наук, физика, физиологические, 

психологические, педагогические факторы. 

 

The purpose of this article is aimed at organizational and integrative modeling of 

physiological, psychological and pedagogical factors influencing the formation of logical thinking 

based on the study of the mechanisms of logical thinking in teaching physical science.  This article 

discusses new approaches and methods of logical thinking mechanisms in the teaching of the 

natural sciences. 

Key words: logical thinking, natural sciences, physics, physiological, psychological, 

pedagogical factors. 

 

В сегодняшней расширяющейся глобализации и информационной среде ускорение 

неформальных атак требует от учащихся защиты от этой информации, для их критического и 

творческого анализа, без необходимости принимать их напрямую, а также для понимания 

того, что важно и полезно для них, делая логические выводы, а это в свою очередь 

происходит в процессе логического мышления. 

Сегодня отсутствие четкого определения концепции логического мышления требует 

диалектического подхода к проблеме. 

Логическое мышление является одним из самых высоких уровней мышления, что 

подразумевает на основе последовательности мыслей и отражает важный аспект творческой 

деятельности человека. В свою очередь, создание этих качеств в человеке поможет 

сформировать активного члена демократического общества. 

Формирование логического мышления учащихся ‒ комплексная система, которая 

включает в себя цель образования, преподавательскую деятельность, деятельность 

учащегося, результаты обучения, учебное содержание, формы, методы и инструменты 

3, 22. 

Результаты педагогической и студенческой деятельности по развитию навыков 

логического мышления учащихся в классах физики основаны на цели дидактического 
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процесса, содержании учебного материала, правильной формулировке методов, средств 

обучения и наличии факторов, которые эффективны для успешной реализации возможностей 

логического мышления. 

В результате исследования были выявлены основные факторы, влияющие на развитие 

навыков логического мышления учащихся. Это: физиологические, психологические, 

социальные, педагогические и методологические факторы. 

По результатам исследования была разработана организационно-интегративная модель 

физиологических факторов, влияющих на формирование логического мышления (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Физиологические факторы, влияющие на формирование  

логического мышления 

 

По результатам исследования была разработана организационно-интегративная модель 

психологических факторов2,-115, влияющих на формирование логического мышления на 

основе исследования (рис. 2) 
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Рис.2. Психологические факторы, влияющие на формирование  

логического мышления 

Разработана организационная и интегративная модель педагогических факторов, 

влияющих на формирование логического мышления на основе исследования. (рис.3). 

 
 

Рис. 3. Педагогически факторы, влияющие на развитие навыков  

логического мышления 

Вышеприведенные аргументы показывают, что факторы, влияющие на формирование 

логического мышления, имеют целостный взгляд и имеют эволюционный характер. То есть 

накопление продуктивных причин, влияющих на процесс, их дифференциация и масштабы 

их влияния, можно объединить в общие факторы. Зная факторы, влияющие на формирование 

логического мышления в классах физики и оценивая их воздействие, учитель должен 

обладать творчеством испециальными навыками. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Многие учёные работают над созданием особых и эффективных методик преподавания 

иностранным языкам. На данном этапе развития методики обучения английскому языку, 

наибольшее применение нашли коммуникативная, проектная, интенсивная и 

деятельностная методики, о чем и говорится в этой статье. 

Ключевые слова: настоящее, кардинальный, коренной, коммуникативная, изменения, 

обучение, иностранных, основа, развитие, история, деятельностная, преподавание, язык, 

практическое, развитие, языкознание, часть, контекст, программа, участие, 

коммуникация, методика, применени , интенсивная. 

 

Many scientists are working on the creation of special and effective methods of teaching 

foreign languages. At this stage in the development of English language teaching methods, the most 

widely used are communicative, design, intensive and active methods, it is spoken in this article. 

Keywords: present, cardinal, indigenous, communicative, change, learning, foreign, basis, 

development, history, activity, teaching, language, practical, development, linguistics, part, context, 

program, participation, communication, methodology, application, intensive. 

 

Рассматривая историю методики преподавания иностранных языков и основных 

тенденций её развития целесообразно отметить что, в настоящее время происходят коренные 

изменения в обучении, кардинальным образом пересматриваются содержание и методы 

обучения целесообразно. 

На данном этапе развития методики обучения английскому языку наибольшее 

применение нашли коммуникативная, проектная интенсивная и деятельностная методики. На 

сегодняшний день никто не сомневается в том, что методики обучения иностранным языкам 

представляют собой науку.  

Являясь составной часть общей системы образования, преподавание иностранных 

языков, подчиняется основным тенденциям развития этой системы. Более очевидно это 

выражается в методах обучения. В последние два десятилетия в образовании формируется 

такое понятие, как проективность. Оно было сформулировано в контексте программы 

перестройки образования, предложенной в конце 70-х годов Королевским колледжем 

искусств в Великобритании. Это понятие также, тесно связано с проектной культурой, 

которая возникла как результат объединения двух направлений в образовании, научно-

технического и гуманитарно-художественного.  

В большой степени эффективность проектной методики обеспечивается 

интеллектуально – эмоциональной содержательностью включаемых в обучении тем. Также 

следует отметить их постепенное усложнение. Отличительной же особенностью тем 

является их конкретность. Участие обучаемых в содержательной и сложной коммуникации, 

без упрощения и примитивизма, которые обычно характерны для учебников для 

начинающих изучать иностранный язык, предполагается с самого начала обучения. 

 Еще одной отличительной чертой проектной методики, является особая форма 

организации коммуникативно-познавательной деятельности обучаемых в виде проекта. Так 

и появилось название методики. 

 Самостоятельная реализуемая обучаемым работа в которой речевое общение вплетено в 

интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности – называется проектом. 

Тексты воспроизводятся в процессе работы обучаемых над проектами, предложенные 

авторами. Новизна же подхода в том, что обучаемым дается возможность самим 

конструировать содержание общения, начиная с первого занятия. Каждый проект 
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соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение определенного времени. 

Тема имеет четкую структуру, делится на подтемы, каждая из которых заканчивается 

заданием к проектной работе. То, что обучаемые имеют возможность говорить о своих 

мыслях, своих планах является особенно важной чертой этого метода. Прочную языковую 

базу создает работа над проектом. 

Подразделение навыков осуществляется двумя путями: навыки изучающего язык, 

навыки пользователя языком.  

Развитие первого вида навыков подразумевает использование фонетических и лексико-

грамматических упражнений тренировочного характера. Это упражнения на имитацию, 

подстановку, расширение, трансформацию, восстановление отдельных фраз и текстов. Их 

особенность в том, что они даются в занимательной форме: иногда в виде фонограммы, в 

виде текста на проверку памяти, внимания; игр на догадку; головоломок,. 

В виде работы на основе таблиц проводятся обучение грамматическим навыкам и их 

тренировка. Все упражнения, выполняются на фоне разработки представленного проекта, 

что особенно важно. 

Большее количество ситуаций, создаваемых с помощью вербальной и предметно-

образной наглядности, дается для практики.  

Специфические черты коммуникативной и проективной методик, строятся на 

идентичных принципах, но применяются они в различных способах обучения. В первом 

случае, обучение основывается на использование ситуаций, на использовании проектов ,во 

втором. 

Таким образом, в заключении важно отметить, что «Проект» ‒ это самостоятельно 

планируемая и реализуемая обучаемыми работа, в которой также следует упомянуть то, что 

в современных методах большую роль играет самостоятельная познавательная деятельность 

учащихся. Подача учащимся готового материала не приветствуется, так как для запоминания 

они должны проявлять больше самостоятельности.  
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

В статье раскрывается один из способов модернизации образовательного процесса в 

вузе, который заключается в модульной организации обучения студентов; обосновывается 

актуальность модульной организации обучения студентов в связи с сокращением 

количества часов, отводимых на изучение инвариантных и вариативных дисциплин, и их 

увеличением на самостоятельную работу студентов; раскрывается противоречивость 

позиций представителей разных научных педагогических школ и направлений в отношении 

модульной организации обучения студентов. 

Ключевые слова: модульное обучение, модернизация образовательного процесса в вузе. 
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In article reveals one of ways of modernization of educational process in higher education 
institution which consists in the modular organization of training of students; reveals the relevance 
of the modular organization of training of the students in connection with reduction of a number of 
hours devoted to the study of invariant and variable disciplines, and the increase in hours for 
independent work of students; is reveals the contradictory positions of representatives of different 
scientific pedagogical schools and directions with regard to the modular organization of student 
education. 

Keywords: modular training, modernization of the educational process. 
 
Ядерная физика ‒ раздел физики, изучающий структуру и свойства атомных ядер, а 

также их столкновения (ядерные реакции, радиоактвные изотопы). Ядерная физика ‒ одна из 
важнейших базовых дисциплин при подготовке кадров специального профиля. Ведущие 
специалисты в области высшего образования отмечают, что перед высшей школой сегодня 
встала необходимость перейти на новую модель обучения студентов, которая требовала бы 
от преподавателя активности не только в преподавании, но и в объективном контроле 
результатов обучения. В Навоинском педагогическом институте внедрена технология 
модульного обучения, повышающая эффективность процесса обучения и отвечающая всем 
требованиям процесса образования. Существенно оптимизировать процесс обучения 
студентов педагогических ВУЗов возможно благодаря активному внедрению 
инновационных педагогических технологий. Использование в образовании радикального 
типа инновационных технологий, при которых осуществляется перестройка всего процесса 
обучения, даст возможность освоить большой объем учебного материала, предлагаемого 
программой по физике. 

Главные особенности модульного обучения по сравнению с другими системами 
обучения определяются такими общеизвестными параметрами, как его цели и содержание, 
формы и методы, способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студента, 
выделены цели с учетом специфики нашего вуза и требований государственного стандарта. 
На основании действующей учебной программы по предмету, наиболее сложные для 
усвоения студентами темы, как цеклопические экспериментальные установки, кварковые 
модели, теорих объединения взаимодействий требуют демонстрации большого количества 
быстро устаревающих иллюстративных материалов, а недостаточное знакомство студентов с 
практикой делает проведение занятий особенно сложным. Модульное обучение, в силу своих 
отличительных особенностей, позволяет выявить его высокую технологичность, которая 
решает многие проблемы преподавания данной дисциплины. Структура модуля охватывают 
все основные этапы обучения, что делает его легко реализуемым, понятным и доступным в 
процессе обучения, как для преподавателя, так и для студентов. Модуль имеет в своём 
составе учебные элементы, конфигурация которых зависит от дидактических целей. 
Учебный элемент модуля состоит из: цели, списка материалов, пособий, проверки усвоенных 
знаний.  

Использование в образовании радикального типа инновационных технологий, при 
которых осуществляется перестройка всего процесса обучения, даст возможность освоить 
большой объем учебного  материала, предлагаемого программой по атомной и ядерной 
физикии. Модульная система обучения реализуется в формате ECTS ‒ Европейской 
кредитно-трансферной системы, которая базируется на объеме учебной нагрузки, 
выполненных кредитов. Модульная система это структурированная часть образовательной 
программы, в рамках которой изучается несколько дисциплин, учебных курсов и разделов 
наук. Структура образования может включать в себя несколько модулей, при этом объём их 
исполнения выражается в кредитах (за академический год может быть освоено не более 60 
кредитов).  

Кредит ‒ это единица измерения выполненной учебной работы: аудиторной или 
самостоятельной; один кредит ECTS содержит 36 академических часов, за учебный год 
студент должен освоить 60 кредитов (но не более 54 часов в неделю) виды работы по 
кредиту могут включать как практические, так и лабораторные работы, лекции, семинары, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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самостоятельную работу, консультации, экзамены и квалификационная работа. При 
традиционном подходе обучения происходит ориентация на деятельность преподавателя, 
который дает знания студентам, акцент делается на преподавание. Чаще всего роль студента 
является пассивной.  

Контроль при таком подходе происходит лишь на этапе комплексного контроля- 
экзамене. При модульном подходе обеспечивается активное участие студента, который 
усваивает информацию в активной работе с учебным материалом. В тоже время, 
предоставление определенной самостоятельности студенту не снижает его ответственности 
за процесс и результат обучения. Преподаватель осуществляет обратную связь, которая 
позволяет увидеть уровень подготовленности студентов, соответствие избранных форм, 
средств содержанию обучения, проследить за качеством и темпом усвоения учебной 
программы и на этой основе вовремя скорректировать процесс обучения. 

При модульном обучении происходит своевременные контроль и коррекция уровня 
усвоения. Причем контроль осуществляется по критериям результативности обучения. 
Завершение практических занятий решением тестовых заданий в контролирующем режиме 
сводится к тренингу студентов, закрепляет владение профессиональной терминологией, 
умение и навыки принятия решений (выбор мельчайшие атомы и ядра). Развитие 
инновационных технологий на основе применения модульной системы обучения будет 
способствовать ориентации студентов на процесс самообучения. 

В век информационных технологий всё наибольшую значимость приобретают 
атомические методы исследования студентов и электронные способы обучения. Таким 
образом, модульная технология обучения способствует более эффективному усвоению 
учебного материала по предмету «атомная и ядерная физика», делает процесс обучения 
более наглядным и интересным. 

Преподаватель и студент становятся полноправными участниками учебного процесса, 
заинтересованными в достижении необходимого конечного результата. 
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У статті розкриваються особливості казкотерапії як методу психо-корекційної 
роботи з дітьми. Визначено основні цілі та правила використання казок в роботі психолога 
з дітьми, напрями казкотерапії. 

Ключові слова: казкотерапія, метод психологічної корекції, казка, метафора, правила 
казкотерапії. 

 

The features of fairytale therapy as a method of psycho-corrective work with children are 
revealed in the article. The basic goals and rules of fairy tales use in work of psychologist with 
children, directions of fairytale therapy are defined. 

Key words: fairytale therapy, method of psychological correction, fairy tale, metaphor, rules of 
fairytale therapy. 
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Сучасна практична психологія нараховує чимало нових напрямів психологічної роботи з 

дітьми, серед яких як один із перспективних та ефективних видів зарекомендувала себе 

казкотерапія. Даний метод психологічної корекції з’явився наприкінці минулого століття, 

проте вже сьогодні казкотерапія стрімко розвивається і широко використовується фахівцями 

теоретичної та практичної психології, педагогами і лікарями.  
У своїх дослідженнях до казок зверталися відомі зарубіжні та вітчизняні вчені: 

Е. Фромм, Е. Берн, Е. Гарднер, А. Менегетті, М. Осорина, Е. Лісіна, Є. Петрова, Р. Азовцева, 

В. Пономарьова, О. Наговіцин та ін. 

Сьогодні поняття «казкотерапія» все частіше стає об’єктом вивчення, а результати 

наукових досліджень та практичного застосування висвітлюються на сторінках 

спеціалізованих періодичних видань. Казкотерапія як метод, що реалізується в казковій 

формі та впливає на розвиток творчих здібностей дитини, розширює дитячу свідомість, 

вдосконалює взаємовідносини з навколишнім світом. Особливістю даного методу слід 

вважати й те, що він може бути використаний як в роботі з дошкільниками, молодшими та 

старшими школярами, так і, що важливо, з дорослими людьми. 

На сьогоднішній час чимало фахівців з корекційної допомоги застосовують метод 

казкотерапії в багатьох освітньо-лікувальних закладах: дитячих садках, психолого-

корекційних центрах, лікарнях та ін.  

Що ж таке казкотерапія? Якщо брати до уваги етіологічне походження цього терміну, то 

логічно визначити, що казкотерапія являє собою лікування за допомогою казок. З давніх-

давен з покоління в покоління передавалися знання через казки, легенди і міфи, притчі та 

історії. Та чи може мати це лікувальний ефект? Безумовно, адже дитина чи доросла людина 

під час читання казок відкриває для себе знання, що приховані та живуть в її душі. 

За визначенням Л.Д. Короткової, казкотерапія виступає таким методом, що 

«використовує казкову форму для корекції емоційних порушень і вдосконалення відносин з 

навколишнім світом» [4, с. 3]. 

Саме казкотерапія допомагає дитині зрозуміти і пропустити зміст казки через свій 

внутрішній світ, дозволяє розпізнати свої власні страхи, відчуття й почуття. 

Головним інструментом казкотерапії слід вважати казку, яка допомагає створити моделі 

різноманітних ситуацій, аби подивитися на них по-іншому. Ядром же будь-якої казки 

виступає метафора (з грец. «перенесення») – слово або вираз із переносним значенням, 

основою якого є порівняння неназваного предмета (явища) з будь-яким іншим, беручи до 

уваги їх загальну ознаку. Метафора казки дозволяє розширити межі дитячої свідомості, 

зачепити підсвідоме, допомагає збагнути важливість психічних процесів, що відбуваються 

всередині, і зрозуміти їх зміст. 

Проте слід зазначити, що сенс казки, який вміщений у метафоричній формі, дитина 

сприймає лише на підсвідомому рівні. Використовуючи на практиці метафори 

психотерапевтичного характеру, слід звернути увагу, що позитивний ефект не може 

наступити тоді, коли дитина свідомо намагається пригадати казкову метафору. А це, у свою 

чергу, підтверджує той факт, що метафора може діяти лише поза людської свідомості. 

Як засвідчують психологічні дослідження, казкова метафора безпосередньо впливає на 

несвідоме людини, минаючи бар'єри, що виникають перед фахівцем під час роботи з 

недостатньо розвинутим дитячим інтелектом. При цьому метафоричний вплив виявляється 

доволі глибинним та на диво стійким. До того ж, метафорично-казковий вплив активізує 

особистісні ресурси, стимулює дитину до власних самостійних відкриттів. Мова метафор й 

образів «пробуджує» свідомість дитини, відкриває нові можливості взаємодій з навколишнім 

світом, робить більш глибоким контакт фахівця з дитиною та батьками.  

Чому всі в дитинстві так полюбляють слухати або ж читати казки? Адже кожному 

малюкові хочеться чогось таємничого, чарівного, страшного, але неодмінно зі щасливим 

кінцем. Саме казка відкриває перед дітьми світ – такий яскравий, широкий та багатозначний. 

Не варто дитині пояснювати цей світ, слід показувати його з найнесподіваніших і 

дивовижних боків, адже це таємниця, де за кожною замкненою хвірткою «ховається дивне 
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царство» і «немає межі можливостям людини». Казка активізує уяву дитини, змушує її 

співчувати та внутрішньо сприяти казковим героям, а як результат – дитина засвоює нові 

знання й уявлення, та, що найголовніше, нове емоційне ставлення до оточуючих людей. Крім 

того, в захоплюючій та доступній формі в казці зображено навколишнє життя людей, їх 

вчинки і долі, в найкоротший час продемонстровано, до чого призводить той чи інший 

вчинок героя, подано можливість приміряти на себе і пережити чужу долю, почуття радості 

чи прикрощі. Отже, казка дозволяє програвати різноманітні життєві ситуації без шкоди для 

власного життя і долі, а це, у свою чергу, робить казку одним з найефективніших способів 

розвитку і психокорекції дітлахів.  

Зауважимо, що казкотерапію слід вважати комплексною технологією, адже вона має у 

своєму складі найкращі елементи різних психологічних і педагогічних технологій. До того ж, 

казкотерапія пов'язана з психосинтезом та психоаналізом, тілесною терапією, є складовою 

частиною цілісної системи арт-терапевтичної роботи з дітьми дошкільного і молодшого 

шкільного віку із проблемами психофізичного розвитку. Дана технологія може бути 

використана в колективній та індивідуальній роботі з особливими дітьми. 

Основними цілями казкотерапії можна зазначити такі:  

• активізація мислення, розширення свідомості дитини, вдосконалення її взаємодії з 

навколишнім світом;  

• відновлення адекватної поведінки дитини за допомогою різних «казкових» прийомів.  

До того ж, казкотерапія допомагає знизити рівень тривожності й агресивності; розвиває 

вміння долати труднощі й страхи; виявляє та підтримує творчі здібностей дітей і дорослих; 

формує навички конструктивного вираження емоцій; розвиває здібності до емоційної 

регуляції і природної комунікації тощо. 

Під час занять з казкотерапії педагогу необхідно дотримуватися основних правил 

роботи:  

1) місця для занять повинно бути багато, на підлозі має лежати килим великих розмірів; 

2) під час розслаблення дітям неможна рухатися, розмовляти, ставити запитання; 

3) періодично діти мають говорити про свої відчуття, проте інколи вони мають просто 

мовчки «послухати себе»;  

4) вкрай важливим етапом є входження в казку, що має ознаку чарівництва, таїнства, 

«наповнення собою»;  

5) текст казки створює чарівну атмосферу та виступає сполучною ланкою між вправами; 

6) будь-яку наочність та атрибути казок можна варіювати і замінювати іншими образами 

й предметами;  

7) необхідно пам'ятати, що все виконується дітьми, всі їхні слова, руху є успішними, 

вдалими, найкращими і прекрасними.  

Казкотерапія багатопланова за своїм змістом. Виділяють кілька напрямів казкотерапії, в 

рамках яких вирішують психодіагностичні, корекційні, розвиваючі та терапевтичні завдання. 

Кожен педагог-психолог може вибрати свою форму роботи з казками. Це може бути аналіз, 

розповідання та складання казок; лялькотерапія; іміджтерапія; постановка казок на сцені і в 

пісочниці; малювання «чарівними фарбами»; психодинамічні розслаблення та ін.  

Робота з казкою дає педагогу можливість використовувати її як метафори, малювати з 

дітьми за мотивами казки, обговорювати поведінку і мотиви дій головних героїв, 

відтворювати окремі епізоди казки, використовувати казки як притчі-моралі або ж 

організовувати творчу роботу за мотивами казок.  

Психолог, націлений на ефективне вирішення дитячої проблеми за допомогою 

казкотерапії, безсумнівно повинен сам повністю зануритися в казковий світ, проявити 

інтерес до подій, що описуються в казці, створити настрій казки. Важливою умовою є 

емоційна підтримка, яку психолог повинен забезпечити дитині протягом терапевтичної 

роботи. Вкрай важливою умовою є настрій дитини: якщо вона не налаштований на сеанс, 

результату не буде. 
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Таким чином, слід зазначити, що педагог-психолог, який використовує у своїй роботі 

метод казкотерапії, повинен бути добре підготовленим: вміти добирати або самостійно 

складати різні види як психологічних, так і педагогічних казок, добирати метафори під 

конкретну проблему дитини, інтерпретувати казкові сюжети та бути в контакті з дитиною, 

приєднуватися до неї та слідувати за нею. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ  

ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Стаття розкриває теоретичний аналіз проблеми викладання психології студентам 

технічних закладів вищої освіти. 
Ключові слова: психологічні знання, навчання, навчальний процес, майбутній фахівець. 
 
Підвищення вагомості особистісного фактору серед пріоритетних цінностей суспільства, 

гуманізація всіх сфер людських відносин обумовлює підвищення уваги до вивчення 
психології. Саме психологію сьогодні справедливо називають методологією людського 
життя, адже лише компетентне, психологічно грамотне вирішення людиною численних 
зовнішніх і внутрішніх проблем може забезпечити відносно комфортне і продуктивне 
існування особистості в умовах швидкозмінного суспільства, яке постійно ускладнюється.  

Психологія є органічною частиною професійної підготовки, хоча і дещо поступається за 
обсягом і значущістю профілюючим предметам. На непсихологічних факультетах психологія 
найчастіше викладається як загальноосвітній предмет. Це призводить до таких наслідків: 

1) студенти зорієнтовані на наукову діяльність, яка в їх уявленні не містить психології; 
2) неготовність студентів до вивчення психолого-педагогічних дисциплін, роль яких у 

майбутній професійній діяльності вони не розуміють; 
3) студенти не мотивовані на вивчення психології; 
4) негативне ставлення викладачів основних кафедр, які вважають, що вивчення 

педагогіки і психології є зайвою витратою навчального часу, воно лише відволікає студентів 
від вивчення «основних» предметів; 

5) надмірна вимогливість студентів щодо якості викладання, особливо на старших 
курсах, наявність «комплексу елітарності»; 

6) наявність у слухачів внутрішнього опору навчанню, надмірна довіра власному, не 
психологізованому досвіду роботи;  

7) надмірні очікування слухачів, які вважають, що викладач у мінімально короткий 
термін може і повинен надати їм готові рецепти покращення ситуації життя і вирішення 
професійних проблем. 

Психологія як наука, яка посідає ключову позицію в системі наук про людину (згідно з 
класифікацією наук, що розроблена Б. Ананьєвим, Б. Кедровим, Ж. Піаже), повинна стати 
пріоритетною в освітньому процесі ЗВО. Оскільки, як цілком справедливо підкреслює 
В. Семиченко, в різних видах діяльності та міжлюдських взаємин люди зазнають величезних 
труднощів у спілкуванні, мають глибокі внутрішні конфлікти, не здатні зрозуміти, що 
відбувається з ними самими і з тими, що їх оточують. Мільйони людей різного віку могли б 
бути значно щасливішими й ефективнішими у навчанні, роботі, спілкуванні, якби розуміли 
психологічну суть тих подій, учасниками й активними дійовими особами яких вони є [4].  

На нашу думку, викладання психології має особливу специфіку. У сьогоднішніх ЗВО 
психологія викладається більше з погляду науки, а не з погляду практичної потреби 
конкретної людини. Студенти набувають наукові знання, які ніяк не використовують у 
повсякденному житті. Тому, на наш погляд, більш ефективним сприйняття студентами 
психології як навчального предмета буде за умов, коли студенти самі визнають психологію 
необхідною як у професійній діяльності, так і для процесу життєдіяльності в цілому, тобто за 
наявності у студентів внутрішньої мотивації. Також для викладання психології необхідна 
особлива послідовність подання матеріалу та процедур роботи з психологічною 
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інформацією. Саме відповідно до цієї послідовності і повинен організовуватися навчальний 
процес. 

Навчання студентів ‒ це дія на їх психіку і діяльність з метою озброєння знаннями, 
уміннями, навиками. Проте останні не вичерпують результатів навчання. В ході навчання на 
основі його змісту розвиваються різні сторони психіки студентів, формується особа 
майбутнього фахівця в цілому. Навчання має безпосереднє значення для вдосконалення 
наукового світогляду, розвитку інтелектуальних і професійних якостей. Мета навчання – це 
те, до чого прагне навчання, майбутнє, на досягнення якого спрямовуються його зусилля. 
Кінцева мета навчання – це формування цілісної, усебічно розвиненої, грамотної особи. Така 
особа – продукт правильного, успішного навчання і освіти. Зміст учбового процесу – це те, 
чому потрібно учити підростаюче покоління, які знання відібрати з усіх багатств, 
накопичених людством; це система знань, умінь, відібраних для вивчення в певному, 
конкретному типі навчального закладу. Зміст завжди вимагає враховувати: систему потреб 
та інтересів (соціальних і особових); систему можливостей (реальну і гнучку); досягнення 
науки (швидке реагування і впровадження в освітній процес); необхідність гуманізації й 
гуманітаризації змісту при мудрій стратегії й тактиці розвитку освіти. [2] 

В обов’язок вищої школи входить не лише надання глибоких і міцних знань, але і 
прагнення до того, щоб ці знання ставали внутрішніми переконаннями студентів, набували 
дієвого характеру, реалізовуючись в теоретичній і практичній роботі майбутніх молодих 
фахівців. Заклад вищої освіти також повинен навчити їх тому, як надалі самостійно набувати 
нові знання, без яких немислимий прогрес суспільства і окремої особи. 

Одним з істотних ресурсів підвищення ефективності навчально-виховного процесу ЗВО 
є повніше використання потенціалу самих студентів, підвищення їхньої активності у 
професійному становленні. В цьому напрямі вітчизняна педагогіка і психологія вищої школи 
працюють давно. Існує значна кількість досліджень, присвячених загальним і окремим 
проблемам професійної підготовки [5].  

Щодо навчального матеріалу, то однією з проблем побудови навчальних курсів з 
психології для ЗВО є те, що здебільшого студентам викладається курс психології, зміст якого 
побудований на засадах домінування природничо-наукового підходу, і лише останнім часом 
визначився шлях використання гуманістичного спрямування. Уподобання психології 
природничим наукам призводить до втрати нею людської суб’єктивності, неповторності 
психічного життя людини. Через свій об’єктивізм на засадах природничонаукової парадигми 
психологія не здатна дійти до самої суті душі та відповісти на багато запитань, пов’язаних з 
духовним життям людини, її потребою у творчості, самореалізації, вмінням переборювати 
тиск середовища [3].  

Безумовно, процес, що здійснюється у психології як академічній науці, має знайти 
відображення у викладанні психології як навчальної дисципліни. Але інтерес студентів до 
курсу психології нині здебільшого зумовлений їхнім уявленням про психологію як 
гуманітарну дисципліну. Викладачі повинні враховувати це при визначенні цілей викладання 
психології, а також доборі змісту навчальних курсів з психологічних дисциплін. 

Викладач психології має:  
- мати сформовану спрямованість на роботу з людьми; 
- вміти працювати в режимі діалогу; 
- володіти досконало навичками педагогічного і психоконсультаційного спілкування; 
- знати досконало специфіку тієї професійної діяльності, до якої готуються студенти; 
- орієнтуватись в широкому спектрі життєвих проблем, адже питання, з якими можуть 

звернутись студенти, можуть стосуватись різноманітних сфер життя. [1] 
Отже, щоб, донести  до свідомості студентів психологічні знання треба наповнити 

навчальний процес реальними смислами, які б стали дієвими засобами  підвищення якості 
життя кожного учасника педагогічного процесу. А це можливо за умов високого 
професіоналізму викладача, його методологічної культури і методичної компетентності, 
спрямованості на потреби студентів, виховання молоді у дусі миру, гуманізму і демократії, 
поваги до прав людини, культурних цінностей і традицій інших народів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ  

ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті наведено теоретичне обґрунтування особливостей формування позитивного 

ставлення до власної зовнішності у дітей старшого дошкільного віку, розглянуто дане 

питання в контексті психолого-педагогічної проблеми. Описані форми і методи формування 

позитивного ставлення до власної зовнішності у дітей старшого дошкільного віку. 

Ключові слова: ставлення, зовнішність, фізичне Я, образ тіла. 

 

The article contains the theoretical substantiation of the peculiarities of forming a positive 

attitude to one's own appearance in older preschool children, discusses this issue in the context of a 

psychological and pedagogical problem. Forms and methods of forming a positive attitude to one's 

own appearance in older children are described. 

Key words: attitude, appearance, physical self, body image. 

 

У сьогочасному індустріальному суспільстві, в умовах вдосконалення технологій 
масових комунікацій та інтенсивного розвитку індустрії краси, активно постулюються ідеї 
про перевагу вродливих людей у суспільстві, нав'язуються нереалістичні шаблони, стандарти 
і переконання в тому, що успіх безпосередньо залежить від зовнішнього вигляду. Це в свою 
чергу змушує людей пред'являти до своєї зовнішності все більшу кількість вимог, у зв'язку з 
чим зростає відсоток незадоволених власним зовнішнім виглядом чоловіків, жінок та навіть 
дітей. Саме тому важливо здійснювати формування позитивного ставлення до власної 
зовнішності ще у дошкільному віці. 

Позитивне ставлення в свідомості особистості до власного образу “Фізичного Я”, а 
також думка оточуючих істотно впливають на самооцінку особистості, а саме: позитивна 

оцінка образу “Фізичного Я” підвищує рівень позитивності Я-концепції в цілому, в той час 
як негативна оцінка знижує рівень загальної самооцінки.  

У нормативно-правових документах, які регламентують діяльність закладів дошкільної 
освіти, а саме у Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти в Україні, Національній доктрині розвитку освіти наголошено 
на необхідності орієнтації освітнього процесу на особистість, формування в неї свідомого, 
ціннісного ставлення до навколишньої дійсності і самої себе. Так, Базовий компонент 
дошкільної освіти підкреслює важливість «виховання в дитини позитивного ставлення до 
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своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-
гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності» [1, с. 6]. Така 
переорієнтація педагогічного процесу на особистість підвищує значення аналізу існуючих і 
створення нових освітніх підходів, зокрема оптимізації змісту виховання, спрямованого на 
формування у дітей ціннісного ставлення до себе, у тому числі й до своєї зовнішності.  

Вивчення впливу зовнішнього вигляду індивіда на його сприйняття іншими людьми, 
розкрито у наукових розвідках таких учених як: О. Бєлугіної, Я. Верещинської, 
Н. Вернигори, Р. Вовчук, В.Лабунської, Д.Ланглуа, О. Мосейчук, В. Панфьорова, Н. Рамсі, 
А. Фейнголд, та ін.  

Загалом, учені визнають, що сприйняття тілесної зовнішності й ставлення до неї роблять 
значний вплив на емоційну і міжособистісну сфери життя людини. Однак, на сьогодні 
практично відсутні комплексні дослідження, які б розкривали методику формування 
позитивного ставлення до власної зовнішності, у тому числі, дітей дошкільного віку. 

У сучасному суспільстві, як відзначають Н. Рамсі і Д. Харкот, прагнення до 
вдосконалення свого зовнішнього вигляду, «стурбованість своєю зовнішністю досягла 
розмірів епідемії» [3, с. 15]. Зауважимо, що проблема незадоволеності власним зовнішнім 
виглядом стосується не лише дорослих людей чи підлітків, але й спостерігається у дітей 
дошкільного віку. Так, із процесом глобалізації та розвитком новітніх технологій, особливо 
соціальних мереж, діти зіштовхнулися з реальністю, у якій є певні «канони» зовнішньої 

краси – не лише дорослої, але й дитячої. Безперечно, далеко не кожна дитина відповідає цим 
«канонам», а якщо така невідповідність ще й супроводжується критикою дитячої 
зовнішності від дорослих чи однолітків, то існує значна вірогідність того, що дитина почне 
вірити у недоліки власної зовнішності.  

Поряд із соціокультурною обумовленістю, ставлення дитини до власної зовнішності 
визначається впливом індивідуальних особливостей, її внутрішнім світом, індивідуальною 
історією її формування й розвитку, що підкреслюють дослідники, які займаються 
виокремленою проблемою.  

З таким складником структури особистості як власна зовнішність пов’язане 
усвідомлення дитиною свого місця у житті і своєї причетності до світу. Саме у період 
дитинства виникає усвідомлення власних можливостей, закладаються основи самооцінки,   
Я-образу, елементарної Я-концепції. Невдоволеність власною зовнішністю призводить, у 
свою чергу, до проблеми самоідентифікації себе як здорової та повноцінно функціонуючої 

особистості, а, як відомо, лінія ставлення до себе є визначальною в системі ставлення 
суб’єкта до світу, що задає орієнтири життєдіяльності підростаючого покоління. Так, для 
людини її тіло стає тією умовою, яка багато в чому визначає професійну, соціальну і навіть 
особистісну успішність. Ставлення особистості до власного тіла можна розглядати у 
позитивному ключі, що проявляється у почуттях власної гордості та гідності, та у 
негативному ключі – усвідомлення власної малоцінності. Такі різнополюсні позиції 
обумовлюють кінцевий результат особистісного розвитку. 

Варто підкреслити, що діти висловлюють своє ставлення як до себе у цілому, так і до 
своєї зовнішності, зокрема через самооцінку, яка характеризується об’єктивністю, 
адекватністю, забезпечує внутрішню узгодженість особистості та відносну стійкість 
поведінки. Оцінювання дорослих залишається для дитини авторитетним. При оцінюванні 
власної зовнішності самооцінка дитини характеризується більшою конкретністю, аніж при 
порівнянні дитиною своєї зовнішності із зовнішністю ровесників – тоді самооцінка 
здебільшого буває необ’єктивною. Поряд із цим оцінювання особистісних якостей, проявів 

характеризується узагальненістю й розмитістю. 
Отож, зміст формування позитивного ставлення до власної зовнішності у дітей старшого 

дошкільного віку полягає у тому, щоб: 
‒ навчити дітей адекватно оцінювати власну зовнішність; 
‒ навчити помічати позитивні сторони своєї зовнішності та акцентувати увагу саме на 

них; 
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‒ сформувати розуміння, що зовнішність кожної людини є індивідуальною та 
неповторною, тому не слід порівнювати власну зовнішність із зовнішністю інших людей; 

‒ скоригувати (за наявності) негативні емоції та ставлення щодо тих чи інших рис 
власної зовнішності. 

Досягнути означених завдань можна завдяки використанню різноманітних методів і 

форм виховання. Однак не варто забувати, що мова йде безпосередньо про формування 
позитивного ставлення до своєї зовнішності у дітей, зокрема у старших дошкільників, тому 
доцільно враховувати особливості цього вікового періоду та підбирати такі методи і форми 
взаємодії з дітьми, які будуть найбільш ефективними.  

До таких методів відносимо: 
Метод оцінювання дитини дорослим. Важливо, щоб вихователь давав правильну оцінку 

не лише діям і вчинкам, але й зовнішньому вигляду дитини. Діти повинні вчитися оцінювати 
себе, правильно приймати похвалу, помічати і намагатися аналізувати власні переваги і 
недоліки. Це допоможе віднайти необхідну впевненість у собі. Почуття самоповаги і 
впевненості в собі дозволить дітям активніше включатися в будь-який вид діяльності, охоче 
ділитися в спілкуванні один з одним своїми думками і почуттями. 

Провідною діяльністю в дошкільному віці є гра. Тому, на наш погляд, саме гра може 
стати чудовим методом щодо формування позитивного ставлення до своєї зовнішності у 
дітей старшого дошкільного віку. Сутність ігрового методу полягає у тому, що в ньому 

важливий не результат, а сам процес, процес переживань, пов'язаний з ігровими діями. Ця 
специфічна особливість даного методу несе великі виховні можливості, оскільки, керуючи 
змістом гри, педагог може розвивати у дітей певні позитивні почуття, у тому числі і почуття 
гідності до власної зовнішності. Такими іграми можуть бути: 

Гра «Компліменти» 
Мета: допомогти дитині побачити свої позитивні зовнішні якості, риси зі сторони; дати 

відчути, що їх цінують інші діти.  
Стоячи в колі, всі беруться за руки. Дивлячись в очі сусіду, дитина говорить: «Мені 

подобається в тобі ...». Інша дитина киває головою і відповідає: «Дякую, мені дуже 
приємно». Вправа триває по колу. Після вправи обговорюється, що відчували учасники, що 
несподіваного вони дізналися про себе, чи сподобалося їм дарувати компліменти. 

Гра «Казкова скринька» 
Мета: формувати позитивну «Я»-концепцію, позитивне самоприйняття, впевненість у 

собі.  
Вихователь повідомляє дітям, що Фея казок принесла свою скриньку – в ній сховалися 

герої різних казок. Далі педагог каже: «Згадайте своїх улюблених персонажів і розкажіть: які 
вони, чим вони вам подобаються, опишіть, як вони виглядають (які у них очі, зріст, волосся), 
що у вас з ними спільного. А чим ви з ними відрізняєтесь? А тепер, за допомогою чарівної 
палички, всі перетворюються в улюблених казкових героїв. Оберіть будь-який персонаж і 
покажіть, як він ходить, танцює, спить, сміється і веселиться». 

Таким чином, використання ігрових технологій сприяє формуванню адекватної 
самооцінки та вміння оцінювати позитивні риси власної зовнішності та інших людей. Гра 
вчить поважати, любити, співчувати, співпереживати, розвиває рефлексію, формує почуття 
власної гідності. 

Ще одним методом, який, як ми вважаємо, буде ефективним при формуванні 
позитивного ставлення до власної зовнішності у дітей дошкільного віку є казкотерапія. 
Казкотерапія – це метод, який використовує казкову форму для інтеграції особистості, 

розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з 
навколишнім світом та із самим собою. Вчасно розказана казка для дитини означає стільки 
ж, скільки психологічна консультація для дорослого. Відмінність тільки у тому, що від 
дитини не вимагають вголос робити висновки і аналізувати, що з нею відбувається: робота 
йде на внутрішньому, підсвідомому рівні [3]. 

Прикладом такої казки можна вважати казку “Жирафка та її довга шия”, де є головний 
герой (Жирафка), який має занижену самооцінку та негативне ставлення до свого тіла, 
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зокрема довжелезної шиї. За сюжетом казки Жирафка потрапляє в пригоду разом з іншими 
звірятами, допомагає їм виручити повітряного змія, та за допомогою інших мешканців 
зоопарку розуміє, що бути не таким як усі непогано, бо все що ми маємо від природи може 
бути оцінено нами по-різному. Зрозумівши це, Жирафка змінює своє ставлення до власного 
тіла, а також знаходить нових друзів.  

Якщо говорити про форми взаємодії зі старшими дошкільниками, які б сприяли 
формуванню у них позитивного ставлення до своєї зовнішності, то тут ми виділяємо 
індивідуальні та групові заняття. Групові заняття, на наш погляд, буде доцільно 
використовувати у процесі навчання дітей адекватно оцінювати власну зовнішність, 
помічати позитивні сторони своєї зовнішності та акцентувати увагу саме на них та задля 
того, щоб формувати розуміння, що зовнішність кожної людини є індивідуальною та 
неповторною, тому не варто порівнювати власну зовнішність із зовнішністю інших людей. 
Для коригування (за наявності) негативних емоцій та ставлень щодо тих чи інших рис 
власної зовнішності у нагоді стануть індивідуальні заняття. 

Отже, проблема формування позитивного ставлення дітей дошкільного віку до своєї 
зовнішності є актуальною і своєчасною, окрім того недостатньо досліджена, хоча її 
важливість безумовна, адже процес позитивного ставлення до своєї зовнішності тісно 
пов'язаний з процесами самоставлення і самосвідомості, від яких, в свою чергу, залежить 
адекватне усвідомлення дитиною свого місця у житті, своєї причетності до світу та 

психологічного комфорту. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ВИХОВАТЕЛЯМИ  

ПРОБЛЕМИ УРАХУВАННЯМ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ДІТЕЙ  

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
У статті представлено результати теоретичного і практичного дослідження 

необхідності умов організації розвивального середовища у закладі дошкільної освіти для 
дітей старшого дошкільного віку з урахуванням типу їх темпераменту. З'ясовано рівень 
компетентності педагогів з цього питання, та визначено основні напрями роботи з 
вихователями для вдосконалення роботи з організації розвивального середовища з 
урахуванням типів темпераменту вихованців. 

Ключові слова: організація, середовище, розвивальне середовище, освіта, темперамент. 

 
The article presents the results of theoretical and practical study of the necessity of conditions 

of organization of the development environment in the preschool education institution for children 
of preschool age, taking into account the type of their temperament.  The level of competence of 
educators on this issue is clarified, and the main directions of work with educators are determined, 
in order to improve work on the organization of the developmental environment taking into account 
the types of temperament of pupils. 

Keywords: organization, environment, development environment, education, temperament. 
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Актуальність дослідження. Особливості темпераменту людини є засобами реалізації 

внутрішнього потенціалу особистості в діяльності. Спільність характеристик темпераменту 

та індивідуального стилю діяльності полягає в типологічній зумовленості цих характеристик. 

Проблему розвитку особистості з урахуванням типу темпераменту висвітлено в наукових 

працях філософів та психологів минулого і сучасності (Гіпократа, П. Лесгафта, 

В.Д. Кузьменко, В.О.Сухомлинського, Е.Кречмера, Г.Айзенка та  ін.), які залишаються 

класичними і визначають методологічні підходи до розв'язання окресленого питання. У 

результаті вивчення теоретичних основ даної проблеми можна зробити висновок, що 

обов'язковою основою виховання дітей ‒ є урахування типу їх темпераменту, це є 

необхідною умовою для виховання психологічно та фізично здорової дитини.  

Необхідною умовою для організації розвивального середовища та надання необхідних 

умов для гармонійного розвитку дитини є компетентність самого вихователя, те, на скільки 

він розуміє поняття “темперамент”, чи знає основні типи темпераменту. Необхідно 

аналізувати, як враховують педагоги особливості кожного типу темпераменту, та допомогти 

удосконалити цей процес, надати поради, аби вихователь розумів і застосовував на практиці 

отриманні знання. Педагог повинен бути майстром своєї справи, вміти аналізувати стан 

кожної дитини та знаходити підхід, адже це дозволить краще засвоювати новий матеріал, 

розвивати навички, допомагати дитині контролювати стан гніву, люті, смутку та бути для 

дитини справжнім другом, який буде чути і допомагати, не сварити чи прискорювати 

виконання роботи, а розумітиме кожен емоційний стан дитини, коли краще підбадьорити, 

дати час для відпочинку, дослухатись до почуттів дитини. Це визначає актуальність та 

практичну значущість дослідження даної проблеми. 

Метою статті є огляд проведеного нами емпіричного дослідження рівня компетентності 

вихователів дошкільних закладів щодо проблеми урахування типу темпераменту дитини у 

навчально-виховному процесі та розроблених практичних рекомендацій для вихователів з 

цього питання. 

На початку проведення дослідження було вивчено типи темпераменту: сангвінік, 

меланхолік, холерик, флегматик дітей старшої групи ЗДО «Міжнародний дитячий садок 

«Меридіан» за допомогою методики Г. Айзенка “Коло”. Завдання дослідження полягало у 

з'ясуванні типу темпераменту, що переважає в даній групі. Це необхідно було для 

порівняння результатів спостережень вихователів і їх гіпотез щодо темпераменту кожної 

дитини з їх реальним типом темпераменту. Також, таке дослідження було корисне і на етапі 

корекційної роботи з дітьми, оскільки дало змогу вихователям дізнатись, який тип 

темпераменту у кожного їхнього вихованця, зрозуміти, які риси характеру притаманні 

кожному типу темпераменту і визначити особливості організації розвивального середовища, 

відштовхуючись від ознак темпераменту.  

Результати даного дослідження показали, що у 40% дітей проявляється холеричний тип 

темпераменту, тобто у них міміка і жести виразні, мова швидка. Вони витрачають багато 

енергії, тому холерикам потрібен досить тривалий період сну, щоб відновитися. У діяльності 

енергійні, цілком віддаються справі, здатні подолати будь які перешкоди, можуть 

виконувати багато завдань одночасно. У спілкуванні прагнуть лідерства, віддають перевагу 

рухливим іграм, динамічним заняттям.  

У 30% дітей проявляється флегматичний тип темпераменту, тобто вони спокійні, 

повільні, пунктуальні, врівноважені, незворушні в будь-яких ситуаціях, легко стримують 

свої пориви і емоції, вміють терпіти фізичний біль. У них майже не буває некерованих 

вчинків. Легко і успішно виконують роботу, що вимагає напруги. Особливо ефективні при 

монотонній роботі. Люблять планувати свою роботу, дотримуватись прийнятих розпорядків 

життя. Уперті і наполегливі в досягненні мети, почате звичайно доводять до кінця.  

А ось 15% дітям притаманний сангвіністичний тип темпераменту, вони легко йдуть на 

контакт, швидко адаптуються в новому колективі і вікових ситуаціях. Живі, рухливі, швидко 

реагують на події. Не губляться в будь-якій ситуації, легко ладнають з людьми, знаходять 
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спільну мову. Легко і швидко при необхідності міняють тактику поведінки, винахідливі і 

дотепні.  

У 15% дітей присутній меланхолічний тип темпераменту, такі діти малоактивні, 

вразливі, малорухомі. Тонкий настрій органів чуття, їх легко образити, глибоко переживають 

щонайменші невдачі, все приймають близько до серця, лякливі. Ці особистісні якості не 

можна ліквідувати. Відчуття відрізняються поглибленістю. Звичайно замкнутий, меланхолік 

розкутий тільки з близькими. Не прагне бути на перших ролях. Дуже вимогливий до себе і 

оточуючих. Досить пасивний у спілкуванні з дорослим і однолітками. Тактовний, уміє 

зважати на почуття інших людей.  

Провівши анкетування та спостереження ми визначили, які типи темпераменту 

притаманні для кожної дитини і наступне наше завдання полягало в тому, аби 

проаналізувати компетентність педагогів з даного питання чи знають вони про важливість 

врахування типу темпераменту кожної дитини, для організації розвивального середовища та 

чи вважають за необхідне використовувати це на практиці. Провівши анкетування, ми 

дізнались, що вихователі не надто компетентні з цього питання, вони навіть не знали, який 

темперамент притаманний їм самим та дітям їх групи, також не знали про особливість 

врахування типу темпераменту для виховання дітей і як враховувати особливості 

темпераменту для ефективного навчання. 

 Дане дослідження визначило необхідність розробки і впровадження системи роботи з 

врахування типів темпераменту дітей у їх навчанні і вихованні. Головний принцип 

врахування властивостей темпераменту дітей у їх вихованні полягає у тому, щоб досягти 

переходу від забезпечення зовнішніх умов, сприятливих для дитини певного типу 

темпераменту, до озброєння дитини навичками саморегуляції, що дозволяють їй самостійно 

нівелювати вплив темпераменту на діяльність незалежно від зовнішньої ситуації.  

Запропонована нами система роботи з вихователями була розроблена і впроваджена саме 

на основі цього принципу і довела свою ефективність. Повторне опитування вихователів 

після впровадження системи роботи показало, що вони були здивовані результатами та стали 

більш краще розуміти свої реакції на певні подразники та ситуації в житті, що допомогло їм 

зрозуміти, як важливо враховувати стан дитини і використовувати це для організації 

розвивального процесу для старших дошкільників. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ОСІБ ІЗ ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ 

МОЗКУ (НА ПРИКЛАДІ ОСІБ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ) 

 

 У роботі представлено результати дослідження стратегій копінгу осіб із ураженнями 

мозку на прикладі осіб із розсіяним склерозом. Виявлено, що особи із розсіяним склерозом, 

порівняно з умовно здоровими особами, менш схильні використовувати копінг-стратегії 

активного подолання проблеми та позитивного переформулювання й особистісного росту. 

Також вони більш схильні використовувати копінг-стратегії планування вирішення 

проблеми та їхнього активного подолання, крім того, мають позитивний зв'язок між 

копінг-стратегією використання соціальної підтримки різного роду та рівнем їхнього 

психологічного благополуччя та соціально-психологічної адаптованості є тіснішим, ніж в 

умовно здорових осіб.  

Ключові слова: копінг-стратегії, органічні ураження мозку, розсіяний склероз, 

психологічна ресурсність, стресостійкість, психологічне благополуччя, соціально-

психологічна адаптованість. 

 

The scientific thesis presents the results of research into coping strategies of persons with brain 

lesions on the example of persons with multiple sclerosis. Multiple sclerosis patients were found to 

be less likely to use coping strategies to actively overcome the problem and positive reformulation 

and personal growth, compared to conditionally healthy individuals. They are also more likely to 

use coping strategies for problem-solving planning and overcoming them, and in addition have a 

positive relationship between coping strategies for the use of social support of various kinds and 

their level of psychological well-being and socio-psychological adaptation are closer than for 

conditionally healthy persons. 

Key words: coping-strategies, organic brain lesions, multiple sclerosis, psychological 

resource, stress resistance, psychological well-being, socio-psychological adaptation. 

 

Органічні ураження мозку – це група захворювань, що проявляються дистрофічними 

змінами нервової тканини і порушеннями роботи нейронів. Одним із найбільш важких 

захворювань у цій групі, яке майже неминуче призводить до інвалідності хворого, є 

розсіяний склероз [4, с. 3]. Останні дані Центру медичної статистики Міністерства охорони 

здоров’я України (станом на 2013 рік) показують, що в нашій країні зареєстровано 

приблизно 20,6 тис хворих на розсіяний склероз і з кожним роком ця цифра зростає в 

середньому на 1-1,2 тис осіб [3, с. 84]. Така тенденція до зростання поширеності даного 

захворювання зумовлює актуальність вивчення психологічних особливостей цих хворих, які 

необхідно враховувати для розробки ефективних програм їхньої соціально-психологічної 

реабілітації та психологічного супроводу.   

Серед сучасних дослідників вивченням психологічних особливостей осіб із розсіяним 

склерозом займались зокрема такі, як Є.В. Алексєєнко, Н.В. Васильєва, Є.Л. Ніколаєва та 

інші.  Вони встановили, що в цих хворих часто проявляється загальна астенізація психіки, 

тривога та депресивні переживання. Вони мають розвинену потребу в спілкуванні, але часто 

почувають себе соціально відчуженими та ізольованими, зокрема, і через свою невпевненість 

у собі [1, с. 14].   

Особливості копінгу осіб із розсіяним склерозом вивчали І.С. Попеня, К.А. Дібрівная і 

Є.В. Єніколопова, Є.Л. Ніколаєв, С. Монтель і Е. Спітц, які встановили, що найбільш 

характерною особливістю копінгу цих осіб є переважаюча орієнтація на використання 

пасивних і неадаптивних копінг-стратегій [2, с. 51].  
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За результатами дослідження названої проблематики були зроблені наступні висновки. 

Порівняно з умовно здоровими особами, особи із розсіяним склерозом менш схильні 

використовувати копінг-стратегії активного подолання проблеми та позитивного 

переформулювання й особистісного росту. За іншими копінг-стратегіями особи із розсіяним 

склерозом на статистично достовірному рівні не відрізняються від умовно здорових. Особи із 

розсіяним склерозом, які в загальному приймають свою хворобу, більше схильні 

використовувати копінг-стратегії планування вирішення проблем та їхнього активного 

подолання. Це частково підтверджує припущення, що чим більше особи з розсіяним 

склерозом приймають свою хворобу, тим більше вони схильні використовувати такі стратегії 

копінгу, як прийняття проблеми, планування її вирішення та активне подолання.  Крім того, 

в осіб із розсіяним склерозом і в умовно здорових менша схильність до використання копінг-

стратегій поведінкового відходу від проблеми та заперечення проблеми пов’язана з їхньою 

вищою психологічною ресурсністю.  

 
Рис. 1. Вираженість різних стратегій копінгу в групах осіб із розсіяним склерозом  

і умовно здорових 

Примітка: позит переф – позитивне переформулювання та особистісний ріст, когн відх – 

когнітивний відхід від проблеми, конц емоц – концентрація на емоціях, інст соц підтер – 

використання інструментальної соціальної підтримки, акт дол – активне подолання, запереч 

– заперечення, релігія – звернення до релігії, повед відх – поведінковий відхід від проблеми, 

стрим – стримування, емоц соц підтр – використання емоційної соціальної підтримки, 

заспокій – використання «заспокійливих» засобів, прид конк діял – придушення конкуруючої 

діяльності, план – планування вирішення проблеми 

В осіб із розсіяним склерозом визначено значущі кореляції між копінг-стратегією 

використання інструментальної соціальної підтримки та переживанням особистісного росту 

як компонентом їхнього психологічного благополуччя і переживанням емоційного комфорту 

як одним із показників їхньої соціально-психологічної адаптованості.  

Стратегія використання емоційної соціальної підтримки в цих осіб на статистично 

значущому рівні також пов’язана з показником їхньої соціально-психологічної адаптованості 

– зі схильністю до прийняття інших. А в умовно здорових осіб визначено одну значущу 

кореляцією між копінг-стратегією використання інструментальної соціальної підтримки та 

між одним із компонентів їхнього психологічного благополуччя – позитивними стосунками з 

іншими. Це підтверджує припущення, що в осіб із розсіяним склерозом позитивний зв'язок 

між копінг-стратегією використання соціальної підтримки різного роду та рівнем їхнього 

психологічного благополуччя і соціально-психологічної адаптованості буде більш тісним, 

ніж в умовно здорових осіб. 
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Рис. 2. Кореляції копінг-стратегії активного подолання з іншими показниками в осіб  

із розсіяним склерозом, р<0,01 

 
Рис. 3. Кореляції копінг-стратегій прийняття та планування вирішення проблеми  

з іншими показниками в осіб із розсіяним склерозом, р<0,01 

Психологічна робота з особами із розсіяним склерозом має бути спрямованою в першу 

чергу на формування в них позитивних уявлень про свою хворобу. Важливо, щоб ці особи 

приймали сам факт наявності в себе захворювання, об’єктивно оцінювали обмеження, які на 

них накладає хвороби, бачили позитивні аспекти хвороби. Завдяки такому ставленню до 

своєї хвороби особи із розсіяним склерозом здатні використовувати конструктивні 

когнітивні та поведінкові копінг-стратегії (гумор, позитивне переформулювання, планування 

вирішення проблеми, активне подолання проблеми). Частіше використовувати 

конструктивні, а рідше – неадаптивні копінг-стратегії схильні особи із розсіяним склерозом, 

які доброзичливо налаштовані до інших людей і є емоційно стабільними.  

Важливою передумовою до використання конструктивних копінг-стратегій (найперше 

таких, як позитивне переформулювання, гумор, планування вирішення проблеми, активне 

подолання) в осіб із розсіяним склерозом є їхня психологічна ресурсність. Дослідження 

показало, хоча вони й мають такі ж високо виражені внутрішні ресурси, як умовно здорові 

особи, але часто недооцінюють власні психологічні можливості, не вміють ефективно їх 

використовувати для подолання труднощів, а також недостатньо володіють засобами для 

відновлення своїх внутрішніх ресурсів. Тому практичним психологам у роботі з цією 

категорією клієнтів вартує формувати в них адекватно високу самооцінку, розвивати їхні 
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навички саморегуляції в стресових ситуаціях, навчати цих осіб нових способів релаксації та 

стабілізації свого стану в емоційно напружених ситуаціях.  

В плані покращення соціально-психологічної адаптованості та підвищення 

психологічного благополуччя осіб із розсіяним склерозом практичним психологам важливо 

формувати в них уміння приймати свої проблеми, знижувати значущість та емоційну 

напруженість в проблемній ситуації за допомогою сміху і жартів, використовувати 

підтримку свого соціального оточення (інформаційну, емоційну) для збагачення своїх 

копінг-ресурсів. Також необхідно розвивати навички цих осіб в активному дієвому 

вирішенні своїх проблем, оскільки їхня копінг-поведінка є більш пасивною, ніж в умовно 

здорових осіб. 
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ЎҚУВЧИЛАРДА КАСБ ТАНЛАШГА НИСБАТАН ИЖТИМОИЙ  

ЭҲТИЁЖНИ ШАКИЛЛАШТИРИШ 
 

В этой статье говорится о жизненных потребностях учащихся при выборе профессии 
в средних школах. 

Ключевые слова: здравый смысл, профессия, молодое поколение,направление, 
одарённость, мышление, ремесло.  

 

Ушбу мақолада умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларини ҳаётий эҳтиёжларини 
таъминлайдиган манба, яъни касбни тўғри танлаш ҳақида сўз боради. 

Калит сўзлар: идрок, касб, ёш авлод, йўналиш, қобилият, тафаккур, ҳунар. 
 
Умумий ўрта таълим мактаби ўқувчилари томонидан касбни тўғри танлашнинг аҳамияти 

ва заруратининг онгли равишда идрок қилиниши, унинг ижтимоий эҳтиёж даражасига 
кўтарилиши касбий тафаккурни шакллантириш жараёнида ўқувчи томонидан ўз қизиқиши 
ва қобилиятига мос касбнинг танланишида муҳим ўрин тутади. Касб инсоннинг ҳаётий 
эҳтиёжларини таъминлайдиган манба бўлиб, у келгусидаги турмуш тарзини белгилаб 
беради. Касбни танлаш, айниқса, қизиқиш ва қобилиятга мос касбни танлаш атрофдагилар 
кўзи ўнгида ўзини намоён этишни ва ҳаётда ўз ўрни, қадр-қимматини топишни ҳоҳлаган, 
фаровон ҳаётга эришишга интилган ҳар бир ўқувчи учун асосий маёқ бўлиб хизмат қилади. 
Шунинг учун ўқувчилар томонидан унинг танловига жиддий ёндашиш талаб этилади. 

Касбни тўғри танлаш инсон турмушидаги муҳим қадам бўлиб, ёш авлоднинг бутун 
ҳаётидаги муваффақият кўп жиҳатдан касбнинг қанчалик тўғри танланишига боғлиқ. 
Шунинг учун ҳам ўқувчиларнинг касб танлаши онгли зарурият бўлиши ҳамда жамият 
манфаатлари ва талабига мос тушиши, ёшларнинг камолот йўлидаги шахсий муддаоларини 
қондириши лозим.  
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Ўқувчи умумий ўрта таълим мактабини битираётганлиги учун таълимнинг кейинги 
босқичидаги бирорта йўналишни танлаши мажбурий ҳолат бўлиши керак эмас. Ёки бу 
жараён фақат 8-9-синфларда ўқувчиларни касбга йўналтиришга қаратилган ташкилий 
тизимнинг натижасини ўзида ифодалаши мумкин эмас. Ўқувчи бошланғич синфлардан 
бошлаб келгусида касб танлаши зарурлигини,ўзининг келажакдаги ҳаёти бевосита ушбу 
жараёнга боғлиқлигини ижтимоий зарурат сифатида англаб бориши лозим. Бунинг учун 
юксак даражада касбий тафаккурга эга бўлиши: турли касбларнинг инсонга қўядиган 
талабларини пухта билиши, жамиятнинг ўзи танлаган мутахассисликка нисбатан эҳтиёжини 
олдиндан кўра олиши ва ўзининг шахсий хусусиятларини, қобилияти ва истакларини тўғри 
баҳолаши ва англаб етиши зарур. 

Жамият ҳамма замонларда ёш авлодга ижтимоий ва касбий тажрибани бериш тўғрисида 
ғамхўрлик қилиб келган. Ўрта Осиёда қадимдан ёшларни касб ҳунарга йўналтиртириш, касб 
ҳунарли бўлишнинг аҳамиятига нақадар эътибор беришини кўрсатувчи турли туман 
нақллар,мақоллар асрлар оша тўпланиб келган. Жумладан,” ҳунарли киши хор бўлмас “ ёки 
“бир йигитга етмиш ҳунар оз” каби кўплаб ҳикматли сўзлар борки, улар қадим-қадимдан ота 
боболаримиз ёш авлоднинг руҳан ва жисмонан баркамол бўлиб улғайиши,муносиб касб- кор 
эгаси бўлиб етишишларига даъват этиб келганликларининг яққол исботидир. 

Абу Али Ибн Сино ҳар бир болани бирор ҳунарга ўргатмоқ шарт, дейди. Ёш йигит бирор 
ҳунарни ўрганса,уни ҳаётга татбиқ эта олса ва мустақил ҳунар туфайли оилани 
таъминлайдиган бўлсагина, отаси уни уйлантириб қўймоғи лозим, деб ҳисоблайди. 

Абу Райҳон Беруний эса жамият тараққиётини фан тараққиётида кўради, илм инсониятга 
хизмат қилиши керак,деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, у ҳар бир киши ўз имкониятларига 
қараб меҳнат қилсагина ўзини бахтиёр ҳис этишини ва бундан жамиятнинг, атрофдаги 
инсонларнинг манфаатдор эканлигини таъкидлайди. 

Келтирилган фикрлардан кўриниб турибдики, касб танлаш муҳим ижтимоий аҳамиятга 
эга масала бўлиб,уни мустақил ҳолда, касбий тафаккур асосида танлаш жуда катта аҳамиятга 
эга. Инсон шуғулланаётган ишини яхши кўрса, у бундан хурсанд бўлади, қониқиш ҳосил 
қилади, ташаббус билан фаолият кўрсатади ва бунинг натижаси меҳнат унумдорлигининг 
ортишига олиб келади. 

Яқин ўтмишгача жамиятнинг эҳтиёжига кўра касбларнинг сони ва тури бугунги кунга 
нисбатан унчалик кўп эмаслиги сабабли касб танлаш унчалик мураккаб жараён бўлмаган. 
Ҳозирда эса касб танлаш инсондан катта билим ва тафаккурни талаб этади. Зеро, 
ахборотларнинг тез ўзгариши ва улар сонининг кўпайиб бориши янги билимларнинг пайдо 
бўлишига олиб келмоқда, янги билимлар ўз навбатда инсоннинг янги фаолият доираларини 
очиб бериб, касбларнинг янги турларини келтириб чикармоқда. Маълумотларнинг 
кўрсатишича, дунёда ҳар йили бир неча юзлаб янги касблар пайдо бўлиб,бир неча ўнлаб 
касбларга эҳтиёж йўқолиб бормоқда. 

Ҳар бир мактаб ўқувчисининг туғма ва тарбия асосида шаклланган қизиқиш ва 
қобилиятлари мавжуд. Ага р ўқувчи ўзининг қизиқиши ва қобилиятига мос келадиган касбни 
танласа,бу қандай касб бўлишидан қатъий назар у энг юқори самарадорликка эришади. Ҳар 
қандай қизиқиш ва қобилият ривожланмаса ва унга вақти вақти билан мурожаат этиб 
турилмаса, улар секин- асталик билан йўқолиб кетиши мумкин. Шунинг учун касб 
танловини ўз вақтида амалга ошириш зарур. Агар ҳар бир шахс касб соҳасида оқилона 
танловни амалга оширмас экан, унда бундай танловни ҳаёт унинг ўрнига мажбуран амалга 
оширади, яъни қайсидир соҳада ишлашга мажбур қилади. 

Ўқувчининг қизиқиши ва қобилиятинианиқлаш,баҳолаш ва бошқа параметрлар асосида 
касб танлашда айнан унинг ўзи асосий, белгиловчи қарорни қабул қилиши шарт. Чунки 
келгусидаги ҳаёт йўли фақат унинг ўзига тегишли. Унинг фаровон ёки аксинча бўлишига ҳеч 
ким жавобгар эмас. Шунинг учун касб танлаш борасидаги охирги танлов ўқувчининг ўз 
ихтиёрига қолдирилган ва танлов учун жавобгарлик ҳам унинг ўзида бўлади.Шундай экан, 
умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини касбий жиддий ва масъулиятли муносабатда 
бўлишни тарбиялаш,уни ижтимоий эҳтиёж даражасига кўтариш лозим. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ  

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті подано короткий огляд проведеного емпіричного дослідження наочно-

образного мислення у дітей старшого дошкільного віку та ключових основ системи роботи, 

розробленої та впровадженої у роботу дошкільного закладу освіти.  

Ключові слова: мислення, наочно-образне мислення, дидактична гра, психологічний 

супровід. 

 

The article provides a brief overview of the empirical study of visual thinking in older 

preschool children and the key foundations of the work system developed and implemented in pre-

school education. 

Keywords: thinking, visual thinking, didactic game, psychological support. 

 

Актуальність теми даного дослідження зумовлена новітніми тенденціями розвитку 

наочно-образного мислення у дітей старшого дошкільного віку у сучасному освітньо-

виховному процесі. У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, 

взаємини людей, про суттєві зв'язки між предметами. Старші дошкільники уже здатні робити 

умовиводи і узагальнення, їхнє мислення характеризує допитливість, активність тощо. Однак 

пізнання дошкільником дійсності відбувається не у понятійній, а в наочно-образній формі. 

Засвоєння форм образного пізнання сприяє розумінню малюком об'єктивних законів логіки, 

сприяє розвитку понятійного мислення, основою якого є формування і вдосконалення 

мислительних дій, від яких залежить можливість засвоєння і використання дитиною знань. 

Тому основними напрямами розвитку мислення в дошкільному дитинстві є вдосконалення 

його наочно-образності, пошук нових шляхів у вдосконаленні цього процесу, що є 

актуальним і потрібним для практиків. 

Метою статті є огляд проведеного нами емпіричного дослідження наочно-образного 

мислення у дітей старшого дошкільного віку та ключових основ системи роботи, розробленої 

та впровадженої нами у роботу дошкільного закладу освіти.  

Проведений теоретичний аналіз як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень показує, що 

розвиток наочно-образного мислення ‒ це складний і тривалий процес. Так, за 

О.В.Сухомлинською, дитина раннього віку ще не може діяти в умі, але вже здатна 

маніпулювати речами в наочно-дійовому плані, перетворювати безпосередньо сприйняту 

нею предметну ситуацію за допомогою практичних дій. На цьому етапі розвиток мислення 

полягає у тому, що спочатку ситуація дається дитині наочно, в усіх суттєвих ознаках, а потім 

частина з них виключається, і акцент ставиться на пам'яті дитини. Спочатку розвиток 

інтелекту йде через розвиток пригадування раніше побаченого, почутого, відчутого, 

зробленого, через перенесення одного разу знайдених рішень завдання на нові умови і 

ситуації. 

На другому етапі розвитку мислення в постановку задачі вже включається мова. Сама 

задача може бути вирішена дитиною ще тільки в зовнішньому плані, шляхом 

безпосереднього маніпулювання матеріальними об'єктами або методом проб і помилок. 

Допускається деяка модифікація раніше знайденого рішення при його перенесенні на нові 

умови і ситуації. Виявлене рішення в словесній формі може бути виражено дитиною, тому на 

даному етапі важливо домогтися від неї розуміння словесної інструкції, формулювання і 

пояснення на словах знайденого рішення. 

На третьому етапі завдання вирішується вже в наочно-образному плані шляхом 

маніпулювання образами-уявленнями об'єктів. Від дитини потрібно усвідомлення способів 
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дій, спрямованих на вирішення завдання, їх поділ на практичні ‒ перетворення предметної 

ситуації і теоретичні ‒ усвідомлення способу виробленого вимоги. І, нарешті, на четвертому, 

завершальному етапі, задача слідом за знайденим її наочно-дійовим і образним рішенням 

відтворюється і реалізується у внутрішньо представленому планом. Тут розвиток інтелекту 

зводиться до формування у дитини вміння самостійно виробляти рішення задачі і свідомо 

йому слідувати. Завдяки такому навчанню відбувається перехід від зовнішнього до 

внутрішнього плану дій. 

На основі теоретичного аналізу проблеми нами було організовано емпіричне 

дослідження, що мало на меті вивчення рівня розвитку наочно-образного мислення у дітей 

дошкільного віку. Дослідницька робота проводилась з дітьми старшого дошкільного віку 

ДНЗ № 136 при НВО «Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія» та охоплювала 60 дітей.  

Для досягнення мети емпіричного дослідження було проведено класичну методику 

Поддьякова М.М. “Качечка”, що допомогла з’ясувати наявність образних уявлень у дітей 

старшого дошкільного віку, рівень їх розвитку та поділити дітей на підгрупи для проведення 

подальшої розвивальної роботи. У результаті дослідження 10% дітей показали високий 

результат рівня розвитку наочно-образного мислення, 60% дітей - показали середній 

(достатній) рівень, 30% дітей мають низький рівень розвитку наочно-образного мислення. 

На основі отриманих емпіричних даних нами було розроблено та впроваджено систему 

роботи  з розвитку наочно-образного мислення дітей відповідно до виокремлених підгруп. 

Система роботи включала три основні напрямки. Перший напрямок, організаційний, мав на 

меті специфічне планування занять вихователя групи, а також систематизацію програмного 

матеріалу. Визначено, що формування наочно-образного мислення має проводитися в 

процесі корекційно-педагогічного впливу на заняттях з розвитку елементарних 

математичних уявлень. Закріплення і систематизація отриманих знань має проводитися на 

матеріалі дидактичних ігор і завдань, в процесі виконання продуктивних видів діяльності і 

використання сформованих уявлень в сюжетно-рольових іграх. Однією з умов здійснення 

такої роботи є своєчасне об'єднання сенсорного досвіду дошкільнят зі словом і подальша 

його актуалізація в практичному досвіді дитини, в діях заміщення і моделювання. 

Другий напрямок, мотиваційний, мав на меті розробку мотиваційної сторони 

діяльності, стимулювання пізнавальної активності дошкільників. Вихователь на заняттях, а 

також в процесі вільного спілкування з дітьми створює умови для прояву самостійності 

дошкільників і надалі заохочує дітей, відзначаючи їх високу активність, вдале правильне 

виконання завдання. Не менш важливим є позитивна емоційна оцінка діяльності 

дошкільника. Таким чином, відбувається закріплення усвідомлення дитиною наявних у неї 

потенційних можливостей і відчуття успішності. Для активізації пізнавального інтересу 

дітей необхідно звернення до їх безпосереднього досвіду, до їх власних спостережень, 

залучення практичних дій і різного демонстраційного наочного матеріалу, створення на 

заняттях різних ігрових ситуацій проблемно-пошукового характеру тощо. 

Третім напрямком нашої роботи був визначений змістовий напрямок. В основному він 

включає в себе роботу з дидактичними іграми з розвитку наочно-образного мислення у 

дошкільників, яку необхідно проводити в такій послідовності: 1) проведення дидактичних 

ігор, які сприяли б накопиченню уявлень про об'єкти навколишнього світу; 2) проведення 

дидактичних ігор з використанням опори на зразок, які спрямовані на розвиток наочно-

образного мислення; 3) проведення дидактичних ігор з ускладненням без використання 

опори на зразок. 

Висновки. Таким чином, нами здійснений огляд проведеного емпіричного дослідження 

наочно-образного мислення у дітей старшого дошкільного віку та ключових основ 

розробленої системи роботи у даному напрямку. Зазначимо, що запропонована нами система 

роботи з розвитку наочно-образного мислення у дошкільників була впроваджена нами у 

практику роботи дошкільного закладу і довела свою ефективність, що було підтверджено 

опитуванням вихователів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  

У ДІТЕЙ ДОШІЛЬНОГО ВІКУ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті представлено результати теоретичного і практичного дослідження 

проблеми становлення ціннісних орієнтацій у дітей старшого дошкільного віку. Підкреслено 

необхідність комплексного впливу на процес становлення та розвитку життєво важливих 

орієнтацій дитини в умовах її реального функціонування у різних сферах діяльності.  

Ключові слова: ціннісні орієнтації, соціалізація, світоглядні уявлення дитини, 

особистий досвід.  

 

Актуальність дослідження. Як відомо, базові цінності, якими людина керується по 

життю, починають закладатися ще в глибокому дитинстві. А оскільки ми зараз спостерігаємо 

описані вище явища серед дорослих людей, то можна зробити висновок, що у вихованні 

наших маленьких дітей ми щось робимо не так. Можливо, це саме ми прищеплюємо дітям 

такі різні цінності, прояв яких потім спостерігаємо у різних сферах нашого життя. У наш час 

все частіше зустрічається жорстокість, агресивність і девіантна поведінка дітей. У сучасному 

світі людина живе і розвивається в оточенні величезної кількості інформації в 

найрізноманітніших джерелах. І саме ці джерела можуть сильно впливати на неї. Вплив 

може бути, як негативного характеру, так і позитивного. Цими джерелами, в першу чергу, є 

засоби масової інформації і комунікації, які постійно впливають на незміцнілий інтелект і 

почуття дітей, на їх формується сферу моральності. Саме тому, на нашу думку, проблеми 

формування ціннісних орієнтацій у дошкільному віці такі важливі і актуальні. 

Досліджувана проблема була відображена в фундаментальних роботах Ю.А. Алєксєєвої, 

В.О. Сухомлинського, М.В. Савчина та ін., в яких виявляється сутність основних понять 

теорії морального виховання. Ряд дослідників висвітлює в своїх роботах проблеми 

підготовки майбутніх педагогів до моральному вихованню дошкільнят. Це такі автори, як 

С.І.Білозерська, Т.Д.Дем’янюк та ін. Однак на разі все ще актуальним і необхідним є 

вивчення специфіки прояву ціннісних орієнтацій у різних у різних сферах діяльності дітей, 

що і зумовило вибір завдань нашого дослідження. 

Метою статті є огляд проведеного нами емпіричного дослідження специфіки прояву 

ціннісних орієнтацій у різних у різних сферах діяльності дітей та розроблених практичних 

рекомендацій для вихователів з питань їх розвитку. 

Дослідження проводилось за експрес-діагностикою сфери ціннісних орієнтацій 

дошкільника (автор Т.О.Піроженко) на базі ЗДО № 136 при НВО «Класична гімназія 
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ім..Кирила та Мефодія», м.Дніпро. Дослідженням було охоплено 40 дітей старшого 

дошкільного віку. 

Дітям було запропоновано відповісти на питання, що для них означає певне слово (яке 

позначало ту чи іншу цінність) і пояснити, як вони його розуміють. Цінностями, обраними 

для проведення бесіди з дітьми, були такі: родина, щастя, здоров’я, дружба, 

співпереживання, краса природи, краса мистецтва, краса техніки, зовнішня краса, 

самостійність, допитливість, творчість, цілеспрямованість, впевненість, сміливість, 

наполегливість, гроші. Крім того, у даному дослідженні нас цікавило, які з названих 

цінностей діти вважають важливими для себе. Виявилося, що найбільш важливими для себе 

діти в основному називали ті цінності, які змогли найкраще пояснити, тобто такі цінності як 

родина, дружба, щастя, здоров’я. І це дійсно дуже хороші результати, оскільки відчувався 

виховний вплив на дітей як у дитячому садку, так і у сім’ї у напрямку формування у них 

позитивного ставлення до даних цінностей. Не останнє місце дошкільники відводили і 

цінності «гроші». На нашу думку, однією з причин цього є надмірна акцентуація уваги 

батьків до цієї цінності у зв’язку зі складними матеріальними умовами у багатьох сім’ях. 

На основі отриманих результатів нами була розроблена система роботи з розвитку 

ціннісних орієнтацій дошкільників, в основі якої лежить необхідність комплексного 

характеру впливу на всі три складові ціннісних орієнтацій (когнітивну, емоційну, діяльнісну), 

які були нами виділені. Щоб дійсно сформувати стійку ціннісну орієнтацію у дитини 

необхідно забезпечити єдність зазначених компонентів: по-перше, познайомити дитину з 

тією чи іншою цінністю і домогтися її усвідомлення як такої, по-друге, показати важливість 

даної цінності у житті конкретної дитини, сформувати емоційно-позитивне ставлення до неї, 

по-третє, прослідкувати за тим, щоб дитина керувалася даною цінністю у своєму житті та 

проявляла її у  діяльності і поведінці, по-четверте, сформувати позитивну мотивацію, яка б 

забезпечила постійну готовність дитини діяти, керуючись саме цією цінністю.  

У розробленій нами системі роботи описані методи, які слід використовувати для 

розвитку кожного з компонентів. Так, для розвитку когнітивного компоненту ціннісних 

орієнтацій найбільш доречними будуть такі методи: розповідь, пояснення, доказ, 

аргументація, аналізування вчинків та дій інших людей. Для розвитку емоційного 

компоненту ціннісних орієнтацій: вправи на вираження та розуміння власних емоційних 

станів та станів інших людей, а також на вираження власного ставлення до того чи іншого 

рішення проблемної ситуації. Для розвитку діяльнісного компоненту ціннісних орієнтацій: 

демонстрація педагогом ідеальних зразків поведінки з наступним їх повторенням, 

стимулювання діяльності вихованців, допомога в саморегулюванні поведінки (критика, 

похвала, зауваження, заохочення, покарання тощо). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

НА СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕПРЕСІЇ 

 

У статті розглянуто автентичність особистості, як багатокомпонентне поняття. 

Проаналізовано взаємозв’язок автентичності особистості з суб’єктивним благополуччям 

та схильністю до депресії. Представлено результати емпіричного дослідження кореляції 

рівнів автентичності особистості, суб’єктивного благополуччя та схильності до депресії. 

Ключові слова: автентичність, особистість, суб’єктивне благополуччя, схильність до 

депресії, моделі автентичності. 

 

The article describes the authenticity of the personality as a multi-component concept. The 

relationship between the authenticity of the personality, the subjective well-being (SWB) and the 

depression were analyzed. The results of an empirical study of the correlation of levels of 

personality authenticity, subjective well-being and propensity to depression were presented. 

Keywords: authenticity, personality, subjective well-being, depression, models of authenticity. 

 

У сучасній психологічній науці формується проблематика вивчення автентичності, як 

багатокомпонентного конструкту, що неоднозначно визначається в залежності від 

психологічної школи. Історично, автентичність спершу досліджувалася в розрізі 

відповідності особистості своїй сутності. Екзистенціальні психологи, такі як С. К’єркегор, 

А. Ленглі, Дж. Б’юдженталь визначали автентичне життя, як таке, що має сенс. Вони 

пов’язували автентичність з ресурсністю, контактом зі своїм «Я» та психічним здоров’ям. В 

гуманістичній психології, «автентичність» визначалася як самореалізація та «справжність» 

особистості [1, 2]. 

У процесі дослідження автентичності особистості, A. Вуд, A. Лінлі, а, також, М. Керніс, 

Б. Голдман, дійшли висновку, що автентичність потрібно розглядати не як унітарну 

властивість, а саме, як багатокомпонентну.  

М. Керніс, Б. Голдман виокремили чотири компоненти автентичності: Усвідомлення 

(розуміння своїх бажань, почуттів та особистісних властивостей), Об’єктивність (прийняття 

себе зі своїми перевагами та недоліками, прийняття власних думок), Поведінка (уміння діяти 

згідно власних цінностей і неспрямованість на задоволення чужих потреб) та Орієнтація на 

стосунки (відкритість, відсутність бажання бути сприйнятим позитивно іншими) [3, с. 283-

357]. A. Вуд, A. Лінлі, базуючись на особистісно орієнтованій моделі автентичності 

Т. Барретт-Ленарда та теорії К. Роджерса про повноцінно функціонуючу особистість, а, 

також, праці М. Керніса, Б. Голдмана, створили концепцію, що передбачає 

трьохкомпонентну модель автентичності. Вона включає в себе Самовідчуження, Прийняття 

зовнішніх впливів та Автентичне життя. 

Дослідження A. Вуда, A. Лінлі підтвердило, що існує взаємозв’язок між рівнем 

автентичності, самооцінкою і суб’єктивним благополуччям, але потребує детального 

дослідження впливу автентичності особистості на інші риси особистості [5, с. 385-399]. 

Проте, існує мало досліджень щодо зв’язку «автентичності» та депресії. Важливим є 

дослідження З. Шафі та А. Гамарані, які спробували дослідити цей зв’язок [4, с. 300-306]. 

Вони підтвердили кореляцію між автентичністю та депресією на базі методики «Шкала 

автентичності особистості» (The Authenticity Scale, A. M. Wood, P. A. Linley, 2008) та «Шкала 

депресії, тривоги і стресу-21» (DASS-21). Також, вони довели, що високий рівень шкал 

Самовідчуження та Прийняття Зовнішніх впливів (шкали методики A. Вуда, A. Лінлі) 

попереджають розвиток депресії на 27 відсотків. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

305 

Зважаючи на багатокомпонентність та різноманітність підходів до визначення поняття 

автентичність особистості, завданням дослідження було емпірично дослідити кореляції між 

двома методиками автентичності (Шкала автентичності особистості (The Authenticity Scale, 

A. M. Wood, P. A. Linley, 2008), Опитувальник автентичності (The Authenticity Inventory, AI-

3, M. H. Kernis, B. M. Goldman, 2006)) та емпірично підтвердити кореляцію між 

автентичністю особистості, суб’єктивним благополуччям та схильністю до депресії. Для 

дослідження рівня суб’єктивного благополуччя були використані шкали: Шкала 

психологічного благополуччя (К. Ріфф в адаптації Т. Шевеленкової і П. Фесенко), Шкала 

депресії Цунга (адаптація Т. І. Балашової), Опитувальник депресивності Бека (Beck 

Depression Inventory BDI), Методика діагностики самооцінки психічних станів Г. Айзенка, 

Опитувальник соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда.  

За результатами проведеного емпіричного дослідження було виявлено значущу 

кореляцію між шкалами обох методик автентичності. Також, були виявлені позитивні 

кореляції між рівнем автентичності особистості та рівнем суб’єктивного благополуччя. 

Емпірично було підтверджено, що рівень автентичності і рівень суб’єктивного благополуччя 

негативно корелюють з рівнем депресії. 

Дані дослідження дають можливість зробити висновки, що усі аспекти автентичності є 

важливими для формування суб’єктивного благополуччя, а, також, мають вплив на розвиток 

депресивних станів.  

Можна вважати, що автентичність особистості потребує грунтовнішого теоретичного та 

емпіричного дослідження, експериментальної перевірки впливу автентичності особистості на 

благополуччя і, відповідно, на схильність до депресії.  

Важливим є подальше комплексне теоретичне та експериментальне дослідження 

компонентів автентичності, що дасть змогу покращити психотерапевтичні практики та 

розуміння психічних процесів особистості. 
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ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ ПРОЦЕСТЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУДЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Мақалада бетон және темір-бетон бұйымдарын өндіру кезінде энергия сыйымдылығын 

төмендету жолдарын әзірлеу міндеттері қарастырылған. Темір-бетон бұйымдарын 

бетондау кезіндегі тікелей және жанама энергия шығындары, темір-бетон 

конструкцияларының жиынтық энергия сыйымдылығына әсер ететін факторлар. 

Құрастырмалы темір бетон зауыттары мен үй құрылысы комбинаттарындағы энергия 

шығындары талданды. Жобалық шешімдер сатысында темір-бетон конструкцияларының 

энергия сыйымдылығын төмендету және жанама энергия шығынының деңгейін 

сипаттайтын бетон үшін қандай да бір компоненттерді ұтымды қолдану жолдары 

қаралды. 

Кілт сөздер: энергия, автоматты басқару, микропроцессорлық техника, диагностика, 

интеллектуалды сенсорлар. 

 

The article deals with the problems of developing ways to reduce energy consumption in the 

production of concrete and reinforced concrete products. Direct and indirect energy losses during 

concreting of reinforced concrete products, factors affecting the total energy intensity of reinforced 

concrete structures. Energy losses at precast concrete plants and house-building plants are 

analyzed. At the stage of design decisions, the ways of reducing the energy intensity of reinforced 

concrete structures and rational use of any components for concrete characterizing the level of 

indirect energy losses were considered. 

Keywords: energy, automatic control, microprocessor technology, diagnostics, intelligent 

sensors. 

 

Құрылыстың қарқынды дамуы сапалы құрылыс материалдарына үнемі өсіп келе жатқан 

сұранысқа алып келеді. Темір-бетон бұйымдарын өндіру процестері күрделі технологиялық 

процестерге жатады. Осы технологиялық параметрлердің берілген диапазондарында 

қоздырғыш сыртқы әсерлердің кешені жағдайында тек жоғары тиімді Алгоритмдер және 

автоматты басқару жүйелері (АБЖ) арқылы ғана қолдау болуы мүмкін, яғни басқару жүйесі 

шешілетін міндеттердің спектрі сан түрлі. 

Бұл міндеттерді тиімді шешуде басқарудың қазіргі заманғы микропроцессорлық 

құралдарын және автоматтандырылған жүйелерді құрудың қазіргі заманғы принциптерін 

пайдаланбау мүмкін емес. 

Көптеген жылдар бойы басқару жүйелері дәстүрлі орталықтандырылған схема бойынша 

құрылды, онда бір қуатты есептеу құрылғысы және датчиктер мен іске қосқыштар қосылған 

көптеген кабельдер болды. Қазіргі уақытта бұл тәсілдің жақтаушылары одан сайын азаюда. 

Орталықтандырылған технологиялық басқару жүйелерінің мұндай кемшіліктері, мысалы, 

кабельдік желі мен қосалқы жабдықтардың қымбаттығы, күрделі орнату, сенімділіктің 

төмендігі және күрделі қайта конфигурация, оларды экономикалық және технологиялық 

жағынан мүлдем қолайсыз етеді. 

Соңғы уақытта Микропроцессорлық техника құнының күрт төмендеуі, оның пайдалану 

сипаттамаларының жоғарылауы (температуралық диапазонның артуы, сенімділік, энергия 

сыйымдылығын және т. б. төмендету) және өнеркәсіптік желілердің қарқынды таралуының 

арқасында цифрлық өнеркәсіптік желілер базасында салынып жатқан басқарудың бөлінген 

жүйелерінің үлесі артады (сурет.1а). 
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Берілген ТП АБЖ кең таралуына микропроцессорлардың датчиктер мен атқарушы 

тетіктер деңгейіне енуі ықпал етеді. Мұндай "интеллектуалды" датчиктермен және атқарушы 

тетіктермен байланыс кейбір өнеркәсіптік желі арқылы жүзеге асырылады [1,б.55]. Сонымен 

қатар, кірістірілген микропроцессорлар датчикті және қосымша пайдалы қасиеттермен 

атқарушы тетікті береді. Мысалы, олар сенсорлық диагностиканы, қашықтықтан 

калибрлеуді, қосымша қызмет ақпаратын беруге және т.б. мүмкіндік береді. 

«Интеллектуалды» сенсорлар мен іске қосуыштар көмегімен құрастырылған технологиялық 

процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесінің құрылымы 1б суретте 

көрсетілгендей болуы мүмкін. 

Өнеркәсіптік желі (өріс бассейні) ‒ оқшауланған контроллерлер, оператор станциялары, 

заты бар интеллектуалды байланыс құралдары (USO), датчиктер, жетектер және т.б. 

арасындағы байланыс үшін пайдаланылатын сандық, екі бағытты, көп нүктелі, сериялық 

байланыс желісі. Осындай желілік түйіндердің әрқайсысы өзін-өзі диагностикалау, бақылау 

және қос бағытты байланыс функцияларын қолдау үшін өздігінен бірнеше функцияларды 

орындай алады. Кеңсе желілерінен айырмашылығы, өндірістік желілер келесі талаптарға 

жауап беруі керек: нақты уақыттағы функцияларды қамтамасыз ету; қатаң 39 мінез-

құлықтың детерминизмі; шу иммунитеті; арзан физикалық медианы қолдана отырып, ұзын 

жолдармен жұмыс жасайды. 

Өнеркәсіптік желілер негізінде құрылған өнеркәсіптік басқару жүйелері ерекшеленеді: 

• Басқару жүйесінің сенімділігін арттыру. Сенімділік бойынша деректерді берудің 

сандық әдісі аналогтыдан әлдеқайда асып түседі. Цифрлық түрде беру кедергілерге сезімтал 

емес және өнеркәсіптік желілердің хаттамаларына енгізілген арнайы механизмдердің 

арқасында ақпаратты жеткізуге кепілдік береді. Өнеркәсіптік желілер базасында ТП АБЖ 

жұмыс істеу және өміршеңдігі сенімділігін арттыру, сондай-ақ желінің әр түрлі тораптары 

бойынша бақылау және басқару функцияларын бөлумен байланысты. Бір түйіннің істен 

шығуы басқа тораптарда технологиялық алгоритмдерді өңдеуге әсер етпейді. Өте маңызды 

технологиялық учаскелер үшін байланыс желілерінің қайталануы немесе ақпарат берудің 

баламалы жолдары болуы мүмкін. Бұл кабель желісі бұзылған жағдайда жүйенің жұмыс 

қабілеттілігін сақтауға мүмкіндік береді. 

 

 
 

Сурет 1. Қазіргі заманғы үлестірілген басқару жүйесі (а) және «интеллектуалды» 

сенсорлар мен іске қосқыштар (б) негізіндегі технологиялық бақылау жүйесі:  

Д - датчиктер, НП - қалыпқа келтіретін түрлендіргіштер, ЛК - жергілікті 

контроллерлер, ИМ - атқарушы механизмдер, РО - реттеуші органдар,  

СО - оператор станциясы, ИД - «интеллектуалды датчиктер»,  

ИИД - «интеллектуалды атқарушы механизмдер», ПЛК - контроллерлер 
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• Кабель өнімін айтарлықтай үнемдеу. 

• Тестілеудің және жөндеудің жеңілдігі. Жүйенің барлық элементтері белсенді 

болғандықтан, өзін-өзі диагностикалау және ақаулықтарды жою оңай. 

• Икемділік және модификация. Жеке енгізу / шығару нүктелерін және тіпті барлық 

түйіндерді қосу немесе алып тастау монтаж жұмыстарының ең аз мөлшерін қажет етеді және 

автоматтандыру жүйесін тоқтатпай-ақ жасауға болады. Жүйені қайта конфигурациялау 

бағдарламалық жасақтама деңгейінде жүзеге асырылады және ең аз уақытты алады. 

Басқару жүйесіндегі контроллерлер (сурет 1а, 1б): датчиктерден сигналдарды жинау; 

сигналдарды алдын ала өңдеу; басқару алгоритмдерін іске асыру және басқару объектісінің 

атқарушы механизмдеріне басқару сигналдарын қалыптастыру; ақпаратты өнеркәсіптік 

желіден қабылдау және беруді орындайды. Контроллерге арналған қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде IEC – 61131 - 3 контроллерлерді 

бағдарламалау тілдеріне халықаралық стандарттарды басшылыққа алған жөн. Стандартта 

бағдарламалаудың бес контроллері сипатталған - графикалық: SFC функционалды 

диаграммаларының тілі (Функциялар тізбегі), FBD функционалдық блок-схемалар тілі 

(Функциялар блогының диаграммалары), LD баспалдақ диаграммалары (Ladder Diagrams); 

мәтіндік: құрылымдалған мәтін тілі ST (құрылымдалған мәтін), нұсқаулықтар тілі IL 

(нұсқаулар тізімі). Сонымен қатар, әр түрлі контроллерлердің бағдарламалық жасақтама 

сапасын және жылдамдығын арттыру үшін IEC-61131-3 стандартын жүзеге асыратын 40 

түрлі CASE – құралдар қолданылады, мысалы ISaGRAF, CoDeSys, UltraLogic және т. б. 

Оператор станциялары, әдетте, Windows 2000/XP операциялық жүйесі бар үйлесімді 

өндірістік компьютерлер PC болып табылады, бұл ретте ТП АБЖ бағдарламалық қамтамасыз 

етудің өзара әрекеттесуінің стандартты механизмі Microsoft фирмасының COM/DCOM 

Объектілік моделіне негізделген OPC (OLE for Process Control) стандарты деп танылды 

[2,б.75].  Ең жауапты қолдану үшін, мысалы, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінде, QNX 

сияқты қатты нақты уақыттың операциялық жүйелерін пайдалану керек. 

Операторлық станцияның бағдарламалық жасақтамасының негізі - өлшенетін және 

бақыланатын ақпаратты визуализациялаудың, төтенше жағдайларды бейнелеудің, 

мәліметтер мен пәрмендерді бақылау және басқару жүйесіне беру, қолданбалы 

бағдарламаларды шешудің барлық негізгі функцияларын жүзеге асыратын SCADA 

(Бақылауды басқару және деректерді жинау - бақылау және деректерді жинау) жүйелері 

және басқалары құрайды (мысалы, оңтайлы басқару элементтерін іздеу тапсырмалары). 

Қорытындылай келе, темірбетон бұйымдарын өндірудің заманауи автоматтандырылған 

технологиялық жүйелерін құру кезінде ғаламдық интеграция және техникалық шешімдердің 

бірізденуі байқалатындығын атап өткен жөн. Фирмаларды жасаушылар өз ресурстарын 

басқаларға қарағанда жақсы жасай алатын нәрсеге бағыттап, басқа салалардағы әлемнің ең 

жақсы жетістіктерін игереді. Қазіргі заманғы басқару жүйелерінің басты талабы - жүйенің 

ашықтығы. Егер пайдаланылған интерфейстер мен деректер форматтары анықталса және 

сипатталса, оған «тәуелсіз» құрастырылған қосылыстарды қосуға мүмкіндік беретін жүйе 

ашық деп саналады.  

Соңғы уақытта байқалып отырған отандық өнеркәсіптің көтерілуі қазақстандық 

кәсіпорындарды қазіргі заманғы индустриялық компьютерлік технологиялармен 

жарақтандыруға мүмкіндік береді, бұл басқарудың жоғары тиімді жүйесін іске асыруға 

мүмкіндік береді. 
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CONCEPTUAL ASPECTS OF INFORMATION SECURITY 

 

In order to ensure the security of the information space concept for the country, adopted at the 

state level. This article discusses this concept for the analisis of technical and сonceptual aspects of 

information security. In addition, the issues of information security, are characterized by the ability 

of cryptographic methods. 

Keywords: information security, data protection and cryptographic techniques, сonceptual 

aspects. 

 

Modern society proves that it is impossible to move forward without the use of information 

systems that provide information, processing, storage and provision of information. Information 

technologies not only create new problems in the field of information security, but also require 

consideration of new directions for making the necessary decisions. 

On the state program «Digital Kazakhstan», approved by decree of the Government of the 

Republic of Kazakhstan No.827 of December 12, 2017, defines the goal of improving the quality of 

life and creating a digital economy for the future through the use of digital technologies. The 

program emphasizes the need to ensure information security for the implementation of 

technological innovations in various sectors of the digital economy [1]. 

On this basis, in order to transfer global information, there is a high importance of providing 

security.  

«The Concept of Information Security of the Republic of Kazakhstan until 2016» was approved 

by №174 Decree of the President of the Republic of Kazakhstan on November 14, 2011.The main 

purposes of this Concept are: to find out the interest of the state and society in the information 

sphere; to improve the regulatory legal acts and the content of public service for the protection from 

internal and external threats; to analyze the current situation related to information security; to 

ensure the integrity of the formation and implementation of the principles of methodological 

framework which regulates this sphere. In the Concept there were identified the main objectives and 

priorities given to individual man in order to provide the state and society security. Information 

security of the country is viewed from two inter-related perspectives: technological and socio-

political. The technological aspect involves the protection of national information assets, 

information systems, information and telecommunication infrastructure from unauthorized access, 

use, disclosure, interruption, modification, reading, verification, data recording or destruction to 

ensure the integrity, confidentiality and availability of information. The socio-political aspect is the 

protection of the national information environment and mass media from purposeful negative 

information and organizational impact that is capable of causing damage to the national interests of 

the Republic of Kazakhstan [2]. 

There are 3 important statuses of information security. They are: availability (optimal), 

integrity, and confidentiality. 

Availability (optimal) is the option that allows user to get the necessary information without 

any obstacles in a few minutes. 

Integrity is the assurance that the information has not been altered and truly represents what is 

intended.It is the protection by the automated systems when someone accidentally or intentionally 

wants to change the information.  

Confidentialityis the option that restricts user from getting the information, i.e. provides 

protection against unauthorized access or reading.  

The current situation related to information security shows the problems as following: 

- lack of qualified professionals in the sphere of information security leads to the inability to 

protect  the information from any external threats properly; 
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- imperfection or frequent destruction of information security systems of very important 

informatization objects; 

- low level of creation, implementation and use of modern information and communication 

technologies that does not meet the needs of society; 

- dependenceof our country on the import of information technology, informatization, 

information securitytools; 

- increase of information attakcs among the world’s leading states, and their aspiration for an 

excessive influence in the information space; 

- inconsistent policy of some states in the sphere of globalinformation analysis;  

- development of information manipulation technologies; 

- opportunity of influencing provocative information that harms national interest of the 

country on a public conscience  and state institutes; 

- unreliable and deliberately distorted information dissemination in order to harm the public 

interest;  

- transparency of the information space, etc [3]. 

These problems shows the need to pay a special attention to information security not only 

important state structures, but every social and economic institutions of our country. 

One of the main problems that require a solution is a sufficient quantity of professionals in the 

sphere of information security. Today, in the era of modern information society, it is very crucial to 

the information technology specialist to learn the science of cryptology, that deals with the 

problems of protecting the information. Especially cryptography which deals withthe 

mathematicalmethods of analyzingthe information andcryptanalysis which helps to decode the 

information without secret key. 

Knowing symmetric cryptosystems such as data encryption and decryption by exchanging 

places using only one key, to place one or more alphabet, block cipher, additive stream encryption; 

and assymetric crypto-systems such as El-Gamal, Rivest-Shamir-Eydelman, Merkle-Hellman and 

Chor-Rivest using one key for encryption,and the second for decryption will improve the quality of 

information security service [4].  

Cryptographic methods of information protection in automated systems do not only protect the 

information processed in computer and stored in different storage devices, as well as it is necessary 

to ensure the completeness of the information transmitted through the channels of network 

connection [5]. In other words, the use of cryptographic methods gives an opportunity to ensure 

accuracy of information when sending secret information through communication channels and 

keeping it in transference devices in encrypted form.  
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СЛІПИЙ МЕТОД НАБОРУ НА КЛАВІАТУРІ З УРАХУВАННЯМ АЛФАВІТУ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧАСТОТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕР 

 

Розглядається можливість налаштування клавіатури комп’ютера  для швидкого та 

зручного набору тексту наосліп, ураховуючи алфавіт української мови та частотність 

використання літер у ній. Запропоновано розташування літер на клавіатурі для кращого 

його запам’ятовування та подано програму для необхідної зміни символів . Даний метод 

допоможе розвинути навички швидкого набору сліпим методом.  

Ключові слова: сліпий метод набору, налаштування клавіатури, частотність літер. 

 

The possibility of computer keyboard disposition for comfortable and convenient touch-typing 

is considered, taking into account the Ukrainian alphabet and the frequency of using letters in it. It 

is suggested the arrangement of letters on the keyboard for its better memorizing and the program 

is given for necessary change of symbols. This method will help to develop the skills of quick touch-

typing. 

Key words: touch-typing, keyboard disposition, frequency of letters. 

 

Постановка проблеми дослідження. Стандартне розташування літер на клавіатурах є 

важким для запам’ятовування українськими користувачами, оскільки немає логічних зв’язків 

для створення простих асоціацій розміщення букв та символів. Постає питання про заміну 

літер на клавіатурі для розвитку навичок швидкого сліпого набору тексту. 

Мета статті – запропонувати шлях вирішення проблеми повільного набору тексту, 

використовуючи вказаний нами спосіб розташування літер на клавіатурі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Чи могли б Ви повірити в те, що вже через 

годину змогли б безпомилково назвати розташування на клавіатурі будь-якої літери 

українського алфавіту? 

Дехто називає це фантастикою і говорить, що це неможливо, бо, пропрацювавши і не 

один рік за комп’ютером, не можуть цього зробити. Думаємо, що, дочитавши статтю і 

зрозумівши наш метод, більшість навіть скептично налаштованих на успіх у цій справі 

людей скажуть, що це реально. 

Ми побачили труднощі запам’ятовування розташування клавіш у тому, що немає ніякої 

аналогії з чимось нам відомим при їх розташуванні. Бо для більшості українців вираз 

«фівапролджє» не викликає ніякої асоціації. А якщо розмістити літери так, щоб називаючи 

якусь та використовуючи певну абстрактну аналогію, ми швидко запам’ятали їх 

розташування. 

Яку ж аналогію використати? Що знає кожен українець, що зможе допомогти у 

вирішенні цього питання? Відповідь проста – алфавіт! 

Так, саме алфавіт запам’ятовується людьми з молодших класів школи. Ми знаємо його 

порядок, місце кожної літери в ньому. Тому за основу методу був взятий саме він. 

Перш ніж перейдемо безпосередньо до нашого методу розташування літер на клавіатурі 

для їх кращого запам’ятовування, скажемо, що при вирішенні проблеми нами було 

проаналізовано навчальні підручники та інтернет джерела з теми частотності використання 

тієї чи іншої літери в українському письмі. Це означає, що чим частіше використовується та 

чи інша буква в писемному мовленні, зокрема в художніх творах для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, тим раніше вона вивчається в букварі [2, с. 56]. 

Було помічено, що голосні букви застосовуються частіше за приголосні. Тому на нашій 

клавіатурі букви а, о, у, и, і, е, що позначають голосні звуки, зайняли центр. При чому літери 

а та о на клавіатурі залишилися на тих місцях, що займали до цього. 
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Рис. 1. Розташування букв, що позначають голосні звуки 

Літери б, в, г, д, ж, з та к, л, м, н ми розташовуємо по центру зверху та знизу від 

голосних у тій послідовності, як і в алфавіті. 

 
Рис. 2. Розташування букв б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н 

Літери п, р, с, т та ф, х, ц, ч, ш, щ розташуємо по краях верхнього та середнього рядків. 

 
Рис. 3. Розташування букв п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ 

Залишилося лише розмістити букви є, ї, й, ь, ю, я, помістимо їх зліва та справа нижнього 

ряду. 

 
Рис. 4. Розташування букв є, ї, й, ь, ю, я 

У клітинку, що залишилася, ми помістили крапку, щоб, як і раніше, затиснувши клавішу 

«Shift», отримувати кому. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

313 

 
Рис. 5. Повне розташування букв та знаків 

Для того щоб реалізувати задумане, а саме замінити значення клавіш на клавіатурі, ми 

скористалися програмою MapKeyboard 1.5. Є й інші програми зі схожими функціями, але 

через простоту налаштування, невеликий розмір, безкоштовність (є лише кнопка гаманця 

Paypal, якщо Ви надумаєте фінансово віддячити тим, хто створив цю програму) і свою 

функціональність, ми зупинили свій вибір на цій програмі. В інтернеті знайти її та 

завантажити дуже просто, необхідно в пошуковій системі лише вписати назву програми.  

Весь процес завантаження, встановлення та тестування цієї утиліти відбувався на 

операційній системі Windows, можливо, це буде працювати і на інших платформах, але нами 

це не перевірялося. 

Після завантаження, потрібно запустити на виконання файл MapKeyboard.exe від імені 

адміністратора. Якщо Ви цього не зробите, а просто запустите файл на виконання подвійним 

натисканням лівої клавіші миші, то після налаштування всіх клавіш і спробі збереження 

нового набору клавіш, налаштування не збережуться, і буде видано повідомлення: 

 
Рис. 6. Повідомлення при неправильному запуску програми 

Тому, для успішного виконання, обов’язковою умовою є запуск файлу від імені 

адміністратора.  

Після завантаження програми, переходимо безпосередньо до її налаштування. Так, на 

малюнку нижче показано зміну першої літери на необхідну нам. Згідно нашого проекту 

перша ліва кнопка середнього ряду повинна бути літера «п». Для того, щоб все зробити 

правильно, ми вибираємо англійську літеру «a», вона почне підсвічуватися зеленим 

кольором, а внизу, в полі «Remap selected key to:», вибираємо англійську літеру «g», бо саме 

на ній у даний момент розташована українська літера «п». 

 
Рис. 7. Зразок зміни літери 
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Далі все за аналогією, для того щоб встановити нашу «р», натискаємо на «s» і в полі 

«Remap selected key to:» вибираємо англійську літеру «h», і так робимо до тих пір, доки не 

будуть замінені всі клавіші з літерами для українського алфавіту. У кінці процесу вигляд 

програми стає наступним: 

 
Рис. 8. Кінцевий вигляд програми 

Літери «f» «j» «.» не підсвічуються, бо на них розташовані ті літери, які нам і потрібні 

«а» «о» та «ю» аналогічно. Як у клавішах клавіатури по замовчуванню, так і в тих, що ми 

створюємо. 

Як Ви, мабуть, помітили, всі інші клавіші, крім алфавіту, залишилися на своїх місцях, бо 

нас так влаштовує. Якщо ж Вам і їх заманеться змінити, програма це дозволить. 

Зараз лише залишилося зберегти зміни, натиснувши кнопку програми «Save layout», 

після чого буде видано вікно, в якому потрібно натиснути «Так» для підтвердження. 

 
Рис. 9. Збереження змін 

Після підтвердження відбудеться автоматичний вихід із системи. Після входу клавіатура 

у Вас вже буде працювати по-новому. Якщо ж Вам не сподобається така розкладка, Ви 

завжди зможете повернутися до стандартних налаштувань. Для цього необхідно буде 

запустити програму від імені адміністратора та натиснути кнопку «Reset keyboard layout». 

Знову натиснути кнопку «Так», і після перезавантаження системи повернетесь до 

попередніх налаштувань. 

Єдиний мінус при роботі із програмою це те, що для кожного нового комп’ютера 

налаштування потрібно буде повторювати. Ми це перевірили, зробивши всі налаштування, 

скопіювали програму на переносний носій. Але, запустивши цю копію на іншому ПК, 

параметри, які ми змінювали, не збереглися.  
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ  

ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

В даній статті подається варіант підвищення точності кластеризації за допомогою 

нейронних мереж, оскільки на великих обсягах даних використовують апроксимацію. За 

основу взято метод спектральної кластеризації. Реалізація на мові програмування Python. 

Ключові слова: кластеризація, нейронні мережі, спектральні алгоритми, проблеми 

кластеризації, підвищення точності 

 

In this article is provided a method of improving accuracy of clustering using neural networks. 

Spectral clustering method was chosen as a basis. Implemented using Python programming 

language. 

Keywords: clustering, neural networks, spectral methods, problems of clustering, improving 

accuracy 

 

Кластерний аналіз [1] – це задача розбиття певної вибірки об’єктів на підмножини. Дані 

підмножини називаються кластерами і при тому розбиття проводиться так, щоб ці кластери 

складались із схожих об’єктів, але істотно відрізнялись між собою.  

Проблема полягає у тому, що оптимальний розв’язок до задач кластеризації 

обчислюється з експоненціально зростаючою складністю в залежності від кількості 

елементів. Обчислювати людині такі задачі реалістично можна очікувати лише на дуже 

малих обсягах, а сучасні мережі можуть досягати мільйонів об’єктів. Навіть для машинного 

обчислення задач кластеризації в сьогоднішніх реаліях, процесорних ресурсів буває 

недостатньо для отримання результатів у відносно короткий термін. Для вирішення даної 

проблеми використовують методи, які надають лише апроксимований результат. Таким 

чином значно зменшується кількість необхідних обчислень, проте зменшується і точність 

результату.  

Одним з найпоширеніших методів кластеризації на сьогодні є спектральна кластеризація 

[2]. В спектральних алгоритмах вхідними даними слугують спектри матриці подібності 

початкових даних, для того щоб зменшити розмірність перед самою кластеризацією. На 

основі матриці подібності зазвичай будується матриця Кірхгофа. Далі визначаються її власні 

значення та вектори, що використовуються для кластеризації за одним із стандартних 

алгоритмів (напр. алгоритм k-середніх). Спектральна кластеризація є одним з 

найефективніших алгоритмів кластеризації завдяки можливості вирішувати нелінійні 

сепарабельні задачі. Проте основним недоліком даного підходу є кубічна обчислювальна 

складність, тому він призначений для нескладних задач або для використання в обчисленні 

апроксимованих результатів. 

Як вирішення недоліків даного підходу можна використати навчання на основі 

нейронних мереж, що дозволить використовувати кластеризацію на більшій кількості 

вхідних даних не сильно втрачаючи точність результатів. 

Було розроблено програму на мові Python, щоб підтвердити це. 

 

Основні фрагменти коду програми: 

import sys, os, pickle 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

import traceback 

os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '0' 
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from sklearn.cluster import KMeans 

from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder 

from sklearn.metrics import normalized_mutual_info_score as nmi 

 

import keras.backend as K 

from keras.models import Model, load_model 

from keras.layers import Input, Lambda 

from keras.optimizers import RMSprop 

 

from core import train 

from core import costs 

from core import networks 

from core.layer import stack_layers 

from core.util import get_scale, print_accuracy, get_cluster_sols, LearningHandler, 

make_layer_list, train_gen, get_y_preds 

 

def run_net(data, params): 

 

    x_train, y_train, x_val, y_val, x_test, y_test = data['spectral']['train_and_test'] 

    x_train_unlabeled, y_train_unlabeled, x_train_labeled, y_train_labeled = 

data['spectral']['train_unlabeled_and_labeled'] 

    x_val_unlabeled, y_val_unlabeled, x_val_labeled, y_val_labeled = 

data['spectral']['val_unlabeled_and_labeled'] 

 

    if 'siamese' in params['affinity']: 

        pairs_train, dist_train, pairs_val, dist_val = data['siamese']['train_and_test'] 

 

    x = np.concatenate((x_train, x_val, x_test), axis=0) 

    y = np.concatenate((y_train, y_val, y_test), axis=0) 

 

    if len(x_train_labeled): 

        y_train_labeled_onehot = OneHotEncoder().fit_transform(y_train_labeled.reshape(-1, 

1)).toarray() 

    else: 

        y_train_labeled_onehot = np.empty((0, len(np.unique(y)))) 

 

        y_true = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, params['n_clusters']), name='y_true') 

 

    batch_sizes = { 

            'Unlabeled': params['batch_size'], 

            'Labeled': params['batch_size'], 

            'Orthonorm': params.get('batch_size_orthonorm', params['batch_size']), 

            } 

 

    input_shape = x.shape[1:] 

 

    inputs = { 

            'Unlabeled': Input(shape=input_shape,name='UnlabeledInput'), 

            'Labeled': Input(shape=input_shape,name='LabeledInput'), 

            'Orthonorm': Input(shape=input_shape,name='OrthonormInput'), 

            } 
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    if params['affinity'] == 'siamese': 

        siamese_net = networks.SiameseNet(inputs, params['arch'], params.get('siam_reg'), 

y_true) 
 

        history = siamese_net.train(pairs_train, dist_train, pairs_val, dist_val, 

                params['siam_lr'], params['siam_drop'], params['siam_patience'], 

                params['siam_ne'], params['siam_batch_size']) 
 

    else: 

        siamese_net = None 
 

    spectr = networks.Spectr(inputs, params['arch'], 

            params.get('spec_reg'), y_true, y_train_labeled_onehot, 

            params['n_clusters'], params['affinity'], params['scale_nbr'], 

            params['n_nbrs'], batch_sizes, siamese_net, x_train, len(x_train_labeled)) 
 

    spectr.train( 

            x_train_unlabeled, x_train_labeled, x_val_unlabeled, 

            params['spec_lr'], params['spec_drop'], params['spec_patience'], 

            params['spec_ne']) 
 

    print("finished training") 

    x_spectr = spectr.predict(x) 
 

    kmeans_assignments, km = get_cluster_sols(x_spectr, ClusterClass=KMeans, 

n_clusters=params['n_clusters'], init_args={'n_init':10}) 

    y_spectr, _ = get_y_preds(kmeans_assignments, y, params['n_clusters']) 

    print_accuracy(kmeans_assignments, y, params['n_clusters']) 

    from sklearn.metrics import normalized_mutual_info_score as nmi 

    nmi_score = nmi(kmeans_assignments, y) 

    print('NMI: ' + str(np.round(nmi_score, 3))) 
 

    if params['generalization_metrics']: 

        x_spectr_train = spectr.predict(x_train_unlabeled) 

        x_spectr_test = spectr.predict(x_test) 

        km_train = KMeans(n_clusters=params['n_clusters']).fit(x_spectr_train) 

        from scipy.spatial.distance import cdist 

        dist_mat = cdist(x_spectr_test, km_train.cluster_centers_) 

        closest_cluster = np.argmin(dist_mat, axis=1) 

        print_accuracy(closest_cluster, y_test, params['n_clusters'], ' generalization') 

        nmi_score = nmi(closest_cluster, y_test) 

        print('generalization NMI: ' + str(np.round(nmi_score, 3))) 
 

    return x_spectr, y_spectr 
 

Примітка: 

У зв’язку з обмеженням кількості сторінок статті розмістити всю інформацію не вдалося. 

Для отримання детальнішої інформації звертатися на email: prokopivandriy@gmail.com 
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ЎҚУВ ЮРТЛАРИ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИ МАРКАЗЛАРИДА 

ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРНИНГ СЎРОВЛАРИ АСОСИДА АХБОРОТ 

РЕСУРСЛАРИНИНГ РЕЙТИНГИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ 

 

Ушбу мақолада муаммонинг ечими, ҳар бир ўқув муассасасининг, ахборот ресурслари, 

шунингдек, ахборот хавфсизлиги ва веб-дастурлаш масалалари кўриб чиқилади. 

Калит сўзлар: ресурс, ишлатиш, қулайлик, фойдаланувчи, йўналиш, мутахассиз, веб-

дастурлаш, электрон, марказ, тизим, интеллектуал, маълумот, база, хулоса, яратмоқ, 

интернет-магазин, дастурлаш.  

 

This article discusses the solution to a problem, information resources, each educational 

institution, as well as information security and web programming. 

Keywords: resource, use, convenience, user, orientation, expert, web programming, electronic, 

center, system, intellectual data, database, conclusion, creation, online store, programming. 

 

Ҳозирги кунда ҳар бир ўқув юртларида, яъни Олий таълим муассасаси, касб-ҳунар 

коллежлари, академик лицейларда ахборот ресурслари маркази ташкил қилинган. Улар эса 

ўз ахборот ресурсларининг ҳажми, ресурсларнинг турлари билан бир-биридан ажралиб 

туради. Ресурсларни олиш, фойдаланиш ва ресурсларнинг ўзи ҳам босма шаклда ёки 

электрон кўринишда бўлиши ҳам мумкин. Албатта, электрон шаклда ташкил қилинган 

ахборот ресурслари марказидан фойдаланиш анча қулайликлар яратиб беради, масалан, 

ресурсларни тез топиш, ҳар хил кесимларда қидириш, фойдаланувчи бир-вақтнинг ўзида 

катта ҳажмдаги ресурсларни ўзига олиши. Ахборот ресурслари марказида ресурслар доимо 

кўшилиб, кенгайтирилиб борилади. Ҳар бир ўқув юрти ўз мутахассислиги бўйича бўлган 

ресурсларни кўпроқ қўшишга ҳаракат қилади. Бу ресурслар ҳам бир қанча йўналишларга 

бўлиниши мумкин. Масалан, ахборот технологиялари соҳасидаги ўқув юртлари 

ресурсларини ахборот хавфсизлиги, дастурлаш, веб-дастурлаш ва бошқа турларга ажратиш 

мумкин. Ва бу турларни ҳам бир неча бўлимларга ажратиш мумкин. Албатта, бундай 

кўринишда барча ресурсларни бўлимларга ажратилган ахборот ресурслари маркази 

фойдаланувчи учун кулайлик яратиб беради. Фойдаланувчиларнинг ахборот ресурслари 

марказидан маълумотни қидиришда келиб чиқадиган вазиятлардан бири бу қидирилган 

ресурснинг топилмаслиги ёки улардан фойдаланувчи қониқмаслиги мумкин. Бундай ҳолатда 

ечимлардан бири, марказ келиб тушган сўровларни қайд қилиш ва тез орада базага шу 

ресурсни қўшиш ва фойдаланувчига айнан шу қидирилган ресурс қўшилганлиги тўғрисида 

хабар бериш ахборот ресурслари маркази олдидаги долзарб муаммолардан бири бўлиб 

ҳисобланади. Бундай сўровлар ҳажми ортиши билан уни таҳлил қилиш ҳам қийинчиликларга 

сабаб бўлиши мумкин. Бу масаланинг ечимларидан бири электрон тизимни ташкил қилиш. 

Бизнинг таклиф қилаётган ахборот тизим юқорида айтилган жараённи электрон шакли 

яратиш. 

Тизимнинг ишлаш жараёни босқичлари қуйидагича: 

• Фойдаланувчининг сўровини қайд қилиш(агар маълумот базада 

топилмаса); 

• Шу сўровлар асосида ресурсларнинг рейтингини ташкил қилиш; 

• Шу рейтинг асосида ечим қабул қилиш; 

• Қабул қилинган ечим асосида янги ресурсларни базага қўшиш. 

Фойдаланувчиларнинг сўровларини қайд қилиш, ресурснинг номи, 

шакли, йўналиши, фойдаланувчи ҳақида маълумот, сўров киритилган сана ва бошқа 

маълумотлар бўлиши мумкин (1-жадвал). 
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 Ресурснинг номи аниқ бир китоб ёки мақолага тўғри келиши шарт эмас. Йўналиши эса 

фақат битта эмас бир неча бўлиши мумкин, масалан, «Интеллектуал тизимлар» бу ерда 

умумий олинган, уни яна бошқа бўлимларга ажратиш мумкин, нутқни таниш тизимлари, 

график расмларни таниш тизимлар ва бошқалар. Бу қисм ахборот ресурслари маркази 

тизими базаси кўринишига қараб ўзгартирилиги мумкин. Фойдалануви ҳақида маълумотда 

исми-шарифи ва боғланиш маълумотлари, телефон, e-mail ва бошқалар, кейинчалик ресурс 

кўшилган хабар бериш учун. Сўров киритилган сана эса ҳисоботни шакллантириш учун 

зарур, масалан бирор бир ресурснинг қанча вақтдан буён базага киритилмаганлиги ҳақида. 

Сўровлар асосида ташкил қилинган рейтинг тизими кўрсатилган: 

 
2 жадвал.Умумий ритениниг тизими 

 

Ахборот ресурслари марказига келиб тушган сўровларнинг барчаси ҳисобга олиниб100% 

қилиб олинади ва ҳар бир сўровнинг сонига қараб бўлиштирилиб чиқилади. Бу рейтинг 

тизимининг бошқа кўринишларини ҳам ташкил қилиш мумкин, масалан, фақат бир йўналиш 

бўйича сўровлар ҳақида ёки умумий бир йўналиш бўйича. (3,4-жадвал). 

Бу рейтингдан хулоса, рейтингда юқори кўрсаткичда турган ресурслар ахборот 

ресурслар марказида жуда кам ва сўров жуда кўп, демак уларни кўпайтириш, янги 

ресурсларни қўшиш лозим. 
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Бу рейтинг ҳозир умумий кўринишда кўрсатилган, буни йил, ой кесимида ташкил қилиш 

ҳам мумкин. Масалан, охирги6 ой ичида бўлган сўровлар асосида рейтингни шакллантириш. 

Ёки йиллар кесимида ташкил қилиш, бундан шундай натижа келиб чиқиши мумкин, 

масалан, 2016 йили 

50% юқори сўровлар «Интеллектуал тизимлари» йўналиши учун бўлди, 2017 йили эса 

«Криптография» йўналиши учун. Бундан шундай хулоса келиб чиқади, «Криптография» 

йўналиши бўйича зарур бўлган ресурслар қўшилган, «Интеллектуал тизимлар» йўналиши 

бўйича эса ресурслар кўшилмаган, демак айнан шу йўналиш бўйича ресурсларни қўшиш 

лозим ечими қабул қилинади. 

Биз юқорида сўровлар ичидан фақат ресурс топилмаганларини ҳисобга олдик. Сўралган 

ресурслар топилган сўровларни ҳисобга олиб шу асосда ҳисоботлар ишлаб чиқиш мумкин. 

Масалан, қайси йўналишдаги ресурслар маълум вақт кесимида қандай ҳажмда сўралмоқда. 

Бундан шундай натижа олиш мумкин, 2017 йили энг кўп сўров айнан«Интеллектуал 

тизимлар» йўналишига бўлди, энг кам сўров«Дастурлаш» йўналишига бўлди. Бундан хулоса, 

демак, «Интеллектуал тизимлари» йўналиши бўйича фойдаланувчилар бошқа йўналишга 

қараганда анча фаол ишлашмоқда, «Дастурлаш» бўйича эса бу кўрсаткич суст. Бу 

маълумотлар асосида ахборот ресурслари маркази фойдаланувчилари фаоллиги ҳақида 

статистик маълумот тайёрлаш мумкин. Бу рейтинг тизимини нафақат ахборот ресурслари 

марказида балки бошқа хизмат турларида ҳам қўллаш мумкин. Бунинг учун хизмат 

кўрсатувчи марказга доимий келиб тушадиган сўровлар бўлиши ва марказнинг ўз ресурслари 

базасига эга бўлиши лозим. Оддий мисол қилиб айтиш мумкин, онлайн интернет 

дўконларида, истеъмолчилар ўзига зарур бўлган маҳсулотларни сўровлар бўлимига киритиб 

боради, хизмат кўрсатувчи ходимлар эса бу маҳсулот тез орада базага қўшишга ҳаракат 

қилишади.  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бундай рейтинг тизимини ахборот ресурслари 

марказида йўлга қўйиш марказнинг бир қанча ишини осонлаштиради, базани ҳар хил 

турдаги, хар хил ҳажмдаги ресурслар билан тўлдириш эмас, балки уни ҳозирги кунда энг 

зарур бўлган ресурслар билан тўлдирилишини таъминлайди, фойдаланувчиларнинг эса зарур 

бўлган маълумотларни кам муддат ичида олиши учун имконят яратиб берилади. 
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ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЗАСТОСУВАННЯ LED SENSING 

 

Запропоновано практичні аспекти застосування світлодіодів, як елемент введення 

інформації, що надає можливість реалізувати адаптивні системи введення/виведення 

інформації з використанням MIMS-ефекту. 

Ключові слова: MIMS-ефект, LED sensing, обернені властивості світло діодів, давач 

освітленості, давач дотику. 

 

The article discusses the practical aspects of the use of LEDs as the input element information, 

which makes it possible to realize an adaptive system input/output information using MIMS effect. 

Keywords: MIMS-effect, LED sensing, inverse properties LEDs, light sensor, touch sensor.  

 

Спектральна чутливість світлодіода як давача освітленості залежить від матеріалу та 

технології виготовлення. У роботах [1, 2, 3] описані експерименти з чутливістю світлодіодів. 

У роботі [2] проводились дослідження MIMS – ефекту світлодіодів. З'ясувалося, що 

найбільш чутливими є світлодіоди червоного, жовтого і зеленого кольору. На порядок гірші 

результати мають білі, сині та інфрачервоні світлодіоди, які не варто використовувати як 

LED давачі. 

Розглянемо практичну сторону застосування LED sensing. Схема простого фотореле, що 

реагує на зміну освітленості, наведена в [4]. Як давач світла використовується світлодіод 

АЛ307А. Ця схема може бути використана як прототип для побудови інших фотореле та 

давачів з використанням світлодіода як фотоприймач.  

На думку авторів цікавою є схема роботизованого пристрою LEDBot [5]. Схема (рис. 1) 

представляє собою електронну конструкцію з двома двигунами, яка рухається за 

світловипромінюючим пристроєм. Для виявлення джерела світла в конструкції LEDBot 

використовуються світлодіоди HL1, HL2 та HL3, HL4, які працюють в оберненому режимі. 

 
Рис. 1. Схема LedBot 
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Рис. 2. Практична конструкція LedBot 

 

Права пара світлодіодів керує лівим мотором, а ліва пара світлодіодів правим мотором. 

Таким чином, реалізується перехресний алгоритм керування, в результате якого схема 

відстежує напрямок на джерело світла. Світлодіоди в парах включені паралельно, що 

дозволяє розширити діаграму направленості пристрою та реакції не тільки при прямому 

освітленні але й при бічному. У практичній конструкції (рис. 2) світлодіоди HL2, HL3 

використані червоні з діаметром корпусу 10 мм, які виявились найкращими LED давачами 

освітленості. Наведена променем світла напруга на виводах світлодіодів з’являється як би 

стрибком, що приводить до дуже швидкої реакції на джерело світла. Пристрій швидко реагує 

на джерело світла й швидко повертає. Як М1, М2 використані двигуни від непрацюючих 

моделей CD-ROM, DVD-ROM 

Для демонстрації явища LED sensing можна зібрати інтерактивний проект [6], де 

світлодіод використовується як давач наближення руки або іншого об’єкта, що приводить до 

зміни частоти мигання світлодіодів. Більш детально дослідження цього явища з 

використанням мікроконтролера AVR наводиться у роботі [3] (рис. 3). 

 

PD2

PD3

R1

330

HL1 (5мм,
черв., зел.)

MCU

+5B

 
Рис. 3. Схема підключення світлодіода до мікроконтролера для використання його 

подвійних властивостей  

 

Якщо прикласти до світлодіоду зворотню напругу (pin 2 =1, pin 3 = 0), індикатор HL1 

світитися не буде, проте зарядитися зворотна ємність світлодіода (15...30 пФ) та ємність 

виводу мікроконтролера. Ємність буде розряджатися зворотним струмом світлодіода, який 

залежить від освітленості. Чим більше світла, тим менше час розряду, і навпаки. Програма 

для модуля Arduino Uno, яка дозволяє продемонструвати MIMS – ефект наводиться нижче. 

--- LED sensing --- 

void setup() { Serial.begin(9600);} 

void loop() 

{ 
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 long int k; 

 // Переводимо світлодіод в обернений режим роботи 

 pinMode(2, OUTPUT); 

 pinMode(3, OUTPUT); 

 digitalWrite(2, HIGH); 

 digitalWrite(3, LOW); 

 pinMode(2, INPUT);  

 // Вимірюємо час розряду ємності до логич. 0 

 for ( k = 0; k < 128000; k++) {if (digitalRead(2)==0) break;} 

 Serial.println(k); //Виводимо значення лічильника до COM-порта 

 delay(100);} 

 

У роботі [3] запропонований багатофункціональний пристрій, що має три режими 

функціонування: давач освітленості – в цьому режимі всі світлодіоди блимають з частотою, 

що пропорційна освітленості; сенсор дотику – світяться лише ті світлодіоди, до яких 

відбувається дотик (при відпусканні вони гаснуть); сенсор дотику з залипанням – працює 

аналогічно до сенсора дотику, але при відпусканні світлодіоди продовжують світитись. 

З’ясувалось, що MIMS – ефект найкраще проявляється при яскравому денному освітленню 

та в темряві. Електричне поле людини впливає на p-n перехід так само, як і освітленість, 

тому воно також зменшує час розряду паразитної ємності. При низькій освітленості його 

легко виділити. Подальшим вдосконаленням сенсору дотику є схема, що зображена на рис. 4 

[7, с. 213]. 
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Рис. 4. Сенсорна кнопка на світлодіоді 

 

Світлодіоди НL1...НL9 розміщуються матрицею 3x3, утворюючи «сенсорну кнопку». З 

них 8 світлодіодів НL1...НL8 працюють тільки на випромінювання, а один центральний НL9 

– на випромінювання та прийом. Час роботи на прийом дуже короткий, тому здається, що всі 

світлодіоди постійно включені. При піднесенні пальця руки до світлодіодів центральний з 

них починає світитися сильніше за рахунок відбиття променів з периферії. Опір світлодіода 

змінюється, і мікроконтролер фіксує натискання «кнопки».  

Наведені практичні схеми показують можливість використання світлодіодів як LED 

сенсорів. У зв'язку з інтенсивним розвитком систем «розумний будинок» можна виділити 

напрямки, в яких можливе використання недорогих LED сенсорів: портативні переносні 

прилади для промислового застосування, системи відеоспостереження, автомати вмикання 

освітлення в приміщеннях та на вулиці, адаптивні системи підсвічування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ» 

 

У статті представлений досвід використання кейс-методу у викладанні дисципліни 

«Інформаційні системи і технології на підприємстві»; наводиться приклад одного з кейсів, 

що вирішуються за допомогою електронних таблиць Excel при навчанні дисципліни 

«Інформаційні системи і технології на підприємстві». Конструювання завдань здійснюється 

з урахуванням професійної спрямованості. 

Ключові слова: професійна спрямованість, кейс-метод, формування компетенцій, 

інформатика, електронні таблиці. 

 

The article presents the experience of using the case-method in teaching the discipline 

"Information systems and technologies in the enterprise"; gives an example of one of the cases that 

are solved with the help of Excel spreadsheets when teaching the discipline "Information systems 

and technologies in the enterprise". The design of tasks is carried out taking into account the 

professional orientation. 

Key words: professional orientation, case method, competence formation, informatics, 

spreadsheets. 

 

Приєднання України до Болонського процесу, інтеграція в європейській простір вищої 

освіти, прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» покликані змінити національну 

вищу освіту і, зрозуміло, її ключові складники і чинники – освітні стандарти, програми і 

відповідні кваліфікації (ступені), а їх адекватне конструювання дозволить реально 

запровадити компетентнісний підхід; студентоцентризм; забезпечити зрозумілість 

результатів навчання; розвинути культуру академічної автономії; підвищити 

відповідальність за створення власних внутрішніх систем забезпечення якості; сприяти 

запровадженню в освітню теорію і практику сучасних понять, концепцій, принципів і 

підходів. [2] 

http://www.servodroid.ru/news/
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З метою підвищення активізації процесу навчання, формування і розвитку професійних 

навичок учнів, в коледжі стала впроваджуватися кейс-технологія при навчанні дисципліни 

«Інформаційні системи і технології на підприємстві». 

Метод case-study або метод конкретних ситуацій ‒ метод активного проблемно-

ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань-

ситуацій (рішення кейсів). Даний метод відноситься до неігрових імітаційних активних 

методів навчання і переносить акцент навчання з опанування готовими знаннями на 

вироблення рішення поставленої проблеми. Безсумнівним достоїнством кейс-технології є те, 

що результатом застосування методу є не тільки знання, а й навички професійної діяльності, 

відбувається формування практичних навичок. Технологія методу полягає в наступному: 

розробляється модель конкретної ситуації, відображається той комплекс знань і практичних 

навичок, які студентам потрібно отримати, при цьому викладач виступає в ролі диспетчера 

процесу. [1] 

Зміст кейс-завдань передбачає використання комплексу умінь і навичок, для того щоб 

студент міг самостійно сконструювати спосіб вирішення, комбінуючи відомі йому способи і 

залучаючи знання з різних дисциплін. Кейс-завдання є навчальне завдання, яке складається з 

опису реальної практичної ситуації і сукупності сформульованих до неї питань. Виконання 

студентом кейс-завдань вимагає рішення поставленої проблеми (ситуації) в цілому і прояви 

вміння аналізувати конкретну інформацію, простежувати причинно-наслідкові зв'язки, 

виділяти ключові проблеми і методи їх вирішення. Завдання носять інтегральний характер і 

дозволяють формувати нетрадиційний спосіб мислення, характерний і необхідний для 

сучасної людини. Рішення студентами подібного роду нестандартних практико-орієнтованих 

завдань свідчить про ступінь впливу процесу вивчення дисципліни на формування у 

студентів професійних компетенцій. 

Основною метою практичного завдання є пошук алгоритму дій, що веде до вирішення 

ситуації за рахунок використання наявних знань, що вивчаються або раніше вивчених 

дисциплін. Кейс-метод використовується при вивченні технології роботи в програмних 

продуктах MS Word і MS Excel.  

Розглянемо приклад кейс-завдання для організації і обробки даних із застосуванням 

електронних таблиць з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві». 

Завдання кейса. Розробити АРМ для оцінки роботи двигунів. 

Завдання 1. (Формули в електронних таблицях). 

1. Створити книгу під назвою «Основні розрахунки двигуна». В робочій книзі створити 

лист «Дані для розрахунків» та заповнити даними за зразком рис. 1.  

Рисунок 1. Таблиця MS Excel для рішення кейса з дисципліни «Інформаційні системи і 

технології на підприємстві» 

2. В робочій книзі на листі «Вхідні дані» створити таблицю 1. 
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Таблиця 1  

Вхідні дані 

Тип двигуна Номінальна потужність (кВт), Рn Перевантажувальний коефіцієнт, λ 

Тип 1 0,13 2 

Тип 2 0,17 2,3 

Тип 3 0,19 2,5 

3. На листі «Дані для розрахунків» комірки, де зображено знаки питання, 

використовуючи відповідні функції, зробити наступні розрахунки: 

- Середнє значення, nn» − це середнє значення з першої по третю спробу; 

- «Середнє значення, nо» − це середнє значення з першої по третю спробу; 

- «Номінальний режим роботи двигуна» − знаходиться за формулою 1 (дані для 

розрахунку знаходяться на листі «Вхідні дані», використовуйте функцію з категорії 

посилання та масиви):   

n

n

ïîò
n

P
Ì




9550
      ( 1) 

де Pn – номінальна потужність (кВт);. 

    nn – середнє значення(хв
-1

).  

- «Критичний максимальний режим роботи двигуна» − знаходиться за формулою 2, дані 

для розрахунку знаходяться на листі «Вхідні дані», використовуйте функцію з категорії 

посилання та масиви:   

ïîòMÌ  max        (2) 

де Mnom – номінальний момент двигуна (Нм); 

    λ – перевантажувальний коефіцієнт, дані знаходяться на листі «Вхідні дані», 

використовуйте функцію вибору та пошуку. 

- «Номінальне ковзання двигуна» − знаходиться за формулою 3: 

0
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n         (3)  

де n0 –  середнє значення спроб з 1 по 3 (хв
-1

); 

    nn – середнє значення спроб з 1 по 3(хв
-1

). 

- «Критичне ковзання двигуна» − знаходиться за формулою 4: 
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де Mnom – номінальний режим роботи двигуна (Нм); 

    Mmax– критичний максимальний режим роботи двигуна (Нм); 

   Sn – номінальне ковзання двигуна. 

- «Підсумок випробувань» - це співвідношення «Номінального ковзання двигуна» к 

«Критичному ковзанню двигуна» у відсотках, якщо відсоток менше 22, то у відповідній 

комірці вивести слово «ремонт» тому що двигун не готов до роботи та потребує ремонту; 

- «Місце» − визначити місце в рейтингу кожного двигуна за критичним максимальним 

режимом роботи двигуна. 

Завдання 2. (Спеціальні інформаційні технології аналізу даних) 

1. Створити зведену таблицю по типу двигунів на окремому листі, де знайти середні 

значення полів: частота обертання холостого ходу, критичний максимальний режим роботи 

двигуна, критичне ковзання двигуна. Зразок  таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Зведена таблиця 

Тип двигуна 

Середнє по полю 

частота обертання 

холостого ходу, nо 

Середнє по полю 

критичний 

максимальний режим 

роботи двигуна, Ммах 

Середнє по полю 

критичне ковзання 

двигуна, Sk 

тип 1    

тип 2    

тип 3    

Середнє значення    

2. На підставі отриманих даних створити діаграму. 

Впровадження кейс-методу при вивченні дисципліни «Інформаційні системи і технології 

на підприємстві» дозволяє на практиці реалізувати компетентнісний підхід, що розвиває 

методичну систему інформаційних систем і технологій, збагачує зміст навчальної 

дисципліни. Таким чином, здійснюється активізація процесу навчання і підвищується його 

результативність. 
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ASPECTE DIDACTICE ALE PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII ELEMENTELOR  

DE TEORIA PROBABILITĂȚII ÎN INSTITUȚII SUPERIOARE 

 
În articol sunt descrise tendințe și orientări noi asupra proiectării și aplicării strategiei 

didactice eficace și atractive în raport cu scopul și conținuturile propuse în studierea matematicii în 
învățămintul superior. Abilitatea de a crea modele matematice, în special probabilistice, ale 
fenomenelor și proceselor reale constituie o calificare inportantă a culturii matematicii la etapa 
actuală. 

Cuvinte cheie: : teoria probabilității, statistică matematică. 
 
The article describes new trends and orientations on the project and application of an effective 

and attractive teaching strategy in relation to the aim and content proposed in studying 
mathematics in higher education. The ability to create mathematical models, especially 
probabilistic, of real phenomena and processes is a qualification of the mathematics culture at this 
stage. 

Key words: teoria probabilității, statistică matematică. 
 
La etapa actuală sistemul educațional din Republica Moldova, este caracterizat de reforme 

impunătoare ce sunt dictate de cerințele timpului. Reformele în sistemul educațional au început în  
anii 90 ai sec. trecut. Incepind cu mai 2005 Republica Moldova s-a alăturat procesului de studii de 
la Bologna, scopul principal al caruia este crearea unui Spațiu European al învățământului Superior, 
bazat pe cooperare internațională și schimb academic, format pentru pregatirea tinerilor pentru 
carierele viitoare și pentru calitatea de cetăteni activi în societățile democratice europene.  

În multe locuri de munca se cere abilitatea de a lucra eficient și corect cu numere. În abilitățile 
de raționament numeric, pe care o persoană trebuie să le posede atunci cînd solicit un loc de muncă 
se regăsesc și cele specifice calculului probabilității și statisticii matematice, și anume: 

- interpretarea datelor statistice; 
- folosirea și interpretarea informațiilor financiare în mod corect; 
- analiza informațiilor matematice prezentate prin tabele, deagrame, grafice; 
- de asemenea determinatea probabilităților cu care se produc anumite lucruri. 
Astăzi standardele educaționale privind invățămîntul superior pun pe prim plan formarea 

specialiștilor, orientați spre activitate cu caracter teoretic, cât și aplicativ. Astfel, inevitabil se cere 
aprofundarea bazelor teoretice de formare a viitorilor specialiști de înaltă calificare. Accentul se 
pune pe semnificația practică a cunoștințelor teoretice; este vorba despre o nouă formă de absolvent 
universitar, care este determinată, în primul rând, de capacitatea de a se adapta la schimbarea rapidă 
a condițiilor de dezvoltare a societății moderne și, în cele din urmă, capacitatea de a-și continua 
educația pe parcursul întregii vieți. 

Marele matematician Laplace în lucrarea sa ”Eseu filosofic asupra probabilităților”(1825), 
afirma că teoria probabilităților ”ne invață să ne punem la adăpost de iluziile care ne derutează 
adesea”. 

Țările dezvoltate precum Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii ș.a, în 
care studierea teoriei probabilitații și statisticii matematice are o istorie vastă acordă o mare 
importanță pregătirii elevilor incepind cu gimnaziile si continuind tradiția si în instituțiile superioare 
la un nivel foarte avansat, comparativ cu Republica Moldova și România. În Federația Rusă deși au 
existat propuneri de întroducere a unui curs de elemente de teoria probabilităților și statistica 
matematică după anii 1950, ideea nu a fost agreată în timpurile respective, întorcîndu-se la subiect 
abia în anii 1990, această temă fiind întrodusă în învățământul secundar. Această includere a temei 
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în invățământul rus este in spriginul tendinței ce o manifestă sistemul educațional în ultimul timp: 
trecindu-se de la deviza”Învățare pentru viață” la ”Învățarea pe parcursul întregii vieți”. Problema 
orientării profesionale este detailat descrisă în cercetările pedagogice. Diverse aspecte ale acestei 
problemei sunt reflectate în lucrările științifice ale următorilor savanți: Iu. K. Babanskii, 
V.M. Manahov, R.A. Nizamov, E. D. Novojilova, M. F. Fathullin, M. I. Șabunin, precum și în 
cercetările doctorat ale lui : R.U. Ahmerova, A. G.  Golovenko, N.D. Kovalenko și alții. Problema 
implimentării studierii profesionale a disciplinelor matematice au fost reflectate in lucrările 
următoror scritori: lui F. C. Avdeev, I. I. Bavrin, G.D. Gleizer, V.A.  Gusev, M.I. Zaikin, Iu. 
M.Kolyaghina, G.L. Lukankina, A.G. Mordkovici, G.I. Saranțev, V.I. Krupici, N.A. Tereșin, 

M.I. Șabunin și alții. În lucrările numite autorii identifică esența pedagogică a orientării 
profesionale, examinează intrebări metodice individuale și în baza unor exemple concrete ne 
prezintă calea spre soluționarea lor. Făcînd un apel spre istoria dezvoltării învățământului superior 
putem constată ca matematica a fost și rămîne una din disciplinele fundamentale. 

Analiza literaturii științifice și practice de predare a matematicii în instituțiile superioare de 
învățământ am constatat că cele mai potrivite pentru formarea de competențele profesionale ale 
unui absolvent al unei universități agricole în studiul secțiunii de cercetare.” Matematică și 
Statistică” sunt următoarele tehnologiei educaționale: 

  studiul modular cu rating (B.F. Skinner, G. Rassel, M. Goldsmidt, G. Goldsmidt, G. Owens, 
P.A. Iuțiavicene); 

  studiul problematic-pe baza de probleme (G. Bruner, L.S. Rubinstein,  
I.I. Lerner, M. N. Skatchin, S.I. Arhanghelschii, M.I. Mahmutov, A.M. Matiușkin și alții);  
  studiul diferențiat (K.D. Ușinschii, Iu. K. Babanskii, P.Ia. Zorin și alții); 
  tehnologiile informaționale. 
Un mijloc eficient, necesar pentru formarea de competențe profesionale de specialitate, este 

rezolvarea de sarcini cu caracter aplicativ. 
În ultimele două decenii în psihologie, pedagogie, didactica,  în teoria și 
metodica de predare a matematicii au fost efectuate cercetări în domeniul teoriei 
soluționării problemelor. Savanții G. A. Ball, L.L. Gurov, V.V. Davidov, A.M. Matiușkin, 

L. M. Friedman, M. A. Lerner, Y. M. Kolyagin, V. I. Krupici, A.A. Stolyar ș.a. au identificat 
problema formulării, structurii și tipologiei sarcinilor, aspecte metodologice de învățarea rezolvării 
problemelor și învățarea matematicii prin probleme. 

Exemplu: 
În rezultatul unui studiu statistic de 15 zile asupra unei plantații de alun s-a stabilit că 

caracteristica   -creșterea plantelor în mm, s-au obținut următoarele valori ( scrise în ordinea 
culegerii datelor, fiind examinate 60 de plante). 

5 14 9 11 15 14 21 19 14 18 15 18 
11 6 15 18 9 15 5 15 21 14 14 15 
15 11 14 6 14 11 15 18 9 15 18 14 
18 15 19 9 18 19 6 23 15 11 14 15 
19 18 21 15 21 23 21 23 18 19 15 15 

a) Să se scrie seria statistică; 
b) Să se scrie tabloul frecvențelor absolute, absolute cumulate, relative și relative cumulate 

completînd următorul tablou statistic după model: 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Să se reprezinte grafic poligonul frecvențelor absolute; 
d) Tabloul frecvențelor absolute să se împartă în 6 clase de lungimi egale; 

       5      6 . . . 

       2      3 . . . 

             2      5 . . . 
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e) Să se calculeze prin metoda ”zeroului fals”indicatorii                
Soluție : 

a) Volumul populației este       
Seria statistică: 5,5,6,6,6,9,9,9,9,11,11,11,11,11,14,14,14,14,14,14,14,14,14,15,15,15,15,15,15, 
15,15,15,15,15,15,15,15,15,18,18,18,18,18,18,18,18,18,19,19,19,19,19,21,21,21,21,21,23,23,23. 

b) Tabloul statistic al frecvențelor: 
     5  6   9   11   14   15   18   19   21     23    

     2  3   4    5    9   15    9    5    5      3 

           2  5   9   14   23   38   47   52   57    60 
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         0,03 0,08 0,15 0,23 0,38 0,63 0,78 0,86 0,95     1 

c)Aici trebuie graficul pentru acestea 

     5  6   9   11   14   15   18   19   21     23    

     2  3   4    5    9   15    9    5    5      3 

           

 
Graficul 1. Tabloul frecvențelor absolute 

d)  Pentru a calcula          ș       , tabloul statistic se împarte în 6 intervale de 

 lungimi egale   
         

 
 

    

 
  . 

 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-23 

   5 6 7 20 14 8 

Fiecare clasa de valori se înlocuiește cu valorile ei centrale: 

   6,5 9,5 12,5 15,5 18,5 21,5 

   5 6 7 20 14 8 

Pentru acest tablou de repartiție se calculează    ș       prin metoda „zeroului fals„ cu 

   
    

 
, unde       , și      

                 
                

  6,5 5 -3 -15 45 20 

  9,5 6 -2 -12 24 6 

 12,5   7 -1 -7 7 0 

  20 0 0 0 20 
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Verificare:            =   
                            =174. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛУ  

 

Стаття присвячена обґрунтуванню застосування інтегрального числення до вирішення 

ряду економічних задач. 

Ключові слова: визначений інтеграл, середнє значення витрат, дисконтований дохід, 

продуктивність праці, обсяг виробленої продукції. 

 

The article is devoted to the justification of the application of integral calculus to solving a 

number of economic problems. 

Keywords: defined integral, average value of costs, discounted income, labor productivity, 

volume of production. 

 

Сучасний економіст крім досконалих знань зі спеціальності, повинен ще й вільно 

володіти математичним апаратом із метою розрахунку та моделювання реальних 

економічних процесів. Для цього він має не лише володіти знаннями з відповідних 

математичних дисциплін, а й уміти правильно застосовувати здобуті знання на практиці. 

При викладанні дисципліни «Вища математика» для студентів економічного напрямку 

необхідно, щоб після знайомства на лекції з новим поняттям і після того як студент на 

практиці освоїв техніку рішення прикладів з використанням даного поняття, приділити увагу 

завданням практичного змісту. Потрібно, щоб студенти постійно відчували, що те, чим вони 

займаються зараз, близько до їх майбутньої професії. Важливо показати, що величезний 

спектр цих завдань, якою б різною не була їхня постановка, зводиться до обмеженого числа 

різних математичних моделей, вирішувати які студенти вже навчилися в процесі оволодіння 

фундаментальними математичними поняттями. Зупинимося на кількох прикладах 

використання інтегрального числення в економіці. 
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Визначений інтеграл використовують для прогнозування матеріальних витрат, 

знаходження споживчого надлишку, визначення обсягу випуску продукції, визначення 

економічної ефективності капітальних вкладень.  

Задача 1. Знайти середнє значення витрат   3434 23  xxxxf , виражених в грошових 

одиницях, якщо обсяг продукції х змінюється від 0 до 4 одиниць. Вказати обсяг продукції, 

при якому витрати приймають середнє значення. 

Розв’язання. Згідно з теоремою про середнє значення 

   


b

a

dxxf
ab

f
1


 

У нашому випадку  

   
4

0

2
344

0

23 2
2

4

3

3

4
4

3

1
2434

4

1








  xx

xx
dxxxxf    90360

4

1
22

4

1
4

0

234  xxxx  

Тобто середнє значення витрат дорівнює 90 (грош. од). 

Визначимо, при якому обсязі продукції витрати приймають це значення, тобто 

розв’яжемо рівняння 

902434 23  xxx   або 088434 23  xxx  

З останнього рівняння знаходимо розв’язок : 46,2  одиниць продукції. 

Задача 2. Визначити дисконтований дохід К за 3 роки при відсотковій ставці %5p , 

якщо початкові капіталовкладення склали 10 тис. грн і щорічно передбачається збільшувати 

капіталовкладення на 1 тис. гривень. 

Розв’язання. Введемо функцію   mtNtf  , де N – початкові капіталовкладення, m – 

сума, на яку передбачається збільшувати капіталовкладення.  В нашому випадку   ttf 10  

та 05.0
100

6

100


p
i . 

Дисконтований дохід за час Т обчислюється за формулою 
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Це означає, що майбутня вартість активу дорівнює 31,9 тис грн. 

Задача 3. Продуктивність праці робітника задано функцією   28 tttf  . Робочий день 

працівника становить 8 год. Визначити обсяг виробленої продукції за три останні години 

роботи. 

Розв’язання.  
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Знайомство студентів з практичним застосуванням матеріалу дисципліни сприяє 

вихованню інтересу до математики. Інтерес – один з інструментів, що спонукає студентів до 

більш глибокого пізнання предмета, що розвиває їх здібності. 

Використання міжпредметних зв’язків є однією з умов реалізації прикладної 

спрямованості навчання. Об’єкт математики – весь світ, і його вивчають всі інші науки. 

Залучення міжпредметних зв’язків підвищує науковість навчання, доступність (теорія 

насичується практичним змістом), природним чином проникають на заняття елементи 

цікавості. Однак з’являється і чимало труднощів: викладачу потрібно освоїти інші предмети, 
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практичне завдання зазвичай вимагає більше часу, ніж теоретична, виникають питання 

взаємного зв’язку  програм та інші. Практика показує, що студенти з цікавістю вирішують і 

сприймають завдання практичного змісту. Студенти з захопленням спостерігають, як з 

практичної задачі виникає теоретична, і як чисто теоретичної задачі можна надати практичну 

форму. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МАТРИЦ 

 

В статье рассмотрен частный случай теории матриц, а именно случай прямоугольных 

матриц и вычисления их определителей. Сформулированы необходимые теоремы. 

Ключевые слова: прямоугольная матрица, определитель, произведение прямоугольных 

матриц. 
 

The article considers a special case of matrix theory, namely, the case of rectangular matrices 

and the calculation of their determinants. The necessary theorems are formulated. 

Keywords: rectangular matrix, determinant, product of rectangular matrices. 

 

В работе рассмотрены вопросы теории матриц, а именно класса прямоугольных матриц 

и вычисления их определителей. Несмотря на наличие обширной литературы по теории 

матриц, например [1], вопросам прямоугольных матриц и их определителей уделено мало 

внимания. Вопрос вычисления определителя произведения прямоугольных матриц 

рассматривался в теореме Бине-Коши [2, с. 131-134]. 

Развитие теории определителей прямоугольных матрич представлено нами в виде 

следующих теорем. 

Теорема 1: Определитель прямоугольной матрицы размера n m , где n m , ,n m – 

это вектор 
nC
m

-мерного пространства, где каждой координате по алгоритму присваивается 

значение определителя подматрицы размера n n , составленной из столбцов исходной 

матрицы так, что в подматрице столбцы исходной матрицы и сами подматрицы, полученные 

перестановкой столбцов другой подматрицы, в векторе-определителе не повторяются. 

11 1 11 1 1, 1 1

1 1 , 1

m n m n m

n nm n nn n m n nm

a a a a a a

a a a a a a

 

 

 
 

  
 
 

  

Пример 1: Определителем вектора является сам вектор и вектора, полученные 

перестановкой его координат. 
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 11 1 11 1
a a a an n   

Пример 2: Определитель матрицы размера 23 можно посчитать по таким алгоритмам: 

11 12 13 11 13 12 1311 12

21 22 23 21 23 22 2321 22

11 12 13 11 13 12 1311 12

21 22 23 21 23 22 2321 22

11 12 13 12 13 11 1311 12

21 22 23 22 23 21 2321 22

11 12 13

21 22

a a a a a a aa a

a a a a a a aa a

a a a a a a aa a

a a a a a a aa a

a a a a a a aa a

a a a a a a aa a

a a a

a a a

 
  
 

 
  
 

 
  
 

12 13 13 11 11 12

23 22 23 23 21 21 22

a a a a a a

a a a a a a

 
  
 

 

Теорема 2: Если A  – прямоугольная матрица и её определитель равен det( )A , то 

T Tdet( ) (det( ))A A . 

Теорема 3: Произведение матрицы A  размера n m  на матрицу B  размера m n , где 

,n m , дает квадратную матрицу С размера n n . Тогда существует верное равенство 

det( ) det(det( ) det( ))A B A B   , если det( )A  и det( )B  посчитаны по одному и тому же 

алгоритму. 

Теорема 4: 
-1 -1det( ) (det( ))A A , где 1A  это прямоугольная матрица, для которой 

выполняется равенство 1A A E  , A  размера n m , 1A  размера m n , ,n m . 

Компоненты матрицы 
1A

 можно получить, решив систему линейных уравнений.  

 
T

12 21
11 12 21

11

1 1 a b
a a b

a

  
  
 

 

 
1 12 21 13 31

11 12 13 21 31

11

T
1 a b a b

a a a b b
a

   
  
 

 

12 13 11 13

31 22 31 21

22 23 21 23

31

11 12 11 12

21 22 21 2211 12 13

21 22 23 12 13 11 13

32 12 32 11

22 23 21 23

32

11 12 11 12

21 22 21 22

1

T
a a a a

b a b a
a a a a

b
a a a a

a a a aa a a

a a a a a a a
b a b a

a a a a
b

a a a a

a a a a



 
   

 
 
 

   
   

     
 
 
 
 
 

 

Теорема 5: det( ) det( ) det( ) det( )A B B A   , A  размера n m , B  размера m n , 

,n m . 

Теорема 6: Если все строки или столбцы прямоугольной матрицы пропорциональны, то 

её определитель это вектор состоящий из нулей. 
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Теорема 7: При перемене строк матрицы размера n m , где n m , определитель 

меняет знак. 

Теорема 8: Линейная комбинация строк матрицы размера n m , где n m , не меняет 

определитель матрицы. 

Теорема 9: det( ) det( ),nA A  A  размера , , ,n m n m n m   .  

Назовем вектор, параллелограмм, паралепипед, гиперпаралепипед и т.д. координатными 

фигурами, а числовой характеристикой координатной фигуры: площадь для 

параллелограмма, объем для параллепипеда и т.д. 

Теорема 10: Матрица 

11 1

1

, , ,

a a m

A n m n m

a anmn

 
 
 
 
 
 

    представляет собой 

координатную фигуру, составленную из n  векторов вида  11 1
,a a m  

 21 2
a a m  и т.д. до вектора  1

a anmn , а модуль det( )A  равен значению 

числовой характеристики координатной фигуры, представленной матрицей. 

Теорема 11: В m-мерном пространстве числовая характеристика координатной фигуры, 

представленной матрицей размера n m , где n m , равна корню из суммы квадратов 

числовых характеристик проекций координатной фигуры во все n-мерные подпространства 

m-мерного пространства.  

Пример 3: Матрица 
11 12 13

21 22 23

a a a
A

a a a

 
 
 
 

  это параллелограмм, вершины которого 

находятся в точках с координатами (0;0;0), (
11

a ;
12

a ;
13

a ), (
21

a ;
22

a ;
31

a ), (

11 21 12 22 13 23
; ;a a a a a a   ).  

Соответственно, 
12 1311 12 11 12

22 2321 22 21 22

det
a aa a a a

A
a aa a a a

 
 
 
 

 ,  

а 

2 22

11 13 12 1311 12

21 23 22 2321 22

det
a a a aa a

A S
a a a aa a

    . 

 □ sinS a b     

11 12 13 21 22 23( ; ; ), ( ; ; ), ,a a a a b a a a a b    

11 21 12 22 13 23cosa b a b a a a a a a        

11 21 12 22 13 23

2 2 2 2 2 2

11 12 13 21 22 23

cos
a a a a a a

a a a a a a


 


    
 

2sin 1 cos    

2 2 2 2 2 2 2

11 12 13 21 22 23 11 21 12 22 13 23( )( ) ( )S a a a a a a a a a a a a         

2 2 2

11 22 12 21 11 23 13 21 12 23 13 22( ) ( ) ( )S a a a a a a a a a a a a       

2 22

11 13 12 1311 12

21 23 22 2321 22

a a a aa a
S

a a a aa a
   ■ 

Рассмотрим произведение матрицы A  размера n m  на матрицу B  размера m n , где 

n m : 
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11 1 11 1 11 1

1 1 1

m n n

n nm m mn n nn

a a b b c c

a a b b c c

     
     

      
     
     

 

По Теореме 3 det( ) det( ) det( )A B C  , а так как определителем прямоугольной 

матрицы является вектор, то можно записать скалярное произведение векторов-

определителей матриц в форме det( ) det( ) cos det( )A B C  , где  - угол между 

векторами-определителями. По Теореме 10 модуль вектора-определителя матрицы равен 

числовой характеристике координатной фигуры, представленной матрицей. Значит det( )A  

и det( )B  это числовые характеристики координатной фигуры, а  - угол между векторами-

определителями матриц координатных фигур. 

Теорема 12: Скалярное произведение координатных фигур это скалярное произведение 

векторов-определителей матриц, которыми представлены координатные фигуры. В случае 

если матрица квадратная размера n n , то её определитель выступает в роли скаляра. 

det(A) det(B) cosA B     

( ), ( ), , ,A n m B m n n m n m       

Пример 4: Скалярное произведение векторов. 

 
11

11 1

1

b

a b a a n

bn

 
 
 
 
 
 

    

Из Примера 1: 

det( ) , det( ) , det( ) , det( )a a b b a a b b     

cos( , ) det( ) det( ) cos( det( ),det( ))a b a b a b a b a b        

cos( , ) cos( det( ),det( ))a b a b    

Теорема 13: Косинус угла между параллелограммами в трехмерном пространстве равен 

косинусу угла между векторами-определителями матриц параллелограммов. 

□

11 12

11 12 13

21 22

21 22 23

31 32

;

b b
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A B b b
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2)  1 1 1 1 1,n A n x y z   
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cos( det ,det ) cos( , )A B A B  ■ 

Теорема 14: Если параллелограмм A  представлен матрицей 
11 12 13

21 22 23

a a a
A

a a a

 
 
 
 

 , то 

вектор-нормаль этого параллелограмма имеет координаты 

12 13 13 11 11 12

22 23 23 21 21 22

a a a a a a
n

a a a a a a

 
 
 
 

 , 
13 12 11 13 12 11

23 22 21 23 22 21

a a a a a a
n

a a a a a a

 
 
 
 

 , а 

значит n  это det( )A , посчитанный по определенному алгоритму. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ / ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

УДК 796.322:796.034.6+796.01:612.76 

Инна Бойко, Вера Третьяк, 

Александр Шевцов, Дмитрий Кумко  

(Минск, Беларусь) 

 

АНАЛИЗ БРОСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАНДБОЛИСТОВ  

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С УЧЕТОМ ИГРОВОГО АМПЛУА 

 

В работе освещены параметры соревновательной деятельности гандболистов, 

представлен анализ бросковой деятельности игроков передней и задней линии нападения на 

чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд в Хорватии.  

Ключевые слова: гандболисты, бросковая деятельность, чемпионат Европы. 

 

The paper highlights the parameters of the competitive activity of handball players, the 

analysis of the throwing activity of the players of the front and back line of attack at the European 

handball championship among men's teams in Croatia. 

Keywords: handball, throwing activities, the European championship. 

 

Параметры соревновательной деятельности в гандболе – величина, постоянно 

изменяющаяся в определенных пределах, зависящая от уровня мастерства команды, от 

степени сложности турнира и от уровня подготовленности конкретного соперника. В связи с 

этим, в практике гандбола необходим систематический мониторинг и экспресс-оценка 

игровой деятельности, позволяющая формировать оперативную информационную модель 

соревновательной деятельности и рекомендовать модельные характеристики для коррекции 

учебно-тренировочных программ.  

Изучение бросковой деятельности гандболистов позволяет выявить факторы, влияющие 

на результат матча, разработать критерии игры для спортсменов различных амплуа, 

определить тенденции развития игры и технико-тактические особенности игры отдельных 

команд, получить данные о сильных и слабых сторонах подготовленности игрока команды 

[1, 2].  

Нами был выполнен анализ бросковой деятельности гандболистов – игроков передней и 

задней линии команд-участниц финальных игр ХIII чемпионата Европы по гандболу среди 

мужских команд: 

‒ проанализированы протоколы игр, в которых отражена бросковая деятельность 

команд-участниц финальных игр ХIII чемпионата Европы по гандболу; 

‒ определено количество всех произведенных бросков по воротам, а также мячей, 

заброшенных игроками передней и задней линии нападения; 

‒ проведен сравнительный анализ бросковой деятельности и результативности игроков 

передней и задней линии нападения команд-участниц финальных игр ХIII чемпионата 

Европы по гандболу. 

Для справки, призовые места на ХIII чемпионате Европы по гандболу среди мужских 

команд распределились следующим образом: сборная команда Испании – завоевала золотые 

медали, гандболисты сборной команды Швеции – серебряные медали, гандболисты команды 

Франции стали обладателями бронзовых медалей, гандболисты сборной команды Дании 

расположились на четвертом месте. 

За период исследования нами было проанализированы 2 игры чемпионата Европы 2018 

года: матч за 3 место (Франция – Дания) и финальная игра (Испания – Швеция). 

Проведя педагогическое наблюдение за игроками передней линии нападения сборных 

команд – участниц финальных игр ХIII чемпионата Европы, были получены следующие 

данные (Табл. 1). 
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Таблица 1. Результативность и эффективность бросковой деятельности передней линии 

нападения команд-финалисток ХIII чемпионата Европы 2018 по гандболу  

среди мужских команд 
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Испания  49 29 24 18 59 % 49% 62% 

Швеция 41 23 26 15 56 % 63% 65% 

Франция   47 32 29 20 68 % 62% 63% 

Дания 49 29 21 18 59 % 43% 62% 

 

Далее представлены зоны ворот, наиболее востребованные при выполнении бросков 

линейными и крайними нападающими в финальных играх (Испания-Швеция; Франция-

Дания) Чемпионата Европы 2018 года в Хорватии (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зоны ворот, наиболее востребованные при выполнении бросков  

передней линией нападения 

 

Из рис. 1 видно, что самыми результативными игроками в финальных матчах 

чемпионата Европы 2018 по гандболу стали правые крайние нападающие, которые 

забросили 38 мячей в ворота соперников. Вторыми по результативности оказались – левые 

крайние игроки с 18 голами. Замыкают тройку результативных – линейные игроки, 

реализовавшие 15 бросков в ворота соперников.  
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При атакующих действиях передней линии нападения самой результативной зоной ворот 

оказался левый верхний угол, в который было заброшен 21 мяч, второй по результативности 

– правый верхний угол, в который забросили 14 голов. В левый нижний угол ворот игроки 

передней линии нападения забили 13 мячей, в правый нижний угол ворот было реализовано 

10 бросков. Равное количество голов было заброшено в правый и нижний «карман», по 4 

мяча. В верхний угол ворот и нижний центр было реализовано 3 и 2 броска соответственно. 

Проведя педагогическое наблюдение за игроками задней линии нападения сборных 

команд – участниц финальных игр ХIII чемпионата Европы, были получены следующие 

данные (Табл. 2). 

Таблица 2. Результативность и эффективность бросковой деятельности задней линии 

нападения команд-финалисток ХIII чемпионата Европы 2018 по гандболу  

среди мужских команд 
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Испания 49 29 25 11 59 % 51% 38% 

Швеция 41 23 15 8 56 % 40% 35% 

Франция 47 32 18 12 68 % 38% 38% 

Дания 49 29 28 11 59 % 57% 38% 

 

Далее на рис. 2 представлены зоны ворот, наиболее востребованные при выполнении 

бросков задней линией нападения в финальных играх (Испания-Швеция; Франция-Дания) 

Чемпионата Европы 2018 года в Хорватии. На рисунке 3 отмечены зоны ворот, наиболее 

результативные для игроков задней линии нападения. 

 
Рис. 2. Зоны ворот, наиболее востребованные при выполнении бросков  

задней линией нападения 

Броски 

левый верхний угол 

правый верхний угол 

левый карман 

правый карман 

левый нижний угол 

правый нижний угол 
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Рассмотрев, в какую зону ворот (левый верхний угол, правый верхний угол, левый 

карман, правый карман, левый нижний угол, правый нижний угол) наиболее часто 

выполняли броски игроки задней линии нападения в финальных матчах чемпионата Европы 

2018 (рисунок 2), можно заметить, что наибольшее количество бросков игроками задней 

линии было выполнено в правый верхний и левый верхний угол ворот. Из чего следует, что 

игроки задней линии нападения наибольшее количество бросков совершают в верхнюю 

часть ворот. Наименьшее количество бросков было выполнено в левый карман. 

Рассмотрев, в какую зону ворот наиболее часто реализовывали броски игроки задней 

линии нападения в финальных матчах (рисунок 3), можно отметить, что наибольшее 

количество голов игроками задней линии нападения было заброшено в правый верхний и 

правый нижний угол ворот. Из этого следует, что игроки задней линии нападения 

наибольшее количество мячей забрасывают в правую часть ворот. Наименьшее количество 

голов было заброшено в левый нижний угол. 

 

 
Рис. 3. Зоны ворот, наиболее результативные для игроков задней линии нападения 

 

В итоге проведенного анализа было установлено: 

1. Соревновательная деятельность в гандболе характеризуется показателями, 

определяющими эффективность действий спортсмена и команды в целом. Эти показатели – 

своеобразные критерии действий спортсмена. Поэтому их учет позволяет не только отразить 

и воспроизвести процесс соревнования и поведения спортсмена и команды, но и планировать 

и корректировать дальнейшую подготовку к спортивным соревнованиям. 

2. Бросковая деятельность передней линии нападения команд-финалисток на ХIII 

чемпионате Европы по гандболу 2018 года показала, что линейные и крайние нападающие 

сборных команд-финалисток в период игры в среднем выполняют столько же бросков по 

воротам, сколько и игроки задней линии нападения. Данный показатель свидетельствует о 

том, что игроки передней линии нападения, участвующие в финальных играх чемпионата 

Европы 2018 в Хорватии, подготовлены на более высоком уровне. 

3. Наиболее востребованными зонами ворот при атакующих действиях линейных 

игроков и правых крайних нападающих явился левый верхний угол ворот, тогда как левые 

крайние нападающие больше всего реализовывали броски в правый верхний и правый 

нижний углы ворот.  

Голы 

Левый верхний угол 

Правый верхний угол 

Левый карман 

Правый карман 

Левый нижний угол 
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4. Наиболее востребованными зонами ворот при атакующих действиях игроков задней 

линии нападения явился правый верхний и левый верхний угол ворот.  

5. Наиболее часто применяемый способ выполнения броска мяча в падении выполнялся 

игроками передней линии нападения команд-финалисток чемпионата.  
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ТРЕНАЖЕРИ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я  

У ЗАНЯТТЯХ ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

 

Обґрунтовується використання тренажерів з метою підтримання певного рівня 

фізичного та морфофункціонального стану людини, для корекції інволюційних змін та 

формування навички здорового способу життя. 

Ключові слова: багатофункціональні тренажери, здоров’я, людина.  

 

The expediency of using simulators to maintain a certain level of physical and 

morphofunctional state of a person, for the correction of involuntary changes, for the formation of 

healthy lifestyle skills, is presented. 

Key words: multifunctional simulators, health, man. 

 

Вступ. Організм людини перебуває в дуже тісних взаєминах із зовнішнім світом. 

Наявність або відсутність їжі, фізичні умови навколишнього середовища, ступінь його 

забруднення – це головні фактори, з якими нерозривно пов'язана життєдіяльність організму. 

Усунення зовнішніх несприятливих факторів може привести до збільшення тривалості життя 

індивідуума до її видової межі. Так, якщо середня тривалість життя людини тепер складає 

близько 70 років, то видова її межа може дорівнювати 160-170 рокам. Однак тривалість 

життя також обмежується фізіологічним процесом старіння і хворобами, що з віком 

уражають людину [4,7]. Ці два явища настільки тісно пов'язані між собою, що їх неможливо 

розмежувати. З віком змінюється спосіб життя, знижується мотивація до активної рухової 

діяльності, з'являються приховані або виражені захворювання [4,7,8,]. Досить істотно з віком 

збільшується ступінь виразності факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань 

[4]. Так, згідно з даними О.А.Пирогової [9], у осіб 20-29 років у 22 % випадків фактори 

ризику були відсутні, у 66,7 % випадків виявлений мінімальний ступінь ризику. У віковій 

групі 30-39 років більш ніж у 3 рази рідше зустрічаються особи з відсутністю факторів 

ризику, ніж у попередній (20-29 років). У групі 40-49-літніх у 6 разів, а в 50-59-літніх – у 7 

разів частіше, ніж у 20-29-літніх, спостерігався явний ступінь ризику розвитку серцево-

судинних захворювань; серед 50-59-літніх немає осіб, які не мають факторів ризику. 

Встановлено, що з віком має місце поступовий розвиток інволюційних процесів, що 

стосуються не тільки серцево-судинної системи, але й інших органів і систем організму 

людини. З віком звужується діапазон адаптаційно-пристосувальних механізмів, знижується 

стійкість до стресорних впливів [1,4,6,9]. 
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Вчені світу дійшли єдиної думки, що здоров’я людини залежить, в основному, від 4-х 

факторів: на 20 % – від стану навколишнього середовища, на 10 % – від системи охорони 

здоров’я, на 20 % стан здоров’я людини зумовлений генетичним впливом і на 50% – 

способом життя. Отже, здоров’я людини значною мірою залежить від способу її життя. Тому 

важливо ще на його початку (в дитинстві, юності) закласти навички здорового способу життя 

[1,4,5].   

Основна частина. Відомо, що регулярні заняття фізичною культурою, спортом корисні 

для людей будь-якого віку. Щоденні заняття фізичними вправами з використанням 

тренажерів зміцнюють не лише м'язи, а й серцево-судинну та дихальну системи – 

збільшується об'єм легень, покращується обмін речовин, підвищується витривалість 

організму та імунітет, скидається зайва вага, знімається стрес. У такому контексті дедалі 

більшої популярності набувають заняття на різних тренажерах, які не вимагають спеціальних 

навичок та з успіхом поєднуються із переглядом улюбленого фільму або читанням книжки. 

Тренажерне устаткування дозволяє ефективно розвивати різноманітні рухові якості і 

здібності, сполучати удосконалювання технічних умінь, навичок і фізичних якостей у 

процесі спортивного тренування, створювати необхідні умови для точного контролю і 

керування найважливішими параметрами тренувального навантаження. Оздоровчі заняття на 

тренажерах допомагають реалізувати багато цілей: 

‒ збереження правильної постави; 

‒ корекція існуючих проблем хребта; 

‒ зменшення ваги тіла; 

‒ збереження та покращення функціональних можливостей організму; 

‒ підтримання рівня фізичного розвитку та корекція його порушень; 

‒ покращення рухливості у суглобах. 

Спрямованість використання тренажерів визначається станом здоров’я людини, рівнем 

фізичної і функціональної підготовленості того, хто займається. З оздоровчо-рекреаційною 

метою можна використовувати тренажери у вільний час:  

‒ люди фізичної праці після робочого відновлення організму з метою підвищення 

функціональних можливостей і підтримання рівня фізичного та функціонального стану; 

‒ для тих, хто займається розумовою працею – під час перерв у робочий час з метою не 

тільки відпочинку, а і швидкого відновлення та підвищення працездатності.  

До переваг занять на тренажерах відносяться також: 

‒ можливість суворого і водночас точного дозування навантаження; 

‒ можливість вибору спрямованості тренування – кардіотренування, тренування силових 

можливостей, витривалості та ін.; 

‒ доступність тренування будь-яких груп м’язів, суглобів. 

Особливо помітні переваги занять на тренажерах, коли на них займаються діти. У 

фізичному вихованні дітей тренажери дозволяють у більш короткий термін розвинути та 

покращити рухові якості дитини. Заняття на тренажерах допомагають також вирішити задачу 

позбавлення зайвої ваги у дітей легше, ніж на снарядах, під час занять гімнастикою, бігом та 

ін.  

В програму активної сучасної реабілітації обов’язково входять заняття на тренажерах, 

але по спеціальних програмах – це суглобова гімнастика, міокорекція та інше. Після 

реабілітаційного обстеження розробляються спеціальні індивідуальні програми, спрямовані 

на: 

‒ корекцію патологічних рухових стереотипів; 

‒ зміцнення м’язового корсета; 

‒ покращення еластичності, гнучкості хребта; 

‒ збільшення амплітуди рухів у суглобах; 

‒ тренування дозованим навантаженням кардіореспіраторної системи. 

Спеціальні індивідуальні програми передбачають використання саме тренажерів з 

багатьох причин: 
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‒ рухи, які здійснюються за участю тренажерів, є безпечними (на тренажерах існують 

обмежувачі руху), при правильно складених індивідуальних програмах ці рухи не 

викликають відчуття болю; 

‒ саме тренажери дають можливість локально точно розробляти ті ділянки, які потрібно, 

і не навантажувати певні зони; 

‒ заняття на тренажерах по спеціально складених програмах з прописаними методиками 

не створюють небезпечних осьових навантажень на хребтовий стовп, не дозволяють робити 

рухи, що скручують хребет; 

‒ використання тренажерів особами похилого віку дає можливість безпечно виконувати 

рухи, тому що кожен тренажер розрахований на навантаження певної спрямованості та 

амплітуди руху.   

Сучасний рівень розвитку науки та техніки дозволяє розробляти тренажери для будь-

яких вимог та можливостей людини [2,3,6]. Існує лінія багатофункціональних тренажерів, які 

можна використовувати як реабілітаційні – це тренажери для виконання вправ на тлі 

перемінної вібрації, що знижує поріг м’язового розслаблення і розвантажує хребтовий стовп, 

з впливом на значну кількість біологічно активних точок. Це ціла реабілітаційна лінія, до 

якої входять 7 тренажерів: 

‒ спинка, яка зроблена з урахуванням вигинів хребта, що дозволяє «розвантажити» 

хребет; 

‒ висота сидіння регулюються відповідно до зросту, що забезпечує технічно правильну 

роботу потрібних м’язів і виключає навантаження на інші м’язи; 

‒ наявність поясу безпеки, який фіксує хребет і попереджає перенапруження м’язів у 

поперековому відділі; 

‒ механізм обмеження амплітуди рухів дозволяє встановити граничну амплітуду рухів, 

що робить можливим тренування осіб, яким визначено обмеження рухливості; 

‒ пристрій для ізометричного силового тесту об’єктивізує силу м’язів, що дозволяє 

аналізувати та коригувати програму. 

Розроблений великий діапазон багатофункціональних тренажерів з урахуванням не 

тільки сьогоденних потреб індивідуума, а і на перспективу [10]. Функціональний тренажер 

Inspire FT1 завдяки наявності цілого комплексу пристосувань дає можливість виконувати 

велику кількість вправ, коли працюють різні групи м'язів, можливість повної свободи рухів в 

будь-якому напрямку, у всіх площинах (рис.1). Мультистанція InterAtletika Экстра ST-034 

(рис.2). дозволяє виконувати більше як 60 різних вправ для тренування м’язів всіх частин 

тіла. В одній статті неможливо навести навіть перелік існуючих тренажерів і простих і з 

багатофункціональними можливостями, вони є різні за функціональними можливостями, 

технічними характеристиками, але всі тренажери об’єднує перш за все їх беззаперечна 

користь для здоров’я тих, хто займається на них. 

Сучасна технологія фізичної підготовки використовує алгоритми фізичного 

навантаження на тренажерах, що включають кількісні параметри, які формують конкретну її 

фізіологічну спрямованість, забезпечуючи ефективний вплив на організм. 
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                        Рис.1. Функціональний тренажер        Рис.2. Мультистанція InterAtletika ST-034 

                  Inspire FT1 

 

Висновки. 

1.Широке розповсюдження технічних засобів і тренажерів у масовій фізичній культурі 

об’єктивно відображує гостру необхідність в забезпеченні якісної дії фізичних вправ на 

організм тих, хто тренується.  

2.Потреба у використанні тренажерів зростає з дефіцитом природних рухів у сучасному 

суспільстві. Особливо гостро ця проблема постає в осіб другого зрілого віку – після 35-40 

років (відповідно чоловіки та жінки), зі зниженням природної рухової активності.  

3.Для успішного вирішення проблем формування здорової нації необхідно зважати на 

фактори, які впливають на здоров’я людини. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО 

 

У статті проаналізовано навчально-методичну літературу щодо визначення понять 

«інновація» та «інноваційні технології». Розглянуто та проаналізовано види інноваційних 

технологій, що впроваджені в процес з фізичного виховання студентів ЗВО. 

Ключові слова: інновація, інноваційні технології, студенти, фізичне виховання. 

 

The article analyzes the main approaches to defining the concepts of "innovation" and 

"innovative technologies". The types of innovative technologies introduced into the process of 

physical education of students of higher education institutions are considered and analyzed. 

Key words: innovation, innovative technologies, students, physical education. 

 

Постановка проблеми. Фізичне виховання є невід’ємною частиною навчального 

процесу у закладах вищої освіти. Студенти втрачають інтерес до нього через відсутність 

емоційності уроку, не цікавість виконуваних вправ, мале або надмірне фізичне 

навантаження, погану організацію уроку, нехтуючи станом свого здоров'я. Тому, зараз, 

велику увагу вчені приділяють введенням та застосуванням інновацій, бо саме вони зможуть 

зацікавити молодь до занять спортом. 

Мета даної роботи. Розглянути варіанти впровадження інноваційних технологій в 

заняття з фізичного виховання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання інноваційних технологій 

фізичного виховання у ЗВО було у центрі уваги видатних педагогів та вчених: Л. Даниленко, 

Л. Лубишевої, Б. Новікова, Р. Раєвського, В. Ареф'єва, М. Зубалія, С. Романченка, 

О. Московченко, Н. Турчини. 

Викладення основного матеріалу. Як вважає Л. Даниленко, інновація як процес 

означає часткову або масштабну зміну стану системи й відповідну діяльність людини, а 

інновація як результат передбачає створення нового [1]. 

Досліджуючи особливості впровадження інноваційних технологій у практику фізичного 

виховання закладів вищої освіти, Л. Лубишева [3] відмічає, що безпосередня складність 

цього процесу виявляється в неготовності сприйняття нового викладачами і студентами у 

зв'язку з низькою фізкультурною освіченістю. 

Б. Новіковим [6] досліджено, що студенти, використовуючи нові методики на заняттях з 

фізичного виховання, спостерігають і самі застосовують різні комунікативні засоби 

спілкування, що можуть вважатися інноваційними та такими, що закладають основи для 

створення сучасних технологій фізичного виховання. Уміння розгадувати комбінації 

команди суперниці або окремих гравців розвиває здатність студентів і в повсякденному 

житті правильно знаходити шляхи вирішення проблемних ситуацій під час безпосереднього 

контакту з оточуючими. 

У процес фізичного виховання студентів ЗВО впроваджено чимало інноваційних 

технологій. 

С. Романченко [8] розроблено спеціальну програму по корекції статури студенток, що 

включає засоби і методи тренування з урахуванням соматотипу на основі використання 

комп'ютерних технологій. Софт комп'ютерної програми включає наступні блоки: 

 індивідуальні значення соматоскопіювання по 20 показникам; 

 семибальною шкалою оцінки для кожного соматотипу; 

 визначення індивідуального соматотипу (тонкокістний, нормокістний, 

ширококістний) і визначення відповідної педагогічної оцінки в балах; 
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 виявлення відхилень від норми всередині соматотипу (визначення «проблемних зон» з 
графічним представленням, що показує ці відхилення); 

 висновок практичних рекомендацій у вигляді тексту по кожному з показників з 
комплексом спеціальних вправ, методики їх застосування, сформованих за спрямованому 

впливу на відповідні ділянки тіла. 

Результати дослідження показали, що застосування спеціальної програм, щодо 

визначення індивідуальних вправ для корекції статури студенток, дозволило значно 

прискорити одержання результату від тренувань та поліпшити стан фізичної підготовки. 

О. Московченко [5] розроблена, науково і експериментально обґрунтована концепція 

оптимізації фізичного навантаження на основі індивідуальної діагностики адаптивного стану 

при зайнятті фізичною культурою із застосуванням комп'ютерних технологій. В рамках 

запропонованої концепції автором розроблені: 

 методологія автоматизованого моніторингу, яка спроектована і реалізована на 
принципово новій технології інтегральної системи, що може стати основою для створення 

нової галузі знання по автоматизації наукових досліджень у фізкультурно-оздоровчих 

центрах; 

 педагогічна модель оздоровчої інфраструктури, яка визначає комплекс організаційно-

педагогічних і соціальних умов, що обумовлюють базис освітніх інновацій та зберігаючих 

здоров'я технологій, що включають науково-педагогічну та виховно-освітню діяльність по 

формуванню траєкторії розвитку рухової активності людини, прищеплення основ здорового 

способу життя. 

В своїй роботі Н. Турчина [9], розробила та випробувала моделі фізичного виховання 

студентів вузів на I-IV курсах навчання, які ґрунтуються на диференціації цілей і завдань 

структурних підрозділів кафедри фізичного виховання, раціонального підбору фізичних 

вправ і видів спорту. Принциповими положеннями цих моделей фізичного виховання є: 

 організація фізичного виховання в умовах жорсткої регламентації (I курс) і часткової 
регламентації (II курс і старше); 

 взаємозумовленість і взаємодія ціннісно-орієнтованого, пізнавального і 

комунікативного видів спортивно-масової діяльності; на I етапі переважають перетворюючі і 

пізнавальні види; на II – ціннісно-орієнтовані; 

 впровадження моделі формування у студентів потреби занять фізичними вправами, 
яка передбачає реалізацію в процесі навчання когнітивного і мотиваційного компонентів; 

 індивідуалізацію процесу і диференціацію змісту, форм і методів педагогічного 
впливу. 

Результатом дослідження є те, що збільшиться ефективність розроблених організаційних 

заходів і моделей фізичного виховання з удосконалення показників здоров'я, фізичної 

підготовленості, функціонального стану організму, розвитку важливих в професійній 

діяльності психологічних якостей. 

Розроблені та впроваджені інноваційні технології у фітнес-напрямку. Доведено якість 

використання методики розвитку рухових якостей студенток ВНЗ на заняттях з аеробіки 

засобами роуп-скіппінгу [4]; методики розвитку рухових якостей студенток ВНЗ на заняттях 

пілатесом і бодіфлексом із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій [2]; 

методики розвитку рухових якостей студенток засобами ритмічної гімнастики на основі 

біомеханічних моделей [7] тощо. Авторами доведено, що впровадження інноваційних 

технологій у систему фізичного виховання студентів ЗВО сприяє підвищенню рухової 

активності, фізичної підготовленості, поліпшенню функціонального стану організму, стану 

здоров’я студентів. 

Усі вище перелічені інновації у системі фізичного виховання вказують на  те, що саме 

вони поліпшать освітній процес, підвищать ефективність та зацікавленість студентів до 

занять з фізичної культури. 
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Висновки. Проаналізувавши науково-методичну літературу щодо порушеної теми 

можемо зробити такі висновки. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес 

сприяє покращенню організації навчально-виховної роботи, що підвищує ефективність 

навчального процесу та посилює мотивацію студентів до занять з фізичного виховання; дає 

можливість достатньою мірою збільшити рухову активність студентів, підвищити інтерес до 

занять з фізичного виховання, розвивати рухові якості, розумову та психічну діяльність, 

зміцнити здоров'я.  
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ВПЛИВ СТАТИЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ  

НА ПРИКЛАДІ ВПРАВИ «ПЛАНКА» 

 

У статті проаналізовано наявну науково-методичну літературу щодо впливу 

статичних вправ, на прикладі вправи «планка», на рівень фізичної підготовленості та 

функціональний стан людини; виявлено позитивні та негативні сторони; запропоновано 

шляхи їх подолання.  

Ключові слова: людина, фізична підготовленість, статична вправа. 
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In the article analyzes the available scientific and methodological literature on the influence of 
static exercises, on the example of the "level" exercise, on the level of physical fitness and 
functional state of the person; identified positive and negative sides; ways to overcome them are 
proposed. 

Keywords: man, physical fitness, static exercise. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні найважливішою проблемою стає малорухливий спосіб 

життя. Чимало досліджень доводять те, що окрім очевидного фізичного розвитку організму 
людини, зокрема: сили, пластичності, рухомості, тощо, регулярне виконання фізичних вправ 
сприяє у гарному напрямку на настрій, імунну систему, самопочуття, також підвищує та 
прискорює вироблення гормонів таких як: соматропін, який називають ще «гормоном 
росту», також кортизол – це гормон, що виробляється у людей як реакція на стрес та його 
подолання та дуже велика кількість інших гормонів, що позитивно впливають на 
концентрацію, перетворення короткочасної пам’яті у довготривалу [4].  

Але більшість молоді веде неправильній спосіб життя. У результаті досліджень 
Київського міжнародного інституту соціології, які проводились протягом двох років (травень 
2015 – травень 2017) виявлено, що серед молоді у віці від 18 до 29 років здоровими 
почуваються 70%, у віці від 30 до 39 років – 56%, від 40 до 49 років – 39%, від 50 до 59 років 
– 25%, від 60 до 69 років – 12%, і серед старших 70 – лише 6%. При цьому у всіх вікових 
групах чоловіки оцінюють своє здоров’я дещо краще, аніж жінки: загалом, серед усіх 
чоловіків від 18 років і старше здоровими себе назвали 45%, серед жінок – 33% [8]. 

Враховуючи те, що відповіді респондентів ґрунтуються виключно на власних відчуттях, 
і вірогідно більшість із опитуваних не проходило повного медичного обстеження, то можна 
вважати, що реальні показники відрізняються від тих, що наводяться у статистиці переважно 
у гіршу сторону. 

Актуальність. Наразі ми живемо в епоху інформаційних технологій, коли майже всі 
зайняті своєю кар’єрою і не мають часу не тільки на візит у спортивну залу, але й для простої 
фізичної активності.  

Для підвищення рухової активності, стимуляції функціональних систем організму існує 
досить ефективна статична вправа. Всього 5-10 хвилин дадуть заряд енергії на весь день, а 
щоденне повторення  –   на все життя. 

Планка – одна з таких вправ. Виконання планки не потребує багато часу та великих 
зусиль, але результат при цьому буде значним.  

Мета даної роботи – проаналізувати наявну науково-методичну літературу щодо впливу 
«планка» на рівень фізичної підготовленості людини; виявити позитивні та негативні 
сторони впливу цієї вправи на функціональний стан організму людини. 

Виклад основного матеріалу.  Ряд американських фахівців [12] дослідило позитивний 
вплив виконання вправи «планка» на рівень фізичної підготовленості людини. 

Виявлено такі основні сфери впливу: 
1. Зміцнення м'язів кора. М'язи кора – це цілий комплекс м'язів, що відповідають за 

стабілізацію тазу, стегон і хребта. До них відносяться косі м'язи живота, поперечний м'яз 
живота, малі і середні сідничні м'язи, привідні м'язи, м'язи задньої поверхні стегна, прямий 
м'яз стегна  та деякі інші [1]. Постійне виконання планки дозволяє укріпити ці групи ці 
м’язів. 

Фахівцями доведено, що під час виконання вправи також тренуються м’язи черевної 
порожнини. Адже ефект більший ніж після виконання інших вправ [6]. 

Також відомо, що в статиці працювати над рельєфом краще, ніж в динаміці [5]. 
2. Зміна постави. Регулярне виконання планки призводить до зміцнення м’язового 

корсету без додаткового навантаження на спину та стегна, що дає змогу легше тримати 
спину прямо.  

Додатковою підтримкою спини є накачані сідниці. Хоча сучасна молодь вважає, що це є 
красою та надає впевненість в собі [10]. 
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Також експертами Американської ради з фізкультури доведено, що регулярне виконання 
планки не тільки зміцнює м'язи спини, але і допоможе вирішити проблеми з болями в спині, 
які вже є [11].  

3. Покращення метаболізму. Щоденне виконання ранкової планки поліпшує процеси 
перетравлення їжі та переробки її в енергію на весь день [7]. 

4. Покращення балансу. За допомогою бічної планки підвищується рівень сили м'язів 
черевної порожнини, які відповідають за удержання балансу [4]. 

5. Покращення настрою Вплив на нервову систему. Регулярне виконання вправ 
позитивно впливає на нервову систему людини, та здатне покращити загальне самопочуття 
та підняти настрій. Під дією фізичних навантажень підвищується тонус ЦНС, стимулюються 
процеси нервової регуляції серцевої діяльності [7], в організмі виробляється ендорфін, який 
вважається гормоном щастя [2]. 

6. Універсальність. Вправу можна виконувати у будь-який час та у будь-якому місці. 
Але існує також негативний вплив на здоров’я людини від цієї фізичної вправи. 

Спостереження професора біометричних досліджень хребта в Університеті Ватерлоо в 
Канаді Стюарт МакГілл вказують [11], що потрібного  ефекту можна досягти, стоячи лише 
10 секунд в планці. А самим прокачаним Стюарт рекомендує 3 підходи по 10 секунд. Він 
вважає, що найефективніший метод, це коли здійснюються підходи по 10 секунд. Хоча 
мировий рекорд у світі становить 8 год 1 хв, таке тривале виконання вправи не має великої 
користі, хіба що розвиває витривалість.  

Якщо потрібно зміцнити хребет, МакГілл рекомендує такі три вправи: 
– скручування; 
– бічна планка; 
– поза «собака-птиця» (з йоги, це коли людина стоїть на четвереньках, випрямивши 

протилежні руку і ногу). 
Норма: 5 підходів по 10 секунд. Але професор попереджає: 
«Ці вправи – не для ранкової зарядки, бо в цей час хребет особливо вразливий» [11]. 

Встановлено, що причиною уразливості є гідрофільність дисків хребта [4]. Саме тому вранці 
відразу після пробудження зріст людини трохи вище звичного. 

Також низкою фахівців доведено, що тривале використання одних лише ізометричних 
вправ приводить до погіршення здатності м’язів розслаблюватись, до порушень тонких 
диференційованих рухів, недостатнього збільшення резервів киснезабезпечуючих систем. 
Отже рекомендовано при тренуванні сили ізометричні вправи завжди доповнювати вправами 
динамічного характеру та вправами на довільне вольове розслаблення м’язів [3]. 

При виконанні планки є необхідність затримки дихання і напруження, що негативно 
впливає на роботу серцево-судинної системи і може стати причиною порушень її діяльності 
у дітей, людей похилого віку, а також осіб, які мають порушення в роботі серцево-судинної 
системи. У зв’язку з цим рекомендується цієї категорії людей виконувати вправу з 
особливою обережністю [5]. 

Висновки. Отже, проаналізувавши науково-методичну літературу та дані Інтернет-
ресурсів щодо виконання фізичної вправи «планка», можна зробити такі висновки.  Ця 
вправа має досить велику кількість позитивних моментів та сферів впливу на наш організм. 
Також вона дуже зручна у виконанні. Її можна виконувати у будь-якому віці. Вона не займає 
багато часу, її можна виконувати майже у будь-якому місці.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті висвітлено основні передумови використання медіа технологій на уроках 

фізичної культури. Проаналізовано головні аспекти розвитку фізичної культури у 

навчальних закладах. Зосереджено увагу на проблемах реформ освіти та брак уваги на 

фізичну активність та здоров’я дітей на заняттях.  

Ключові слова: фізична культура, медіа технології, фізичний розвиток, освіта, новітні 

технології.  

 

The report outlined the basic prerequisites that apply media technology to physical education 

lessons. The main aspects of physical culture development in educational institutions are analyzed. 

The focus is on education reform issues and a lack of attention to physical activity and children's 

health in the classroom. 

Key words: physical education, media technology, physical development, education, new 

technologies. 

 

Уроки сучасності дуже складно представити без застосування медіа технологій, адже 

вони наповнюють його ілюстраціями та підвищують якість навчального процесу, краще 

мотивують учнів та покращують навчально-виховний процес в цілому. 

Традиційна освіта, зберігаючи загалом свій конструктивний зміст, багато в чому відстає 

від потреби дня, а тим більше – від перспектив, що очікують на людину вже в 

майбутньому.[6] 
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Застосування інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним напрямом 

розвитку освіти. На сьогодні технології навчання конкретизуються в нових інформаційних, 

модульних і дистанційних формах навчання. Як наслідок, відбувається зміна ролі педагога, 

якому, окрім високого рівня професіоналізму у своїй сфері, необхідно бути готовим до 

діяльності в новій системі освіти. Учитель має орієнтуватися та уміти сам розробляти 

інформаційні матеріали та користуватися іншими ресурсами зі сфери інформаційних 

технологій.  

Упровадження новітніх інформаційних технологій і можливостей сучасних 

комп’ютерних систем відкривають необмежений простір для педагогічної творчості, 

дозволяючи удосконалювати існуючі й упроваджувати новітні технології та форми навчання. 

Головним напрямком роботи навчальних закладів є, насамперед, підвищення якості 

освіти через використання медіа технологій на уроках фізичної культури. Тому педагог на 

сучасному етапі розвитку повинен досконало володіти знаннями в області даних технологій, 

а головне, доцільно застосовувати їх на заняттях. 

Для ілюстрації певної вправи викладачі досить часто використовують власний показ чи 

залучають для цього підготовленого учня. Найменш поширеним способом ілюстрування є 

застосування мультимедійних технологій. Розглянемо плюси та мінуси даних способів: 

власний показ можна застосувати в будь який момент, але вчителю потрібно знати велику 

кількість технік та бути універсальним атлетом; переваги використання медіа 

технологій:якісний показ будьякої вправи;відсутність необхідності вчителю без розминки 

показувати вправи; можливість уповільненого відтворення; здатність повторювати запис та 

зупиняти його на необхідній миті; недоліки: використання мультимедійного проектора як 

«суфлера» та багато іншого [1] 

Зважаючи на розвиток новітніх технологій, що прогресує швидкими темпами, занадто 

багато уваги приділяється розумовій діяльності учнів. Діти багато вільного часу відводять на 

роботу в Інтернет мережі, мимовільно нехтуючи власним здоров’ям. В той же час, це 

активно суперечить гармонійному розвитку особистості, та призводить до малорухливого 

способу життя та зниження рівня фізичного розвитку.  В той час, як фізична культура 

позитивно впливає на розвиток та зміцнення організму дитини. Тому, можна стверджувати, 

що фізична культура – це основний здоров'єзберігачий фактор.  

Аналіз розвитку сучасної системи шкільної освіти в Україні показує, що, незважаючи на 

лавину новацій у системі навчання та виховання, галузі фізичного виховання вони мало 

стосуються. Через інтенсивний розвиток освіти дітей, навпаки, необхідно зацікавлювати, 

прививати захоплення до предмету, та потребу у здобутті нових знань, зокрема, у сфера 

фізичної культури. [1,3,4] 

Дітям не цікаво просто слухати «сухо» викладений матеріал, та прості, нікому не цікаві 

вправи. Тому, педагог на сучасному етапі має використовувати новітні технології, 

насамперед – використання медіа ресурсів на уроці. Демонструючи спочатку 

неопосередковану наочність, а далі, для більш детального перегляду техніки виконання 

вправи звернутися до медіа технологій, що дасть змогу розглядати матеріал у сповільненому 

режимі. Головне, що це доцільно для складно-технічних елементів. Таким чином учень 

зможе детальніше розглядати елементи, а найцікавіше, брати участь в обговоренні та 

самостійно виділяти головні структурні складові. Також, учням можна давати відео 

матеріали для самостійного ознайомлення, залучати до обговорення учнів спеціальної 

медичної групи. Таким чином можна отримати цікавий досвід та оригінальний, 

прогресивний підхід до робочого процесу. Головне привити цікавість учнів до предмету, 

поєднуючи спорт, фізичні вправи та медіа технологіями.  

Сучасна система роботи вчителів фізичної культури у загальноосвітніх навчальних 

закладах характеризується інтенсифікацією процесу навчання, збільшенням обсягів 

отримуваної інформації, насиченістю навчальних занять, високими вимогами до якості знань 

та впровадження і використання новітніх інформаційних технологій.  
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Застосування медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та 

системі освіти має стати інструментом забезпечення успіху прогресивної, сучасної 

школи.[2,5] 

Застосування інноваційних технологій на уроці фізичної культури дозволить збільшити 

обсяги рухової активності дітей на уроці, якісніше вирішувати поставлені завдання, завдяки 

кращій активності учнів. Також це сприятиме укріпленню здоров’я, підвищення 

функціональних можливостей організму, формування мотиваційних установок на фізичний і 

духовний розвиток. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ  

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті висвітлено основні передумови використання методу колового тренування на 

уроках фізичної культури в школі. Проаналізовано як позитивні риси використання даного 

методу, так і недоліки, з якими стикаються недосвідчені викладачі у школах. Зосереджено 

увагу на застосуванні колового тренування для підвищення фізичного розвитку дітей.  

Ключові слова: метод колового тренування, фізична культура, фізичне навантаження, 

комплекс вправ, фізична підготовленість. 

 

The basic prerequisites of using the method of circular training in physical education lessons at 

school are explained in the article. Both the positive features of this method and the disadvantages 

faced by inexperienced teachers in schools are analyzed. The focus is on the use of circle training to 

enhance the physical development of children. 

Key words: methodo fcircular training, physical education, physical activity, complex 

exercises, physical fitness. 

 

На уроках фізичної культури використовуються різноманітні способи виконання вправ і 

методи організації діяльності учнів. У кожному конкретному випадку застосовується такий 
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спосіб або метод, який найбільшою мірою відповідає завданням уроку, забезпечує 

оптимальне фізичне навантаження учнів і високу щільність уроку. Серед них можна 

виділити метод колового тренування, один з найбільш ефективних в організації і навчанні 

школярів [1, 6]. 

На даному етапі розвитку реформування освіти, фізична культура відійшла на «задній 

план». Адже мало хто в школах навантажує дітей повною мірою, тим більше, 

використовуючи комплекси колового тренування. Основною передумовою  є низький рівень 

здоров’я серед школярів, слабка матеріальна база навчальних закладів, не кваліфіковані 

фахівці, не бажання давати фізичне навантаження та нести відповідальність за здоров’я дітей 

на заняттях. 

Але мало хто пам’ятає про головні плюси використання даного методу.   Відомо, що 

метод колового тренування забезпечує високу моторну щільність заняття, піднесений 

емоційний стан учнів, виконання великої кількості вправ, за рахунок чого можна одержати 

значне навантаження та підвищити фізичний рівень учнів. Тому до комплексу колового 

тренування включають вправи, які структурно найбільш відповідають розділу програми. 

Головне, що вправи добираються прості та доступні, що дозволяє виконувати їх багаторазово 

та комплексно, як одну тренувальну роботу протягом певного відрізку часу [2, 3]. 

Як уже було сказано, даний метод забезпечує високу моторну щільність уроку. Чому? А 

саме за рахунок почергового дозованого виконання комплексу із 6-10 вправ (станцій), вправ 

яких спрямований на розвиток конкретної рухової якості, певних функціональних систем 

організму. 

Для швидшого пояснення вправи використовується наочність, а саме – картки зі 

схематичним зображенням завдання на кожній станції та короткий опис кожної вправи. 

Перед початком заняття біля кожної станції мають бути розміщені картки до відповідного 

комплексу. 

Також необхідно пам’ятати, що кожен комплекс має відповідати чітко визначеній 

спрямованості на розвиток певних рухових якостей, враховуючи навчальні завдання уроку, 

місце проведення, пори року, наявності інвентарю і т.д. 

Далі необхідно пам’ятати про індивідуальний підхід, а саме, число повторень кожної 

вправи визначається за індивідуальними можливостями учня виконати її максимальну 

кількість повторень за регламентований час. Результат обов’язково мають фіксуватися, та 

записуватися в індивідуальну картку. На кожній станції вправа виконується 30 – 60 секунд. 

Перевіривши максимальний тест кожної вправи, учням пропонується виконання вправ у 

такому дозуванні:  

МП:2, МП+1:2, МП+2:2…МП+6:2, 

де МП – максимум повторень, число яких поступово збільшується. 

Перехід від одного виду занять до іншого вважається активним відпочинком. Необхідно 

пам’ятати, що робота розпочинається та закінчується за чіткою командою або сигналом 

вчителя [4, 5]. Особливо, необхідно налаштувати учнів на виконання завдань. Адже в 

більшості випадків на уроках діти розмовляють, відволікаються, за рахунок чого розсіяна 

увага та порушення правил техніки безпеки. На уроках фізичного виховання головне 

викласти змістовний та цікавий матеріал та забезпечити дисципліну під час роботи. 

Всі одержані результати порівнюються з показниками, зафіксованими під час попередніх 

перевірок. Отже, таким чином, учні мають змогу бачити наслідки власної праці, зростання 

фізичної підготовленості організму та його тренованості. 

Вчителі відмічають, що внаслідок застосування методу колового тренування 

підвищуються функціональні можливості організму учнів, поліпшились їхні досягнення у 

виконанні гімнастичних, легкоатлетичних (біг на дистанції 60 м та 100 м, метання гранати, 

штовхання ядра, стрибки у довжину) та інших вправ.  

Зауважимо, що варто пам’ятати та враховувати при підборі комплексів вправ вікові та 

статеві особливості, фізичну підготовленість учнів. Завжди дотримуватись індивідуального 

підходу, для того, щоб одні учні не перенавантажувались, а інші, навпаки, не отримували 
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достатнього фізичного навантаження. Оскільки це негативно впливає на вирішення 

оздоровчих завдань уроку. 

Тому, можна сказати, що колове тренування ефективне в поліпшенні фізичного розвитку 

та рухової підготовленості учнів. Також сприяє більш якісному оволодінню програмовим 

матеріалом.  

Підводячи підсумки, слід відмітити, що колове тренування, один з прогресивних методів 

організації учнів на уроці фізичної культури, повинно набути широкого застосування у 

роботі вчителів і надалі набувати прогресивного розвитку у навчальних закладах.  
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QARDOSH TILLARDAN TARJIMADA TASVIR O’ZIGA XOSLIGI 

 

In the article the problems of translation is comparable researched as an example of relative 

turkish people literature. 

Key words: artistic translation, geneti realtion spirit esprit portrayal harmony of expression, 

poetic interpretation, literary skill, analyse qualification, creative idea, method, literature, cultural 

cooperation, assessment criteria, ideal content, general significance, leading tendency. 

 

Бул мақалада көркем аўдарма мәселелери туўысқан түркий халықлар әдебияты 

мысалында салыстырмалы изертленеди.  

Badiiy tarjima, genetik munosabat, ma’naviyat, ruhiyat, tasvir, ifoda uyg’unligi, poetik talqin, 

adabiy mahorat, tahlil malakasi, ijodiy g’oya, uslub, adabiyotshunoslik, madaniy hamkorlik, 

baholash mezoni, g’oyaviy mazmun, umumiy mohiyat, yetakchi tamoyil. 

 

Badiiy tarjima malakasi estetika, ma’naviyat, ruhiyat, falsafa va mantiq tajribasini 

omuxtalashtiradi. Unda tillararo genetik munosabat asosiy yo’nalishlar yaxlitligi, ijod qonuniyatlari 

umumiy mohiyati hamda yetakchi tamoyillar zichligi jilvalanadi. Eng muhimi, yaqin tillar oilasidan 

tarjimada ikki milliy arsenal: dunyoqarash, did, saviya va layoqat o’zaro to’qnashadi. Bir qarashda, 

qardosh tillararo tarjima qulay va oson tuyuladi. Negaki, bir oilaga mansub lug’aviy qatlam 

muammo hajmini kamaytiradigandek taassurot uyg’otadi. Biroq har bir til o’ziga xos ruhiyat, 

jo’g’rofiy shart-sharoit tabiati va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar xoslanganlik darajasini taqdim 

etishi masala mohiyati murakkabligini ko’rsatadi. 

"Yaqin tillardan yoki qardosh tillardan  tarjima der ekanmiz, odatda, leksik umumiyligiko’p 

bo’lgan oiladosh tillarning biridan ikkinchisiga o’girish masalasi ko’zda tutiladi"
1
. Tarjimashunos-

olim Z.Isomiddinov  nazariy qarashida bir nechta xususiyat qabarib ko’rinadi: birinchidan, bir 

oilaga mansub tillarda lug’at  zahirasi umumiy asosga tayanadi, ikkinchidan, har bir til ichki 

imkoniyatlari o’ziga xos mohiyat kasb etadi, uchinchidan, har bir milliy til leksik, grammatik va 

sintaktik strukturasi qardosh til tarjima malakasida ham universal mazmunga intiladi. Aynan 

tipologik mushtaraklik yaqin jo’g’rofiy hudud, o’xshash shart-sharoit va ijtimoiy-iqtisodiy 

hamkorlik mustahkamligi bilan xarakterlanadi. Joriy holat har bir milliy til o’ziga xosligini ham 

inkor etmaydi. Asosiy muammo qardosh xalqlar did hamda saviyasi orasidagi tafovutda namoyon 

bo’ladi. Aslida  badiiy asarni qardosh tilga tarjima qilish dunyoqarash  o’zgachaligini bir-biriga 

payvandlash darajasiga borib taqaladi. Undamilliy tasvir miqyosi universal mohiyatga intiladi, unda 

ifoda yo’sini o’ziga xosligi tasvir ruhiyati mushtarakligini hosil qiladi, unda adabiy qonun-qoidalar 

o’xshashligi tipologikchambarchaslikni vujudga keltiradi, unda shaxsiy uslub va milliy tasavvur 

o’lchami yaxlitlashadi. Tarjimon ijodiy iqtidori hamda kasbiy mahorati asliyat va tarjima 

munosabatlari jipslashuviga zamin hozirlaydi. Unda ilimiy qobiliyat va ijodiy layoqat qirralari bir-

birini to’ldirishga xizmat qiladi. Ayni paytda, ijodkor tasvir malakasi va mutarjim ifoda uslubi 

o’zaro munosabatga kirishadi. Tarjimon ham til ruhiyati, ham millat falsafasini yaxshi bilishi lozim. 

Tarjima sifati, nazariy mezonlar va amaliyot tajribasi shu jihatga bog’liq. Har bir asar matni 

tarjimasi g’oyaviy mazmun, emotsional-estetik yaxlitlik va tasviriy vositalar  tig’izligini 

uyushtiradi. An’ana hamda tajriba omuxtalashuvi uning asosini tayin etadi.Ijtimoiy voqelik hajmi, 

davr ruhiyati ziddiyati, avvalo, ma’naviy olamda bo’y ko’rsatadi.Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-

madaniy o’zgarishlar tarjimada milliy o’lchamdan umuminsoniy qadriyatga yuzlanadi.Badiiy matn 

shaxsiy-ijtimoiy-milliy qadriyat bo’lish barobarda, o’zga tilga o’girilganda o’z mohiyatini saqlaydi. 

                                           
1
Isomiddinov Z. Aldoqchi so’zlar bilan bahs // Trjima san’ati. 5-kitob. -Toshkent: 1980. –B. 154. 
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Zamon o`zgarishlari, tafakkur yangilanishi tillararo munosabat hosil qiladi. Unda g’oya badiiy 

takomili, inson dunyoqarashi o`sish tarixi, ong va tuyg’uda jiddiy islohotlar hosil qilish jarayoni 

ko’zga tashlanadi.  

Badiiy matn tarjimasi inson, tabiat va jamiyat sarhadlariga tarqalib ketgan uyg’unlikni kashf 

etadi. Ichki mohiyat va tashqi shamoyil orasidagi aloqa badiiy yaxlitlik kafolati, unda subyekt va 

obyekt ohangdoshligi, shakl va mazmun vobastaligi, tasavvur va g’oya mushtarakligi, talqin va 

tahlil ziddiyati o`z ifodasini topadi. Aslida «har bir san’at asari dunyoning yaxlitligini tasdiqlovchi 

manifest»
1
hisoblanadi.Adabiy hamjihatlik real voqelik hamda ijodiy g’oya o`rtasida shakllanadigan 

munosabat tizimi tajribasini markazlashtiradi.Adabiyot falsafasi hissiy idrok vositasida o`zaro 

bog’liqni asoslashdan iborat.Shu o`rinda ta’kidlash joiz, mohiyat hamisha mavhumlik qadar 

harakatlanadi.Tasvirdan ifodaga, ifodadan g’oyaga muttasil o`tib turish aloqalantirilgan 

mushohadani tahlilga yuzlantiradi. Binobarin, tahlil va talqin insoniyat fikrlash madaniyati ikki 

bosqichi, imkoniyat hamda mantiq mushtarakligi poetik butunlikni tayin etadi. Shu ma’noda, 

qardosh tillardan tarjima malakasi mustaqil, aniqlovchi va to`ldiruvchi ijodiy a’zolar badiiy 

intizomidan iborat. Zotan, asarda tasvir ruhiyati intensivligi ifoda mustaqilligi tarqoqligiga olib 

keladi.Uni texnik barqarorlashgan, ijtimoiy-ruhiy-falsafiy mohiyat tugalligidan tashkil topgan 

voqea-hodisot izchil ifodasi sifatida baholash mumkin. Muallif adabiy tafakkurda tafsilot, taassurot 

va muhokamaga keng o`rin ajratadi. Asliyatda goh oshkor, goh yashirin tarzda namoyon badiiy 

maqsad muntazam turtki hamda natija aloqadorligini tiklash vazifasini bajaradi.Ichki uyg’unlik, 

nisbiy shartlilik hamda badiiy struktura aniqligini belgilab beradi.Ijtimoiy-falsafiy dunyoqarash 

bilan matn badiiy voqeligini tutashtiradigan poetik ong taqlid, tahlil, tasvir vaifoda munosabatini 

muayyan estetik markazga yig’adi. 

Umuman, qardosh tillardan tarjima masalasi hanuz-hanuzgacha yaxlit tadqiqot obyekti bo’lgan 

emas.Hijjalab tarjima qilish (podstrochnik) usuli aksar hollarda  ishonchni oqlaydi. Vaholanki, bir 

oilaga mansub tillararo munosabatni leksik maydon, grammatik intizom va sintaktik tanlov 

birlashtirib turadi. Ba’zan tushuncha qamrovini jiddiy isloh qilish, so’z tanlash – tashbeh qo’llash 

mahorati, g’oyaviy tayanch markazni tasvir ruhiyatiga muvofiqlashtirish mayli tarjima 

muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Badiiy tarjima mukammalligini mohiyatan asliyat va tarjima 

ruhiyatini bir-biriga mantiqiy payvandlashda to’la namoyon bo’ladi.  
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ЎЗБЕК ТИЛИДА НОН БИЛАН БОҒЛИҚ ЛЕКСЕМАЛАР ТАҲЛИЛИ 

 

Мақолада она тилимиз лексикасининг муҳим соҳаси пазандачилик тармоғи бўлган 

нонвойлик билан боғлиқ лексемаларнинг ўзига хос хусусиятлари, тилдаги лексик бирликлар 

битта микромайдон остида бирлашишини “Ўзбек халқ шевалари луғати” материаллари 

асосида таҳлил қилиши ёритилган. 

Калит сўзлар: лексема, луғат, лингвистика, шева, парадигма, синтагматик, перархик. 

 

The article discusses the features of bakery lexemes, which are an important industry of the 

native lexicon, and analyzes the association of language lexical units under one microscope based 

on materials from the Uzbek dialect dictionary. 

Keywords: lexeme, dictionary, linguistics, dialect, paradigm, syntagmatics, hierarchy. 

 

Лексема - юнонча сўз бўлиб, “сўз, ифода” маъносини англатиб, тил қурилишининг 

лексик маъно англатувчи луғавий бирлигидир. Маълумки, адабий тилнинг озиқлантирувчи 

манбаси бу халқ шевалари ҳисобланади. Бошқа тиллар каби ўзбек адабий тили ҳам кўп 

диалектли ҳисобланади. Бунинг устига фақат “Ўзбек халқ шевалари луғати (Тошкент, 1971) 

дан бошқа регион ва лаҳжалар материалларини ўз ичига олган яхлит луғатлар тузилган эмас. 

Она тилимиз лексикасининг муҳим соҳаси пазандачилик тармоғи бўлган нонвойлик билан 

боғлиқ лексемаларнинг ўзига хос хусусиятларини “Ўзбек халқ шевалари луғати” 

материаллари асосида таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Доно халқимиз бирор нарсага 

эҳтиром билдирса, “нондек азиз”, “нондек мўтабар”, дея нон сўзини қўшиб айтади. 

Мамлакатимиз гербида ғалла бошоғи тасвири туширилгани ҳам ўзбек халқининг буғдойга, 

нонга алоҳида ҳурмат-эътибори ифодасидир. Зеро, нон дастурхонимиз кўрки, фаровон 

ҳаётимиз белгисидир. Ўзбекистоннинг ҳар бир вилоятида ўзига хос нонвойлик санъати 

мавжуд бўлиб, бир-биридан тубдан фарқ қилади. Бекорига “Самарқанд нонлари етти 

иқлимга машҳур”, “Тошкент нон шаҳри” иборалари пайдо бўлмаган. Ҳар бирининг ўзига хос 

технологияси мавжуд. Самарқанд ва Бухорода қалин ва юпқа, Тошкент ва Фарғонада ўртача 

қалинликда, Хоразм ва Қорақолпоғистонда жуда ҳам юпқа, баъзи туманларда ўртача шаклда 

тайёрланади. Йиғилган материаллар таҳлили мазкур соҳага оид макромайдон лексемаларини 

қуйидагича макромайдонларга бўлиб ўрганишни тақозо этмоқда: 

1. Ун микромайдонига хос лексемалар: оқ ун, қора ун, қозоқ ун, Оқтош ун Жомбой ун, 

тегирмон ун. 

2. “Тегирмон” микромайдонига оид лексемалар: Хараз (Хоразм) ‒ тегирмон, бақалоқ 
(Хоразм) ‒ тегирмон тошининг марказидан дон оладиган тешик, ғир-ғир (Хоразм) ‒ қол 

тегирмон, Парилжоқ (Қарноқ) || парилдоқ (қорамурт) – тегирмон парраги хамма (Хоразм) - 

тегирмонда ун тушадиган жой, чапоқ (Тулкибош, Чимкент) тегирмондўли. 

3. Шахс микромайдонига тегишли лексемалар: Нанбий (Хоразм) || навой) (Қашқадарё) ‒ 

нонвой, хараспан (Бухоро) || хараснон (Хоразм) - тегирмончи, тандирчи (Паяриқ) || тандирсоз 

(Бухоро), зағорапаз (эскирган шакли), нонпаз (Бухоро) кабилар.  

4. “Маҳсулот” микро гуруҳини ўз ичига олган лексамалар: алача патир (Қашқадарё) - 

унга исмалоқ қўшилиб аралаштирилиб пиширилган нон, қотирма (Қашқадарё, Жиззах,) || 

қатърма (Тулкибош) - қозонда ёғсиз пишириладиган ёғсиз нон, чалма (Бухоро) - ичига қовоқ 

солиб пишириладиган уй нони. 

5. “Идиш” микрогуруҳига тегишли лексемалар: нонтабоқ || нонтавох (Қипчоқ) - нон 

тавоқ, зевар (қорамурт) - сават, чаноқ (Қарноқ) - 100-150 кг дон сиғадиган катта сопоч, қоп 

чок сават (Жанубий Тожикистон) пилта сават. Ўз навбатида, нон макромайдони метал, 

инсон, буюм, сабзавот сингари микромайдонлари билан парадигматик аълоқага киришади. 

Яъни улар битта уя (нон микромайдони)га хос бўлиб, бир-бири билан уядошлик 
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микромайдонига кириша олади. Бунда таҳлил этилаётган лексемаларни битта 

микромайдонга бирлаштириш учун асос бўлиб хизмат қилаётган умумий маъно шу майдонга 

мансуб бўлган барча микрогуруҳларга таалуқли бўлиши талаб этилади. Улар ҳам ўз 

навбатида яна кўплаб микрогуруҳларга бўлиниб кетиши мумкин. 

Нон микромайдонига хос парадигма аъзолари ўртасида ўзаро синонимик (Элгазар) элак, 

дукимуҳпар, шаппати, (қипчоқ) - чапчак каби жинс-тур (нон алача патир), қотирма (дарб, 

Жиззах), чалма, чурси. Бутун бўлак (нин: бурда, ушоқ, увоқ). Лексик даражаланиш (чурек - 

нон - кулча - бурда - ушоқ), вазифадошлик (Тегирмон ун комбинати, нонпар, чакич, сават, 

лали), зидлик (нон - кўмач: пишган - хом, суюқ - қаттиқ) сингари муносабатлар мавжудлиги 

ҳам материаллар таҳлилидан маълум бўлди. Албатта, мазкур микромайдонга хос лексемалар 

бошқа майдонлар билан қўшничилик (синтагматик) муносабатларга ҳам киришиб кетади.  

Хуллас, тилдаги лексик бирликлар битта микромайдон остида бирлашган бўлиб, улар 

ўзаро ва айни пайтда қўшни майдонлар билан мунтазам равишда парадигматик, перархик 

ҳамда синтагматик муносабатларга киришиб туради. Мазкур мақолада нон билан боғлиқ 

лексемаларнинг халқ шевалари материаллари асосида систем таҳлил қилишга ҳаракат 

қилдик, холос. Уларнинг бошқа лнгвистик хусусиятларини ҳам тадқиқ этиш тилшунослик 

фанининг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. 
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DEUTSCH-USBEKISCHE BEZIEHUNGEN 

 

Deutsch-usbekische Beziehungen sind die diplomatische Beziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Usbekistan. Mit Anerkennung der Unabhängigkeit 

der Republik Usbekistan am 31.Dezember 1991 durch die Bundesrepublik Deutschland begannen 

die bilateralen Beziehungen. 

Stichwörtern: die diplomatische Beziehungen, die Welt, die Entwicklung. 

Keywords: diplomatik relations, world, development. 

 

Mit der Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit begann für Usbekistan eine umfassende 

Integration in die Weltgemeinschaft. Der Aufbau gleicher und für beide Seiten vorteilhafter 

Beziehungen zu den führenden Staaten der Welt trug maßgeblich dazu bei, die Souveränität der 

jungen Republik zu stärken. Diese neuen Bedingungen ermöglichen die Gewährleistung der 

nationalen und regionalen Sicherheit, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und den Aufbau 

eines freiheitlichen demokratischen Staates zu schaffen. 

Deutschland war einer der ersten Länder das am 31. Dezember 1991 die Unabhängigkeit 

Usbekistans anerkannte. Nach einigen Monaten am 6. März 1992 wurden diplomatische 

Beziehungen zwischen den Staaten aufgenommen. 

Seit dieser Zeit wurde zwischen den beiden Republiken enorme Anstrengungen unternommen, 

um den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und humanitären Dialog zu stärken. In diesem 

Zeitraum fanden sechs Besuche auf höchster Ebene gemeinsam den Staatschefs beider Länder statt. 
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Seit mehr als einem Vierteljahrhundert hat die Beziehung Usbekistans mit Deutschland einen 

vielfältigen Charakter. Der Hauptmotor der Zusammenarbeit zwischen Usbekistan und Deutschland 

bildet der Handel und Investitionen. Deutschland entwickelte sich zu einem der wichtigsten 

Handelspartner. 

Laut des staatlichen Statistikausschusses von Usbekistan belief sich das Handelsvolumen 

zwischen den beiden Republiken im Jahr 2018 auf 772 Millionen US-Dollar, 152 Millionen mehr 

als im Jahr 2017. Die beiden Parteien beabsichtigen, den Wert auf eine Milliarde Euro zu erhöhen. 

Usbekistan liefert insbesondere Lebensmittel, Textilien und Chemikalien in die Bundesrepublik 

Deutschland. Diese erbringt dafür Transport-, Telekommunikations- und andere Dienstleistungen. 

Die wichtigsten Importprodukte aus Deutschland sind Maschinen, Elektrogeräte, Fahrzeuge, 

Pharmazeutika und Chemikalien.  

Der Zustrom hochwertiger Investitionen und fortschrittlicher Technologien wird zukünftig das 

Wachstum des industriellen Bereichs der usbekischen Wirtschaft und folglich die Herstellung 

wettbewerbsfähiger Produkte für die Absatzförderung in nahe gelegenen Märkten in Süd- und 

Ostasien sicherstellen. 

Im Mai 2018 fand die feierliche Eröffnung einer neuen Produktionslinie für das Werk "Knauf 

Gips" in der Region Buchara, an der eine repräsentative Delegation von Vertretern der deutschen 

Wirtschaft teilnahm. Eines der wichtigsten Ereignisse im außenpolitischen Leben der beiden Länder 

war der offizielle Besuch des Präsidenten von Usbekistan Shavkat Mirziyoyev in die 

Bundesrepublik Deutschland im Januar dieses Jahres. 

Das Volumen der Vereinbarungen über Projekte im Wert von über acht Milliarden Euro, als 

auch die Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel trug zum Bestehen vielfältiger 

Möglichkeiten für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Ländern bei. Beim erneuten 

Besuch der deutschen Seite in Usbekistan in diesem Jahr, steht für den Beginn einer neuen Phase 

der Beziehungen.  

Ein Wirtschaftsforum auf dem ein solides Paket von Vereinbarungen geschnürt wurde, welches 

Unternehmen aus Usbekistan ermöglicht, den Export von Textilien, Elektro- und 

Chemieerzeugnissen sowie frischem und verarbeitetem Obst und Gemüse nach Deutschland 

auszuweiten, was dem Handel und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten 

weiter stärken wird. Bisher wurden mit finanzieller und technischer Unterstützung der 

Bundesregierung in Usbekistan eine Reihe von wichtigen Projekten umgesetzt. Zu erwähnen ist der 

Aufbau der Berufsbildung und des Gesundheitssystems. Die Weiterentwicklung der Landwirtschaft, 

Förderung des Aufbaus von Kleinunternehmen und der Verkehrsinfrastruktur. Bisher erhalten über 

700 junge Usbeken in Deutschland eine Hochschulausbildung. Der Deutsche Akademische 

Austauschdienst (DAAD) leistet hier wichtige Hilfe. Einen großen Beitrag zur Entwicklung des 

interkulturellen Dialogs leistet heute die in Usbekistan lebende ca. 8000 Deutschen. Gegenwärtig 

sie schufen mit die Voraussetzungen für die Entwicklung der nationalen Kultur und Traditionen 

geschaffen haben. Es gibt über 400.000 Studenten in unserem Land, die die deutsche Sprache 

erlernen. Einige Schulen in Taschkent, Samarkand und Buchara wurden nach großen 

Wissenschaftlern und Denkern der deutschen Kultur benannt. 

Die Aktivitäten des Goethe-Instituts in Taschkent, Repräsentanzen der Konrad-Adenauer- und 

Friedrich- Ebert- Stiftung , des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und anderer 

Nichtregierungsorganisationen in Deutschland tragen zur Stärkung der kulturellen und humanitären 

Beziehungen bei. Es gibt ein deutsches Kulturzentrum "Wiedergeburt" mit Büros in Taschkent und 

anderen Regionen, eine Freundschaftsgesellschaft "Deutschland - Usbekistan". 

Für Deutsche Staatsbürger, die bis zu 30 Tage einreisen, hat Usbekistan ein visumfreies System 

eingeführt, dass deutschen Touristen und Investoren, die Interesse an dem Land zeigen, zusätzliche 

Erleichterungen bietet.  

In den letzten Jahren beschleunigte sich das Wachstum der bilateralen Beziehungen zwischen 

Usbekistan und Deutschland. Sie bereicherte die wirtschaftliche Entwicklung mit neuen Inhalten, 

und intensivierte den politischen Dialog. Zweifellos wird sie einen wichtigen Beitrag zur 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

361 

nachhaltigen Entwicklung nicht nur für Usbekistans allein, sondern für die gesamte Region 

Zentralasiens leisten. 

Vom 25. bis 27. Mai diesen Jahres folgte auf Einladung des Präsidenten von Usbekistan, 

Shavkat Mirziyoyev, ein offizieller Besuch des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, 

Frank-Walter Steinmeier. 

 Frank-Walter Steinmeier war bereits im Jahr 2006 und 2016 als Außenminister der BRD in 

Usbekistan. Der dreitägige Besuch von Frank-Walter Steinmeier war eine konstruktive Fortsetzung 

dessen, was während des Besuchs des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev im Januar 

diesen Jahres in Berlin begann. Ein diplomatischer Dialog auf höchster Ebene zur weiteren 

Förderung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.  

 Der Gegenbesuch des Bundespräsidenten, der nicht lange auf sich warten ließ, liegt im 

Interesse beider Seiten, da er neben der offiziellen Delegation auch von zahlreichen Vertretern 

deutscher Wirtschaftskreise begleitet wurde. In Sitzungen und Verhandlungen trugen Vertreter 

führender Unternehmen und Banken beider Länder zum weiteren Ausbau der für beide Seiten 

vorteilhaften Zusammenarbeit im Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbereich bei. Während des 

usbekisch- deutschen Busines Treffens kamen Vertreter der Wirtschaftskreise beider Länder 

zusammen und unterzeichneten Vereinbarungen zur Ausweitung der weiteren Zusammenarbeit. 

Deutschland will auch die Entwicklungshilfe für Usbekistan verstärken. Im Zusammenhang mit 

Steinmeiers Besuch sagte das Entwicklungsministerium für die nächsten zwei Jahre Mittel von 

123,8 Millionen Euro zu. 2017 betrugen die Finanzzusagen noch 12,3 Millionen Euro, 2018 waren 

es 26,8 Millionen. Hervorgehoben wurde der Ausbau der Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich, 

die Mittel werden insbesondere für die Modernisierung der usbekischen Regionalkrankenhäuser, für 

Bildungsprogramme, für medizinisches Personal und für die Bekämpfung der Tuberkulose 

verwendet. Im Rahmen der Kooperation in diesem Bereich werden wichtige Projekte wie der Bau 

einer modernen Klinik für Onkologie und eines Rehabilitationszentrums in Taschkent zusammen 

mit „Epsilon“, eine Onkologieklinik in der Region Taschkent in Zusammenarbeit mit einer Klinik 

an der Universität Mannheim umgesetzt. Dieses geschieht im Rahmen des Programms OPAS. Bis 

zum heutigen Tag wurden zusammen mit Deutschland im Bereich der Gesundheitsfürsorge bereits 

Projekte im Wert von 32 Millionen US-Dollar durchgeführt. Usbekische Spezialisten verbessern 

regelmäßig ihre Fähigkeiten in Kliniken in diesem Land.  

Im Rahmen von weiteren Geschäftsbeziehungen wurden zusätzliche Abkommen in den 

Bereichen Energie- und Informationstechnologie und Landwirtschaft vereinbart. Deutschland ist 

seit langem einer der wichtigsten Partner Usbekistans im Bereich Technologie und Investitionen. In 

Usbekistan steht die Durchführung von Investitionsprojekten unter Beteiligung deutscher 

Unternehmen unter besonderer Wertschätzung. Hochwertige deutsche Maschinen und Anlagen, 

chemische und pharmazeutische Produkte sind in unserem Land gefragt. Usbekistan ist bereit, den 

usbekischen Markt mit Agrar-, Petrochemie- und anderen nachgefragten Gütern zu beliefern. Bisher 

sind in Usbekistan über 160 Unternehmen, mit Beteiligung von Investoren aus Deutschland, tätig. 

Darunter befinden 42 Unternehmen mit 100% deutschem Kapital. Es gibt bereits Repräsentanzen 

von 31 Unternehmen und Firmen. Die Nationalbank für Außenwirtschaft der Republik Usbekistan 

unterhält Korrespondenzbeziehungen zu 57 deutschen Banken. In Taschkent ist eine Filiale der 

Deutschen Bank und Commerzbank tätig.  

Ein gutes Beispiel für beide Seiten ist die vorteilhafte Investitionszusammenarbeit, geprägt 

durch die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten mit deutschen Spitzenunternehmen in 

Usbekistan. Produktion von modernen Lastkraftwagen zusammen mit dem Konzern „MAN“, 

Landmaschinen – zusammen mit den Unternehmen „CLAAS“ und „Lemken“, Baustoffe - mit 

„Knauf“, Kabel- und Leitungsprodukten – mit „Deutsche Kabel“ . Unter Beteiligung deutscher 

Spezialisten wird die Elektrifizierung des Streckenabschnitts Karshi-Termez durchgeführt. Im Jahr 

2018 wuchs das Volumen des gegenseitigen Handels um 25 Prozent und überstieg 770 Millionen 

Dollar. Usbekische Exportunternehmen nehmen regelmäßig an bekannten Ausstellungen wie der 

Grünen Woche, die größte Verbrauchermesse für Landwirtschaftliche Produkte der Welt, um den 

Kreis der Zusammenarbeit zu erweitern. 
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Als Ergebnis des Besuchs des Präsidenten von Usbekistan Shavkat Mirziyoyev in Deutschland 

wurde eine Einigung über die Umsetzung neuer Projekte im Wert von über 8 Milliarden Euro 

erzielt. „Siemens“, „Thyssen Krupp “, „Class“, „Knauf“, „ Linde “, „Papenburg“, „Humana“, 

„Volkswagen“, führend in der Chemie-, Bau-, Energie-, Metallurgie- und Lebensmittelindustrie 

beteiligen sich in Usbekistan. Neue Vereinbarungen wurden zur weiteren Vertiefung der bilateralen 

Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Gesundheit und die Umwelt 

ausgerichtet.  

Frank-Walter Steinmeier nutze seinen Besuch um der Region Khorezm seine Aufwartung zu 

zeigen, wo er sich mit Dozenten und Studenten der Staate Universität Urgench traf, sowie die 

historischen und architektonischen Wahrzeichen von Chiwa kennenzulernen. Der offizielle Besuch 

des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland in Usbekistan bestätigt erneut den Wunsch beider 

Parteien, den politischen Dialog und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in einer 

Vielzahl von Fragen von beiderseitigem Interesse weiter zu vertiefen. 
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STÄRKUNG DER USBEKISCH-BRITISCHEN ZUSAMMENARBEIT 

 

In diesem Artikel geht es um die Beziehung zwischen Usbekistan und Großbritannien. Die 

Beziehung zwischen Usbekistan und Großbritannien reicht Jahre zurück, wie der Briefwechsel 

zwischen dem englischen König Heinrich IV. und Amir Timur belegt. In diesem Artikel wurde die 

Gratulation von dem usbekischen Staatspräsidenten Shavkat Mirziyoyev benutzt. 

Stichwörtern: ein breites Spektrum, der stellvertretende Außenminister, die diplomatische 

Beziehungen, die Welt, die Entwicklung. 

Keywords: diplomatik relations, world, development. 

 

Schon in den ersten Jahren der Unabhängigkeit hat die Republik Usbekistan die 

Zusammenarbeit mit Europa zu einer der Prioritäten ihrer Außenpolitik erklärt. Die Beziehungen 

Usbekistans zu den europäischen Ländern entwickeln sich sowohl auf bilateraler Ebene als auch im 

Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (PKA) zwischen der Republik 

Usbekistan und den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten, das am 1. Juli 1999 in 

Kraft getreten ist. 

Die derzeitige europäische Ausrichtung der Außenpolitik Usbekistans wurde mit einem 

offiziellen Besuch von Präsident Shavkat Mirziyoyev am 8. und 9. Oktober 2018 in Frankreich 

eröffnet. Als Ergebnis dieser Reise wurden zehn bilaterale Dokumente unterzeichnet und 

Vereinbarungen über Investitionsprojekte im Wert von 5 Milliarden Euro getroffen. Die 

diesjährigen Auslandsbesuche von Shavkat Mirziyoyev begann im Januar mit einer Reise nach 

Deutschland. Die Beziehungen zwischen Usbekistan und Deutschland sind traditionell weit 

fortgeschritten und vielfältig und decken ein breites Spektrum von Bereichen der Zusammenarbeit 

https://www.goethe.de/ins/uz/de
https://www.daad.de/laenderinfor
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ab. Insgesamt wurden nach Verhandlungen mit Angela Merkel neun zwischenstaatliche und 

abteilungsübergreifende Dokumente in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Finanzen, Bildung, 

Wissenschaft und Innovation unterzeichnet. 

Auf einem bilateralen Wirtschaftsforum, das vor Mirziyoyevs Besuch stattfand, schlossen 

Privatunternehmen Verträge im Wert von mehr als 8 Milliarden Euro ab. Der usbekische Staatschef 

plant für 2019 sieben offizielle Besuche. Shavkat Mirziyoyev wird außerdem Großbritannien 

besuchen. Eine Einigung über die Organisation des Besuchs von Shavkat Mirziyoyev im 

Vereinigten Königreich wurde während eines Telefongesprächs zwischen dem Außenminister von 

Usbekistan und dem Außenminister von Großbritannien am 9. August 2019 auf Initiative der 

britischen Seite erzielt. Beide Seiten diskutierten die Möglichkeit, einen Besuch auf höchster Ebene 

in Großbritannien zu organisieren, und einigten sich darauf, geeignete Vorbereitungsarbeiten für 

dieses wichtige bilaterale Ereignis anzustoßen. 

Die Beziehung zwischen Usbekistan und Großbritannien reicht Jahre zurück, wie der 

Briefwechsel zwischen dem englischen König Heinrich IV. und Amir Timur belegt. Derzeit 

zeichnet sich eine positive Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit ab. Beide Parteien sind 

daran interessiert, die bestehenden Beziehungen weiter zu stärken. Es gibt regelmäßige Besuche 

zwischen den Ländern auf verschiedenen Ebenen. In den letzten Jahren haben mehr als 50 britische 

Delegationen Usbekistan besucht. Der stellvertretende Außenminister, Sir Alan Duncan, war der 

erste hochrangige ausländische Beamte, der dem Präsidenten der Republik Usbekistan, Herrn 

Mirziyoyev, persönlich zu seiner Amtseinführung gratulierte. Die Zusammenarbeit zwischen 

Usbekistan und dem Vereinigten Königreich hat sich in vielen Bereichen, einschließlich Politik, 

Handel, Sicherheit, Bildung und Kultur, kontinuierlich weiterentwickelt. In Sicherheitsfragen 

verstärken das Vereinigte Königreich und Usbekistan den Dialog, vertiefen den analytischen 

Austausch über Afghanistan und arbeiten in einer Reihe regionaler Fragen zusammen, die für beide 

Seiten von Interesse sind. Die parlamentarischen Beziehungen sind eine weitere Stärke der 

bilateralen Beziehungen. Die Oliy Majlis-Gruppe für die Zusammenarbeit mit dem britischen 

Parlament wurde im August 2010 gegründet. Im September 2010 wurde ein Memorandum in 

Understanding zwischen der Oliy Majlis Group und der UK-Usbekistan All-Party Group des 

britischen Parlaments unterzeichnet. Die britische Botschaft arbeitet auch mit der Regierung von 

Usbekistan zusammen, um das organisierte Verbrechen, den Drogenhandel und den 

Menschenhandel zu bekämpfen. Die kulturelle und humanitäre Zusammenarbeit, auch im 

Bildungsbereich, entwickelt sich stetig weiter. In Tashkent seit 2002 betreibt die International 

University of Westminster. In den siebzehn Jahren ihres Bestehens hat diese Universität mehr als 

zweitausend hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Wirtschaft, Unternehmensführung, 

Informationstechnologie und Recht ausgebildet. Die Präsenz der Westminster University in 

Taschkent sowie die sich rasch entwickelnde britische Schule bieten jungen Menschen aus beiden 

Ländern die Möglichkeit, sich im Bildungsbereich auszutauschen. Die Nationale Universität und 

die Akademie der Wissenschaften der Republik Usbekistan haben zusammen mit der Universität 

Cambridge in Taschkent das Bildungs- und für Spitzentechnologien gegründet. Hier werden 

talentierte junge Menschen in Usbekistan in modernen Methoden der angewandten innovativen 

Forschung und Entwicklung auf den Gebieten Chemie, Physik, Biologie, Geologie und Geodäsie 

geschult. Usbekistan und Großbritannien haben ein großes Potenzial für eine verstärkte 

Investitionszusammenarbeit. 

Unter Beteiligung britischer Investoren sind heute 567 Unternehmen in Usbekistan tätig, davon 

396 Joint Ventures und 162 Unternehmen mit 100% britischem Kapital. Zu den erfolgreichsten 

Unternehmen zählen British American Tobacco, Worley Parsons (Design- und Engineering-

Zentrum), ITE (Organisation und Durchführung von Ausstellungsveranstaltungen) und andere. 

Im Februar dieses Jahres fand in Taschkent die 24. Sitzung des usbekisch- britischen Handels- 

und Investitionsrates statt , auf der ein Paket von Dokumenten in verschiedenen Bereichen der 

Interaktion unterzeichnet wurde. Natürlich studiert jeder Investor sorgfältig die aktuelle Situation, 

bevor er in einem Land ein Unternehmen gründet. Die Regeln, Rahmenbedingungen und das zu 

erwartende Ergebnis sind nicht zu unterschätzen. In diesem Sinne hat ein Dekret des Präsidenten 
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von Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, eine Reihe von Garantien und Vorteilen geschaffen, die den 

Anforderungen und Wünschen der Anleger entsprechen. 

Die Verfügbarkeit von Informationen für ausländische Investoren über die Möglichkeiten in 

Usbekistan, die für sie geschaffenen Bedingungen und die Präferenzen ist ein Schlüsselfaktor für 

die Steigerung des Investitionsflusses in die Wirtschaft der Republik. Insbesondere beim usbekisch-

britischen Joint Venture „Mega invest industrial“ in der Region Farish wird mit 

Auslandsinvestitionen in Höhe von 15,3 Millionen US-Dollar Bewehrung aus Basaltfasern 

hergestellt. In der ersten Phase des Projekts wurden Investitionen in Höhe von 10,5 Millionen USD 

getätigt, eine Produktion von 900 Tonnen Basaltbewehrungsstahl hergestellt und 90 neue 

Arbeitsplätze geschaffen. 

Das Joint Venture Mingyuan Silu Industry, das in der Jizzakh Free Economic Zone tätig ist, 

plant mit einer Entwicklung von 110 Millionen US-Dollar, einschließlich 56,1 Millionen US-Dollar 

an ausländischen Direktinvestitionen, und rechnet mit einerProduktion von 24 Millionen 

Quadratmetern Glas pro Jahr. 

Es ist bemerkenswert, dass das Unternehmen das einzige seiner Sorte nicht nur in Usbekistan, 

sondern in ganz Zentralasien ist. Dekorglas wird nach Kasachstan, Afghanistan, Tadschikistan und 

Kirgisistan exportiert. Es sei darauf hingewiesen, dass die Zunahme des Touristenstroms aus dem 

Vereinigten Königreich nach Usbekistan durch die Einführung der Visumfreiheit für Bürger des 

Vereinigten Königreichs erleichtert wurde. Der Touristenstrom aus Großbritannien nach Usbekistan 

stieg im Zeitraum 2018/2019 um mehr als 40% an. Aufgrund der erzielten Ergebnisse besteht 

Grund zu der Annahme, dass die Parteien weiterhin vorteilhafte und fruchtbare Partnerschaften 

aufbauen und bestehende Beziehungen festigen werden. 
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ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 

 

В статье разработана специфика языка археологии, которая состоит в широком 

использовании различных пластов общелитературного языка, поэтому граница между 

археологической лексикой и лексикой общего употребления зыбка и неопределенна. 

Ключевые слова: языка, роль, процесс, терминология, археология, труд, состав, 

названия, лексика, логический и т.д. 

 

The article deals with the specificity of the language of archaeology, which consists in the wide 

use of various layers of the General literary language, so the border between the archaeological 

vocabulary and the vocabulary of General use is shaky and uncertain. 

Keywords: language, role, process, terminology, archaeology, labor, composition, names, 

vocabulary, logical, etc. 
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Лексика общелитературного языка играет главную роль в процессе формирования 

археологической терминологии, что обусловлено предметом археологии как науки, которая 

описывает жизнь древнего человека, реконструируя ей по вещественным остаткам. Этим 

объясняется наличие в сфере археологической терминосистемы значительного слоя бытовой, 

общеупотребительной лексики, объединяемой понятием археологической терминологии 

широком смысле. Такие наименования не подвергаются изменениям терминологического 

характера, они просто привлекаются при необходимости описания археологических находок 

– бытовых реалий. Широкое использование этой лексики – характерная черта языка 

археологии. Тематически она весьма разнообразна, в её составе – наименования жилища 

(изба, дом, мазанка, замок, шалаш, хижина), его частей (погреб, завалинка, сени), названия 

хозяйственных построек (склад, хлев, житница, зернохранилище) и производственных 

сооружений (кузнеца, металлоплавильня, мельница, винодельня), гидротехнических (канал, 

колодец, водосборник, отстойник) и оборонительных (крепость, башня, тын, ров, вал) 

сооружений. Широко представлены наименования различных орудий труда: 

земледельческих (соха, цеп, коса, горбуша), рыболовческих (гарпун, острога, крючок, сеть), 

столярных (пила, ножовка, рубанок, долото), металлообработывающих (тиски, напильник, 

зубило, рашпиль), ткацких (веретено, челнок, чесальный гребень) и других. Часто 

привлекаются археологами наименования видов посуды (тарелка, миска, кувшин, чашка), 

различных сосудов (ведёрко, плошка, бочка, ушат), украшений (серьги, ожерелье, подвески, 

кольцо), оружия и военного снаряжения (сабля, меч, булава, стрела, лук, кинжал). 

Практически эта группа лексики неисчислима, включает она и различные изолированные 

слова общелитературного языка (обломок, камень, зола, ржавчина, припасы, тайник, лак, 

глина, петля, котлован, стекло, ремень и т.п.), в том числе и глаголы (изготовить, вырыть, 

разбросать, ограбить, разрушить, вытащить, оттиснуть и др.). 

Некоторая часть бытовой лексики вовлекается в специальное употребление в составе 

терминологических сочетаний. Само общеупотребительное слово переосмыслению при этом 

не подвергается, однако необычная для общелитературного языка сочетаемость 

обусловливает их терминологизацию: керамика рогожная, поздневаликовая, топор 

вислообушный, ладьевидный, перстень рубчатый, двупунктирный, решётчатый.  

Археологическая терминология включает значительный слой полифункциональной 

лексики, обслуживающей одновременно и общелитературный язык, и терминологию
1
. 

Единство денотата обуславливает сложность разграничения общелитературного и 

терминологического понятия, обозначаемого такой лексикой единицей. Научное понятие 

более глубоко и объективно, формируется оно на базе общеязыкового путём логической 

обработки и теоретического обобщения его: «Научно и логически обработанные понятия, 

приобретающие терминологическое значение, нередко формируются на основе слов «общего 

языка», используя при этом итог их «языкового», научно не целеустремлённого обобщения. 

В своём итоговом, логически обработанном виде понятие как бы в виде пенки «снимается» с 

«языкового» (основанного на обобщающей природе слова), но при этом остаётся связанным 

с прежней звуковой оболочкой», - пишет В.А.Звегинцев
2
. 

8% археологических терминов созданы таки путём – логизации понятийного содержания 

слова. Так, термин курган «насыпь над древней могилой, иногда – занесённый землёй развал 

многообразных погребальных сооружений (деревянных, каменных или земляных)»
3
 возник на 

основе общелитературного слова курган «могильная насыпь, холм»
4
. Термин землянка 

«один из древнейших и очень распространённых видов утеплённого жилища, появление 

которого археологи относят к эпохе верхнего палеолита. Подобное жилище земляночного 

                                           
1
 ДаниленкоВ.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – 246. 

2
 Звегинцев В.А. Семасиология. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1957. – 322с. 

3
 Большая советская энциклопедия: В 30-ти т. -3-е изд. /Гл.ред. А.М.Прохоров. -М.: Советская энциклопедия, 

1969-1978. 
4
 Словарь русского языка II-17 вв/Вып/ 1-10/ / Ред.кол.: Р.И.Аванесов, С.Г.Бархударов и др. – М.: Наука, 1975-

1983. 
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типа представляло собой прямоугольное или округлое в плане углубление в земле»
5
 создан 

на базе общелитературного слова землянка «жильё, вырытое в земле, иногда выступающее 

над поверхностью земли»
6
. Как отмечает В.А.Звегинцев, «во всех подобных случаях скорее 

следует говорить о смещении значения, так как само расширение устанавливается 

логическими критериями, а не лингвистическими»
7
. Такие слова, выступающие 

одновременно в функции термина и слова общего употребления, Т.С.Коготкова предлагает 

именовать «межфункционально - стилевыми» «омонимами»
8
. Характерной чертой 

«межфункционально - стилевыми» «омонимов» в сфере археологической терминологии 

является значительная степень близости научного и бытового понятия (ср.: костяк «состав, 

скелет человека или животного»
9
 и костяк «останки тела человека или животного, лежащиев 

правильном анатомическом порядке, даже при отсутствии некоторых деталей скелета»
10

), 

что обусловлено спецификой понятийного аппарата археологии. Диалектика существования 

языкового знака здесь проявляется в том, что «имеет место непосредственный переход 

обычного слова в термин и обратно: слово может то выполнять собственно 

терминологическую функцию, то играть роль обычного слова»
11

. 

Характерной чертой языка археологии является употребление устаревший лексики. 

Особенно значительна роль историзмов, объединяющих наименования сооружений (кремль, 

детинец, дворище, тарас, городня), средств передвижения (струг, ладья, колесница), орудий 

труда (рало, чекан), оружия и военного снаряжения (рогатина, пищаль, палица, кольчуга, 

понож), украшений (гривна, колт, пектораль), различных бытовых реалий (писало, 

зендянца, керамида, сребреник). Некоторые историзмы употребляются в двух (например, 

науз) или трёх (гривна) значениях. Определённую роль в формировании археологической 

терминологии играют архаизмы (ср., например, находчик «лицо, обнаружившее древность», 

насельник «древний житель какой-либо местности, населённого пункта»)
12

. 

Устаревшая лексика применяется археологами в собственно языковом значении (колт, 

дитинец, кальчуга, пектораль) или терминологизируется в результате обобщения и 

логизации общеязыкового понятия. Так, термин тризна «часть погребального обряда у 

восточных славян периода язычества»
13

 возник на основе общеязыкового архаизма тризна 

«поминальный пир». Исторический термин городище «остатки города, крепости»
14

 

послужил основной для появления термина археологии городище «остатки древнего 

укреплённого поселения, отмеченные валами, рвами, развалинами стен, наличием 

культурного слоя»
15
. В результате логизации общеязыкового значения слово капище 

«языческий храм»
16

 появился термин археологии капище «культовое сооружение у 

восточных и прибалтийских славян дохристианского периода». 

                                           
5
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УДН им.П.Лумумбы, 1978. – 63 с. 
6
 Словарь русского языка: В-х т./Гл.ред. А.П.Евгеньева. - 2-е изд., испр. И доп. – М.: Русский язык, 1981-1984. 

7
 Звегинцев В.А. Семасиология. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1957. – 322 с. 

8
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УДН им.Лумумбы, 1978. -63 с. 
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При терминации устаревшей лексики свойственная ей стилистическая возвышенность 

нейтрализуется (ср.: святилище «всякое место, специально предназначенное для совершения 

религиозных или магических действий, так или иначе связанных с представлениями о 

сверхчестественных силах»).  

Степень освоенности устаревшей лексики языке археологии такова, что на базе 

основного терминологического значения отдельных слов может возникать новое 

специальное употребление. Так, например, термин тризна начинает употребляться в 

значении «остатки поминального пира, обнаруживаемые при раскопках» (ср.: Не даёт более 

определённой даты и фрагмент расписного сосуда из тризны погребения)
17

. 

От терминированной устаревшей лексике в языке современной археологии следует 

отличать устаревшие термины. Так, термин мина, употреблявшийся археологами 19 века в 

значениях «грабительский ход в погребальное сооружение» и «узкая траншея, вид раскопа», 

ныне утратил второе значение и практически вытеснен из употребления термином 

грабительский ход.  

Используется в языке археологии и этнографическая лексика – наименования 

национальных бытовых реалий народов Средней Азии и Кавказа (юрта, кан, хауз, зиарат – 

хана, айван, суфа, тандыр, курх-харс). Её употребление характеризует язык восточной 

археологии. С точки зрения современного употребления часть такой лексике принадлежит к 

историзмам ( шахристан, рабад, арк, кош).  

Таким образом, специфика языка археологии состоит в широком использовании 

различных пластов общелитературного языка, поэтому граница между археологической 

лексикой и лексикой общего употребления зыбка и неопределенна. 
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ЯВЛЕНИЕ КОННОТАЦИИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В данной статье рассматривается компонент, который дополняет предметно-

понятийное (или денотативное), а также грамматическое содержание языковой единицы и 

придает ей экспрессивную функцию на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, 

культурно-историческим, мировоззренческим значением для говорящих на данном языке, с 

эмоциональным или ценностным отношением к обозначаемому или со стилистическими 

регистрами, характеризующими условия речи, сферу языковой деятельности, социальные 

отношения участников коммуникации и ее формы.  

Ключевые слова: коннотация, фразеологическая единица, донотация, сигнификативный 

аспект, двуплановое изображение, стилистический аспект; 
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This article discusses a component that complements the subject- conceptual (or denotative), as 

well as the grammatical content of a language unit and gives it an expressive function based on 

information that is correlated with empirical, cultural, historical, philosophical meaning for 

speakers of the same language, with emotional or value relation to the signified or with stylistic 

registers characterizing speech conditions, the sphere of linguistic activity, social relations of 

communication participants and its forms. 

Key words: connotation, phraseological unit, denotation, significant aspect, two-sided image, 

stylistic aspect. 

 

Актуальность данной статьи определяется тем, что современная лингвистика (в том 

числе романо-германское, общее, сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание) находится на переломном этапе, когда требуется новый 

подход к самым различным "вечным" проблемам. Необходимость пересмотра "старых", 

казалось бы уже окончательно решённых проблем вполне закономерна, ибо прогресс любой 

науки заключается не столько в усовершенствовании используемых методов и приёмов 

интерпретации исходного фактологического материала, сколько во всё более широком 

понимании подлинной сущности рассматриваемого объекта". 

Коннотация в качестве лингвистического явления имеет многочисленные, определения, 

сделанные как на основе семантических свойств («созначение», «добавочное значение» и 

т.д.), так и с учетом системных свойств языкового выражения, проявляющихся в синонимии, 

антонимии, в принадлежности к определенном формам существования языка (литературной, 

диалектной и т.п.), или с учетом звуковой оболочки выражения [Т.А.Расторгуева, 1989, с. 

240]. Коннота ция (позднелатинское connotatio, от лат. con – вместе и noto – отмечаю, 

обозначаю) – эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы 

узуального (закрепленного в системе языка) или окказионального характера.  

В широком смысле это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное 

(или денотативное), а также грамматическое содержание языковой единицы и придает ей 

экспрессивную функцию на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-

историческим, мировоззренческим значением для говорящих на данном языке, с 

эмоциональным или ценностным отношением к обозначаемому или со стилистическими 

регистрами, характеризующими условия речи, сферу языковой деятельности, социальные 

отношения участников коммуникации, ее форму и т.п. [Г.П. Нещименко, 2001, с. 130]. 

В узком смысле это компонент значения, смысла языковой единицы, выступающей во 

вторичной для нее функции наименования, который дополняет при употреблении в речи ее 

объективное значение ассоциативно-образным представлением об обозначаемой реалии на 

основе осознания внутренней формы наименования, т.е. признаков, соотносимых с 

буквальным смыслом тропа или фигуры речи, мотивировавших переосмысление данного 

выражения [Т.Б.Крючкова, 2004, с. 136]. 

Фразеологическая коннотация связывается с лингвистическим процессом отделения 

значения ФЕ от значения входящих в его состав слов. Коннотация ФЕ включает такие 

элементы, как оценку, эмоциональность, экспрессивность и функционально-стилистическую 

принадлежность. Например: "to quarrel with one's bread and butter" – "бросить занятие, 

дающее средства к существованию"; "take smb. for a ride" – "убить, прикончить, укокошить 

кого-либо"; "(not to) know smb. from Adam" – "не иметь ни малейшего представления о ком-

либо"; "carry coal to Newcastle" –"заниматься бесполезным делом"; "(as) poor as a church 

mouse" – "беден, гол, как сокол"; "high and mighty" – "высокомерный, надменный, властный, 

заносчивый"; "be at the top of the tree" – "занимать видное общественное положение" и др. 

Приведём примеры с использованием двух последних ФЕ в художественных текстах: 

"It's like dealing with the devil", he said. "Why don't you speak? At first you were so high and 

mighty with me I hardly dared to creep about my own deck. Now I can't get a word from you." 

(J.Conrad. "End of the Tether", глава 8). 
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"...I want to get on. I make no secret of that I am one of the sort that means to get on. These are 

the men to make use of, sir. You haven't arrived at the top of the tree, sir without finding that out -1 

dare say." 

She found it was not such a wonderful thing to be in the chorus... After a few days she had her 

first sight of those high and mightiest - the leading ladies and gentlemen (Th. Dreiser, "Sister 

Carrie", глава. XXXVIII). 

Под коннотацией ФЕ понимается сочетание эмоциональных, оценочных, экспрессивных 

и функционально-стилистических компонентов узуального и окказионального характера, 

присущих ФЕ как единицам языка. При этом отдельного рассмотрения требуют и другие 

аспекты значения ФЕ – образность и внутренняя форма, которые являются специфическими 

параметрами ФЕ, в меньшей степени характерными для лексем.  

Для появления образа, формируемого ФЕ, необходимы сравнения предметов или 

явлений, выражаемых единицами разных лексико-семантических разрядов, так как, 

например, если сравнить львицу со львом, образность сравнения исчезнет. Образность ФЕ в 

ряде случаев оказывается связанной с внутренней формой ФЕ, т.е. с тем комплексом 

ассоциаций, который лежит в основе значения данного оборота. 

Семантические признаки и свойства ФЕ зачастую сигнализируют о связи между 

значением переменного словосочетания и значением образованной ими ФЕ. Такая связь 

может быть явной и скрытой (стёртой): ...The Latter Day Saints were as busy as the bees whose 

hive they have chosen for their emblem in the fields; and in the streets rose the same hum of human 

industry (Conan Doyle. A Study in Scarlet, p.201). 

Применительно к внутренней форме ФЕ следует отметить, что выделение данного 

аспекта значения осложняется, во-первых, раздельной оформленностью ФЕ и, во-вторых, 

переосмыслением компонентов, составляющих форму выражения ФЕ [Г.Г. Почепцов, 1971, 

с. 117]. Наиболее убедительным и отражающим сущность рассматриваемого вопроса 

является определение внутренней формы как семантической мотивированности ФЕ [E.Bach, 

1998, c. 100]. 

В значении ФЕ имеются две стороны: план содержания (десигнат) и план выражения 

(материальная оболочка ФЕ). План содержания составляют сигнификативный и 

денотативный аспекты. Сигнификативный аспект значения связан с объемом информации, 

выражаемой ФЕ в отношении обозначаемого ею элемента внеязыковой действительности. 

Денотативный аспект связывается с предметной соотнесённостью – с определённым 

лицом, предметом, действием, состоянием, ситуацией и т.д. Сигнификативный и 

денотативный аспекты значения ФЕ – самостоятельные составляющие семантики ФЕ, 

находящиеся в тесном диалектическом взаимодействии. Изучая особенности актуализации 

семантики ФЕ, данные составляющие можно рассматривать нерасчленённо как денотативно-

сигнификативный аспект значения ФЕ, поскольку развёртывание как сигнификативного, так 

и денотативного аспекта значения ФЕ в контексте в целом основывается на идентичных 

условиях и лексических средствах. [А. В. Кунин 2006, c.151]; 

Денотативно-сигнификативный аспект значения ФЕ представляет собой основу 

фразеологической семантики, где взаимодействуют понятийная (логическая) и предметная 

сфера. 

Предметная сфера может рассматриваться как определённая связь между значением ФЕ 

и обозначаемым ею предметом или явлением (денотатом). Логическая сфера значения ФЕ – 

это связь между значением ФЕ и сформированным ею понятием (сигнификатом). 

Так, ФЕ "cross the Rubicon" ("перейти Рубикон") имеет в качестве денотата - 

"решительный поступок, имеющий поворотное значение жизни". Контекстное 

использование данной ФЕ может выявить референт ФЕ, т.е. действие или конкретную 

ситуацию, при которой делается решительный шаг, принимается ответственное решение. То 

же можно сказать и об ФЕ "turn (give) the cold shoulder to smb.", "be in the seventh heaven", "be 

in one's bright colours" и др. Как видно, важной составляющей семантики ФЕ является 

коннотативный аспект значения.  
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КОМПЬЮТЕР ВА ИНТЕРНЕТ ЖАРГОНЛАРИ МУРАККАБ  

ЛИСОНИЙ ҲОДИСА СИФАТИДА 

 

В этой статье рассматриваются лингвистические особенности компьютерного и 

интернет-жаргона. Одной из насущных проблем является растущий интерес к 

исследованиям Интернет и компьютерного жаргона, что является первым шагом в 

узбекской. 

Ключевые слова: термин, термин, лингвистический феномен, терминология, жаргон, 

сленг, интернет, компьютер, технология, язык, профессионал. 

 

This article discusses the linguistic features of computer and Internet jargons. One of the 

pressing problems is the growing interest in researching the Internet and computer jargons, which 

is the first step in Uzbek linguistics, and comparing the Internet and computer jargons in Uzbek and 

English. 

Keywords: term, linguistic phenomenon, terminology, jargon, slang, Internet, computer, 

technology, language, professional. 

 

Маълумки, интернет ва компьютер технологияларининг тараққиёти, бошқа инсон 

фаолияти соҳаларининг ривожланиши каби тилда янги лексик бирликларнинг пайдо 

бўлишига таъсир кўрсатади. М.М. Бахтин айтганидек, одамларнинг барча соҳаларидаги 

фаолияти тилдан фойдаланиш билан боғлиқ, Интернет ҳам бундан истисно эмас
18

. 

Д.Саидқодирова: “Дунё компьютер тармоғи ўзида чексиз ахборот ва маълумотларни 

жамлайди. Интернет бу турли-туман маълумотлар омборидир. Ушбу маълумотларлардан 

фойдаланиш учун омборга кириш имкониятига эга бўлиш етарлидир. Айнан шу имконият 

Интернет фойдаланувчиларини ўзига жалб этади” – деб ҳисоблайди
19

. 

С.Ю. Тюрина интернет ва компьютер жаргонларини пайдо бўлиш сабабларини 

қуйидагича изоҳллайди: “ХХ асрниниг 80-йиллари ўрталаридан персонал компьютерларнинг 

пайдо бўлиши ва 1988 йилдан оммавий бўлиб кетган «PC World» журналининг чиқиши 

билан ҳамма нарса “остин-устун” бўлиб кетди: инглиз тилидаги термин ва қисқартма 
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 Бахтин, М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х гг. / ред.: С. Г. Бачаров, Л. А. 

Гоготишвили ; Ин-т мировой лит. – М., 1997. – С. 159. 
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сўз(аббревиатура)лар инглизча ёзувдаги кўринишларида журналлар саҳифаларини тўлдириб 

юборди ва мутахассислар нутқини ҳам ифлослантирди. Айнан қайта ўзлаштирилган инглиз 

тилидаги терминлар охирги пайтлари кўплаб тадқиқотчилар диққатини ўзига тортаётган 

«компьютер жаргон»ининг асоси бўлиб қолди. Яна шу ҳам таъкидланмоқдаки, техника 

терминлари аста-секин муайян эмоционал-экспрессив, кўпинча кинояли бўёқдорликка эга 

бўлган жаргонизмларга айланиб бормоқда”
20

. 

Интернет тармоғинин пайдо бўлиши бу соҳага хизмат қилаётган тилнинг ўзгаришларига 

олиб келди. Инглиз тилшуноси Дэвид Кристал Интернетнинг пайдо бўлишини тилдаги 

инқилобий ўзгаришларга олиб келган аҳамиятли омиллардан бири, деб атайди
21

.  

Жаргонлар номлар фақат шу дунёга таааллуқли, шунинг учун уларни бошқа ҳамма 

нарсалардан ажратиб олинса, кўпинча билмаган одамлар учун тушунарсиз бўлиб қолади. 

Компьютерчилар ана шундай махсус тилни билганликлари учун ўзларини қандайдир ёпиқ 

жамоанинг аъзоларидаек ҳис қиладилар. Бундай лексикада вульгар сўзлар ҳам кам эмас. 

Т.Г. Никитина жаргонга қуйидагича таъриф беради: жаргон – «умумхалқ тилидан 

фарқли (кўпинча экспрессив жиҳатдан қайта англанган) ўзига хос лексикаси ва 

фразеологияси ҳамда сўз ясовчи воситаларнинг ўзига хос равишда ишлатилиши билан 

характерланадиган ижтимоий нутқ тури»
22

. 

Ю.М. Скребнев жаргон деганда, профессионал ва ижтимоий гуруҳларнинг адабий 

тилнинг бетараф соҳасидаги норасмий характердаги ва сўзларнинг ҳазил-мутойибалиси 

билан алмашинадиган сўзларини тушунади. Унинг фикрича, формал ва ҳатто бетараф сўзлар 

жаргон яратувчилар томонидан ўта бачкана ва ҳатто баландпарвоз деб аталмоқда. Жаргондан 

фойдаланиш лисоний хулқ-атворга муайян равишда бўйсунмасликни тақозо этади
23

. 

Жаргонлар нисбатан очиқ ижтимоий ёки профессионал гуруҳ нутқи, у адабий тилдан 

алоҳида сўз ва иборалари таркиби билан фарқланади
24

. 

Жаргон – бу бирор бир касб ёки бирор бир фаолиятга хос лексика ҳисобланади. 

Компьютер жаргони компьютер технологиялари билан ишлаш касби, қизиқиши, ҳаёт тарзи 

(баъзан эса ҳаёт мазмуни)га айланиб қолган қолган шахс (профессионал дастурчи ва айрим 

фойдаланувчи)ларнинг ўзига хос луғат бойлигидан ташкил топган.  

Жаргоннинг асосий функцияси нисбатан мустақил ижтимоий гуруҳга мансубликни ўзига 

хос сўзлар, шакллар ва оборотларни қўллаш орқали ифодалашдан иборат. Баъзан жаргон 

термини бузилган, нотўғри нутқни ифодалаш учун ҳам ишлатилади. Бу фақат муайян 

муҳитда тушунарли бўлган шартли тил, унда сунъий, баъзан эса шартли сўз ва иборалар кўп 

бўлади.  

Бироқ ҳозирги пайтда жаргонинг профессионал ёки ижтимоий гуруҳлар доирасидан 

чиқиш тамойили кузатилмоқда, бир томондан, адабий ва жаргон нутқи ўртасидаги 

тафовутнинг ортиши, иккинчи томондан, бу ижтимоий ҳаётнинг демократлашуви ва 

“вульгарлашуви” билан муайян даражада боғлиқ.  

Жаргон (ёки ижтимоий диалект, шева) – «алоҳида, кишиларни касбига, жамиятдаги 

мавқеи, қизиқишлари ва ёшига кўра бирлаштирувчи нисбатан барқарор ижтимоий гуруҳнинг 

оғзаки мулоқотида қўлланадиган миллий тил тури»
25

. 

Жаргоннинг лисоний моҳияти – сўз ўйини ёки сўз билан ўйнаш, экспрессив, эмоционал 

бўёқдорли лисоний ифода воситаларини яратиш мақсадида сўз маъноларининг 

метафоризациялашуви ҳамдир. 

Барча илмий таърифларда жаргон тил эмас, балки нутқ сифатида талқин этилган. Тил – 

                                           
20
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бу (орфографик, грамматик, лексик ва ҳ. к.) белгилар тизими, у маълум ижтимоий жамоага 

мансуб. Тил нутқ фаолиятининг энг муҳим қисми, лекин у (нутқ) билан айнан ўхшаш эмас. 

Нутқ бу аниқ тил соҳиблари томонидан тилдан фойдаланиш демак, шу боис нутқ 

индивидуалдир
26

. 

Бир томондан, компьютер жаргони – бу профессионал жаргон тури, чунки у 

мутахассислар томонидан иш жараёнида ишлатилади, лекин, иккинчи томондан – 

компьютердан фойдаланувчиларнинг асосий қисмини компьютердан ўқиш, иш ва 

қизиқишлари учун ишлатадиган – ёшлар ташкил қилади. 

Компьютер ва интернет жаргонлари мураккаб лисоний ҳодиса бўлиб, у лексиканинг 

турли қатламлари, лисоний гуруҳлар, ўзаро таъсирлашувлари, фонетика, морфология ва 

семантика миқёсларидаги сўз ясаш ҳамда профессионал ва умумистеъмол лексикаси, 

инглизча ва ўзбекча реалиялардан фойдаланиш жараёнларини кузатиш имконини беради. 

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, компьютер ва интернет юқори мақомли ижтимоий гуруҳ 

субмаданиятининг унсури ҳисобланади.  

Компьютер жаргони билан ишлаганда, мазкур тушунчалар бир касбдаги кишилар, яъни 

дастурчилар ёки компьютердан қандайдир мақсадларда фойдаланувчиларнинг мулоқот 

қилишига хизмат қилади. Бунда улар эмоционал бўёқдорлиги жиҳатидан фарқ қилган ҳолда 

профессионал терминларга нисбатан синонимлар тарзида ишлатилади.  
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ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО 

ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Стаття пропонує обґрунтування ролі і значення іншомовної комунікативної 

компетенції в діяльності майбутнього фахівця; розкриває особливості й динаміку 

використання діалогічного мовлення як засобу реалізації комунікативного підходу у вивченні 

іноземної мови.  

Ключові слова: іноземна мова, діалогічне мовлення, комунікативний 

підхід,комунікативна компетенція, інтерактивність. 

 

The article proves the role and importance of foreign language communicative competence in 

the future specialist's activity; reveals the peculiarities and dynamics of the use of dialogic speech 

as a means of implementing a communicative approach in learning a foreign language. 

Key words: foreign language, dialogic speech, communicative approach, communicative 

competence, interactivity. 
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Домінуючим етапом у формуванні професійної підготовки фахівців економічних та 

технічних спеціальностей є саме період навчання у вищому навчальному закладі, в якому 

студент отримує необхідні знання, уміння та навички. Навчальний матеріал подається у 

багатьох аспектах, уточнюючи уявлення про професію, яку він вивчає. Важливе місце у 

комплексній підготовці спеціаліста посідає вивчення іноземної мови [3, с. 50]. 

Причини застосування комунікативного підходу у вивченні іноземної мови: 

- саме комунікативний підхід найточніше демонструє мету вивчення іноземної мови: 

знати, щоб говорити; 

- з огляду на практичний акцент використання будь-якої мови, саме діалог та монолог 

стають найуживанішими і, в той же час, найскладнішими продуктивними формами 

мовленнєвої діяльності. 

Для початку зазначимо, що домінуючим етапом у формуванні професійної підготовки 

майбутніх фахівців є саме період відвідування вищого навчального закладу, в якому студент 

отримує необхідні знання, уміння та навички. Навчальний матеріал подається у багатьох 

аспектах, уточнюючи уявлення про професію, яку він вивчає. Важливе місце у комплексній 

підготовці спеціаліста посідає вивчення іноземної мови. Володіння іноземною мовою не 

тільки піднімає авторитет особистості у суспільстві, але й розкриває ширші можливості з 

працевлаштування.  

Якщо говорити про рівень особистої мотивації у вивченні англійської мови, то він 

найбільше розвинений у майбутніх програмістів. Студенти спеціальності «Розробка 

програмного забезпечення» розуміють, що сфера IT нерозривно пов’язана з англійською 

мовою: це основа мов програмування, саме англійською виходять найновіші розробки у 

комп’ютерній галузі. 

Комунікативний підхід – це інтерактивний метод вивчення іноземних мов, метою якого є 

оволодіння навичками розмовної мови та сприйняттям її на слух [4, с. 43]. На відміну від 

методів, які надають перевагу граматичній компетенції, комунікативний підхід 

спрямований на формування комунікативної компетенціїї, тому спілкування є водночас як 

кінцевою метою вивчення мови, так і засобом її досягнення. Суть комунікативного 

викладання полягає в тому, що учасники групи зосереджуються власне на живому 

спілкуванні [7, с. 221]. При цьому викладач водночас повинен бути як рівноправним членом 

групи, так і її лідером, який скеровує процес навчання у правильне русло. 

Принцип інтерактивності полягає у тому, що навчання відбувається в групах у 

постійній взаємодії між учасниками, що спонукає їх до спілкування, породжує конкуренцію 

та підвищує мотивацію до успішного оволодіння іноземною мовою [3, с. 48]. 

Навчання моделюється як цілеспрямований процес вирішення мовленнєвих задач. Тому 

для успішного формування навичок і вмінь усно-мовленнєвого іншомовного професійного 

спілкування добираються вправи, що з самого початку навчання залучають студентів у 

процес практичного використання мови на основі мовленнєвої активності, тобто завдання є 

комунікативно спрямованими [5, с. 36]. 

Завдання будуються за принципом від простого до складного і мають різний ступінь 

складності. Подається лексика за темою, студентам пропонується утворити словосполучення 

або речення з поданими словами й виразами. Далі пропонується зразок діалогу за темою. 

Текст читають і обговорюють в групі, після чого студенти отримують завдання. Виходячи з 

власних можливостей, студенти обирають репродуктивні або більш складні продуктивні 

вправи. 

Зразок репродуктивної вправи. 

Розширити або завершити діалог, вставляючи власні репліки 

Job Interview (Робоча співбесіда) 

Employer: Do you really have a good command of English? 

Candidate: Yes, and I work hard to ... 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

374 

Employer: You know, it’s very important for a modern programmer to know English. 

Moreover, we’re going to open our new office in London this year. So, we need a team of 

professionals to work there. Please, tell us about yourself. 

Candidate: I`m ... 

Employer: It’s very interesting. And what is about modern software? Are you able to work 

with such programming languages as SQL, JAVA, JAVASCRIPT, C++, PHP etc.? 

Candidate: Yes, sure. And I’m a skillful user of various programs: … 

Employer: Well, I suppose you should try. Please, fill this application form and you can start 

from next Monday. The probation term is three months. 

Candidate: …? 

Employer: The working day lasts from 9 a.m. to 6 p.m. Saturday and Sunday are days off. 

Candidate: That suits me and... 

Employer: So, see you in a week! 

Candidate: Good bye! 

Як бачимо, презентація діалогів має характер рольової гри. Це може бути розмова 

продавця та покупця, роботодавця та претендента на вакансію, англомовного туриста й 

корінного українця. 

Більш складними є продуктивні вправи на створення власних висловлювань. При цьому 

діалог може бути підготовленим або спонтанним, коли студентам пропонується тема для 

обговорення і на основі знань з даної теми просто під час заняття генерується діалог. 

Приклад продуктивної вправи.  

Спитайте свого друга: 

- чи знає він що-небудь про екологічні проблеми нашої країни; 

 - що є джерелом забруднення навколишнього середовища; 

 - які наслідки недбалого втручання людини в природу можна спостерігати зараз; 

 - що він знає про екологічну ситуацію в зоні Чорнобильської аварії; 

 - чому охорона навколишнього середовища є загальною справою; 

 - які заходи вживаються для запобігання екологічній катастрофі в Україні та світі. 

Під час спілкування учасники розмови, за бажанням, можуть ставити запитання по черзі, 

щоб кожен міг виступити в обох ролях. 

Переходячи до аналізу ефективності використання засобів діалогічного та монологічного 

мовлення у вивченні іноземної мови хотілося б відзначити наступне. 

Візьмемо до розгляду окрему навчальну групу з 24 осіб.  

Якщо протягом перших занять діалоги готують 4-6 осіб, то надалі до них починають 

підключатися ще 8-10 студентів. У процентному співвідношенні це становить приблизно 

25% до 75% на початку роботи і 67% до 33% надалі. 

Причому студенти прагнуть виконати завдання не на «3» бали (коли достатньо володіти 

лексичним мінімумом і вивчити готовий зразок тексту), а на рівень «4-5» (тут окрім знання 

тематичної лексики необхідно скласти й вивчити власний діалог за темою). 

Тобто беручи за зразок приклад «сильних» студентів, до їх рівня починають тягнутися 

діти, рівень знань яких на цей момент – трохи нижчий. А за умов здорового конкурування 

між лідерами відбувається взаємне стимулювання до вдосконалення рівня володіння 

іноземною мовою. 

Таким чином, активізується робота в групі та стимулюється прагнення студентів до 

отримання кращих результатів у навчанні. 
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АҢЫЗДЫҚ ПРОЗА ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Мақалада фольклортану саласындағы аңыздық прозаның зерттелу жайы 

қарастырылады. Зерттеуші ғалымдардың ой-пікірлері негізінде оның жанрлық түрлерінің 

ерекшелігі мен қызметі сараланады. 

Кілт сөздер: фольклор, аңыздық проза, аңыз, миф, хикая, әпсана-хикаят. 

 

The article considers the study of non-fairy prose in folklore studies. Based on the research of 

the researchers, the peculiarities and activities of its genre types are differentiated. 
Keywords: folklore, non-fairy prose, legend, myth, story, folk story. 

 

Кез келген халықтың рухани азығы, көне заманнан қалыптасатын мәдени-философиялық 

танымы – фольклор екендігі мәлім. Сол секілді қазақ фольклоры да – сан ғасырдан сыр 

шертетін халқымыздың ұлттық-танымдық мұрасы. Бүгінгі біздің мақаламыз қазақ 

фольклорының ішіндегі аңыздық проза және оның зерттелуі жөнінде болмақ.  

Дүние жүзі фольклортану ғылымында қалыптасқан терминдердің бірі – халық прозасы. 

Бұған қара сөзбен айтылған фольклордың барлық жанр түрлерін жатқызатын болсақ, оны екі 

үлкен топқа бөліп қарастыруға болады: ертегілік және ертегіге жатпайтын прозалық 

шығармалар, немесе академик С.Қасқабасов атағандай, аңыздық және ертегілік прозалық 

шығармалар. Соның ішінде, аңыздық проза саласына С.Қасқабасов былайша анықтама 

береді: «Ертегілік прозада киял – көркемделіп, таңғажайыпқа айналған, яғни ертегілерде 

қиял – көркемдік құрал ретінде қызмет атқарады. Ал, аңыздық прозада қиял – көркемдік 

құрал емес, ол таңғажайыпқа (фантазияға)  айналмаған. Бұл топтағы шығармаларда баяндау 
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шынымен болған оқиғаны бейнелеп отырғандай сезіледі және айтушы мен тыңдаушылар 

солай түсінеді» [1,59]. 

«Халық аңыздары» ұлтымыздың ерекше бай ауыз әдебиетінің бір тармағы болып, ел 

аузында ауыздан-ауызға тарап, біздің дәуірімізге дейін жетіп отыр. Бұл жердегі халық ауыз 

әдебиетінің ерекше маңызды рөлі – халық танымынан хабар беру. Қаншама жылдық 

шежіресі бар бұл шығармаларды ұлтымыздың танымдық эволюциясынан хабар беретін 

халық мұрасы деп білеміз. Аңыз ұғымының алғашқы зерттелуі мен жүйеленуі жөніндегі 

ізденістер – фольклорлық зерттеу еңбектерінің ішіндегі жүйелі саланың бірі. Аңыздық проза 

жайлы қазақ әдебиетінің зерттелу тарихында тұңғыш біршама жүйелі теориялық негіз 

қалаған Шоқан Уалиханов болды. «Шамандық сенімнің дүниеге келуі, – деп жазады 

Ш.Уалиханов – жалпылай немесе жекеше табиғатты қадір тұту, қастерлеу болып табылады» 

[2, 171 б.]. Ол аңыздарды ертегілерден жеке алып, аңыздың тарихи оқиғалар мен адамдар 

жайында шығармалар екендігін алғаш атап, тарихқа қатысты әңгімелерге «тарихи аңыздар» 

деп анықтама берді. Шоқаннан кейінгі қазақ аңыздық прозасына зерттеу жүргізген қазан 

төңкерісіне дейінгі кезеңде орыс ориенталист ғалымдары В.В.Радлов, Г.Потанин, В.И.Дал, 

А.Янушкевич, Л.Левшин, т.б. болды.   

Аңыздық прозаның жанрлық түрлері толық айқындалғанша әдебиеттану ғылымында 

түрлі шатасулар болды. Тарихи негізі бар аңыздар, ойдан шығарылған көркем әпсаналар, 

сондай-ақ солармен бірге таралған хикаяттар біресе аңыз, біресе аңыз-ертегі деп аталып 

жүрді. Қазақ фольклортану ғылымында ең алғаш аңызды толықтай ертегілік жанрдан 

айырып берген  М.Әуезов болды. Ол аңызға: «тарихта болған адамдар жөніндегі айтылған 

халық шығарған көркем әңгіме», - деген анықтама береді. Қазақ халық ауыз әдебиетіне 

арналған оқулығында бұл жанрға біршама тоқталып өткен М.Ғабдуллин «оқиғасы реал 

өмірден алынып, болмысы шындық негізінде шығарылған ауызша шығарма» [3, 28 б.] деп 

қарастырады.  

Барлығымызға мәлім дүние, бұл – қазақ фольклортану ғылым саласында түбегейлі 

зерттеу жүргізіп, аңыздық прозаның жанрлық классификациясына, дәуірлеу мәселесіне терең 

тоқталған ғалым – С.А.Қасқабасов. Ол аңыздық прозаны миф, хикая (быличка), әпсана-

хикаят (легенда), аңыз (предание) дейтін ішкі жанрлық классификацияларға жіктейді. Ғалым 

бұл классификациялау жүйесін еуропа-орыс фольклортану ғылымындағы «легенда», 

«предания» деген атаулардың жанрлық және лексикалық мағынасы негізінде алады. Бұл 

екеуінің беретін мағынасы әдетте біздің тіліміздегі «аңыз» деп айтылып жүрген атаудың 

мазмұнын меңзейді. 

Аңыздық жанрдың халық фольклористикасында алатын орны орасан зор. Мифтен бастау 

алып, уақыт өте келе түрлі жанрлық трансформациялану процесін басынан өткерген бұл сала 

фольклор жанрының үлкен жүйелі бөлігі болып саналады. Маңыздылығы сол, халықтық 

дүниетанымнан хабар беру. Енді аңыздық прозаның бірден-бір ерекшелігіне тоқталып 

кетсек, онда тұрақты құрылымдық форма болмайды. Ол айтушы мен тыңдаушының өресіне, 

ақпараттану дәрежесіне қарай оңай құбылады. Мысалы, айтушылар аңыз оқиғасын туылған 

орны, орта, кейіпкер, шарт-жағдайына қарай кеңейтіп те, қысқартып та айтуына бола береді. 

Аңыздағы, әпсанадағы, мифтегі, хикая мен әңгімедегі баяндалатын оқиғалар айтушы мен 

тыңдаушыларға, жалпы көпшілікке шын болып көрінуге тиіс, аңыздық прозаның бірден-бір 

ерекшелігі осында. Бұл шығармаларда да қиял белгілі-бір мөлшерде орын алады. Бірақ 

аңыздық прозадағы қиялдың функциясы мүлдем өзгеше, ол өмірдің түсініксіз 

құбылыстарын, немесе фактіні түсіндіру мақсатынан пайда болады. Соның нәтижесінде 

қиялдан туған дүние рас болған деп қабылданады және шындықтың өзі деп ұғынылады.   

Қоғам, уақыт пен кеңістік өзгеріссіз қала алмайды. Бұл үш концепция әркез қозғалыста, 

әркез үдерісте болатындығы баршамызға белгілі. Дәл осындай өзгерулердің сатысынан өткен 

аңыздық прозаның жанрлық түрлерін жіктеп қарасақ, түбі бір – миф екендігін ұғынамыз. 

Яғни «миф» бұл негізгі бастау, жанрлық түрлердің қалыптасуына негіз болатын материал. 

Ал жанрлық өзгерістер адамзаттың қажеттілігінен туындайды. Яғни шындық пен қиял 

арасындағы түрлі бояуларға ие болады. Шын мәнісінде, ««мифке» анықтама бергенде 
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ғалымдар екі түрлі көзқарасты алға тартады. Біріншісі – фольклордың бір саласы деп мифке 

тек қана әдеби тұрғыдан бағам жасаса, екіншісі – мифті ауыз әдебиеті ауқымынан 

алшақтатып, өз алдына дербес ғылыми пән ретінде қарау. Ең бастысы – мифке тек қана 

фолклордың жанры ретінде қарау дұрыс емес. Себебі мифтің бойында белгілі-бір тарихи 

қоғамның рухани эволюциясы, тарихи негізі, қисыны бар, «ақиқат» деп есептеуге болатын 

таным жатады» [4, 28-29 бб.], дейді Серікбол Қондыбай өзінің «Арғықазақ мифологиясы» 

атты еңбегінде.  

Мифтің көпфункционалдылығын біз тіпті, қазіргі модерн сарынында жазылып жатқан 

шығармаларға негіз болуынан аңғара аламыз. Қанша жыл өтсе де халық сол баяғы мифті 

азық етуде. Жаңа заманға сай өңдеп, жаңа көзқараста көрсетуде. Демек, мифтің сол халық 

танымына сай келуі, генетикалық кодтың арқасында қаншама жылдан кейін де танымдық 

сәйкестік сақталуы оның қызметін күрделендіре түспек. 

Ендігі кезекте осы мифтен тарайтын түрлі жанрлық өзгерістерге түскен аңыздық 

прозаның ішкі салаларына тоқталып кетсек. С.Қасқабасов бөліп қарастырғандай, аңыздық 

проза іштей хикая, әпсана  және аңыз деп жіктеледі. Хикая дегеніміз – ел өмірде бар деп 

сенген неше түрлі жезтырнақ, албасты, үббе, күлдіргіш, жалғыз көзді дәу, шайтан, пері, дию 

сияқты нәрселер туралы діни нанымдарға негізделген әңгімелер кіреді. Бұл жанр – көне 

мифтің феодалдық қоғамда өзгерген түрі. Патриахалды-рулық қауымнан патриархалды-

феодалдық қоғамға ауысуы, діни ағымның салдарынан пайда болған персонаждар хикая 

жанрын қалытастырды. Сол кездегі адамдардың психологиясына бір сәт еніп көрсек, бұл 

жанрдың персонаждары (үббе, шайтан, пері, т.б.) адам баласынан шын мәнісінде қорқады, 

оны алдап-арбау арқылы қиянат жасағысы келеді. Дегенмен, адамзат баласы ақыл-

айласымен, физикалық күшімен де бұл персонаждардан басым түсіп отырады. Дегенмен, 

патриархалды дәуір нақты орнаған кезінде бұл шығармалар көбіне анекдот, ертегілік сипатқа 

ие болып кеткендігін байқаймыз. Өйткені, халық наным-сенімі өзгеріп, жаңа дәуір әсерінен 

бұл персонаждардан қорқудан қалады. 

«Аңыз – бір мекеннің, жергілікті жердің, я болмаса бір елдің, тайпаның, рудың ауызекі 

шежіресі (устная хроника), бір аймақта болған оқиғаның әңгімесі» [5, 259 б.], - деп анықтама 

беріп жүрміз. Аңыздың бірден-бір ерекшелігі – аймақтық (локальдық) сипаты, белгілі-бір 

аймақта болған оқиғаны қамтиды. Екінші бір ерекшелігі – тарихилылығы, шынайылылығы. 

Дегенмен, аңыздық шығармаларға тарихи факт ретінде қарау дұрыс емес. Ол белгілі бір 

көркемдік өңдеуден өтіп, тыңдарман мен айтушының талғамына қарай өзгеріске түседі. 

Бұндай өзгерістердің себептері: ауыздан-ауызға тарауы, таралу мезгілі көп уақытты қамтуы.  

Уақыт өте келе аңыз әпсана-хикаятқа айналады. Әпсана-хикаят аңыздан басқа да жолмен 

пайда болады. Бұл жанр өз бойына мифтің де, аңыздың да касиеттерін жинаған. Әпсаналық 

шығармалардың өне бойынан тағы да бір ерекшелікті байқай аламыз. Бұл – белгілі бір 

қаһарманды, белгілі бір мекенді немесе белгілі бір құбылысты идеализациялауы. Яғни, 

көркемдік құралдардың көмегімен оны ерекше қасиетті, қабілетті деп көрсетуі. Бұл да 

мифтік танымға негізделеді дейтін себебіміз, әр халықтың өз танымында «идеал» кейіп 

болатындығы айқын. Мысалға, Қорқыт жайлы аңыздардың бірі – оның атының қойылу 

себебін түсіндіретін аңыз, бұл оның қабілет-күшінің ерекшелігін айқындайды. Мұндай 

идеализациялау халықтың өз танымындағы принципке негізделеді. Ал бұл көркемдегіш 

құралдың, яғни қиялдың көптігі оны ертегіге бір табан жақындатады. Бірақ, әпсана-хикаятты 

ертегіден айыратын белгісі – шынайылылығы, белгілі-бір ғибратты (дидактикалық) ойдың 

берілуі.  

Жалпы алғанда, аңыздық прозаның көркемдігі ертегіден әлдеқайда төмен, өйткені олар 

космогониялық, тарихи, діни, тұрмыстық мәліметтер мен жаңалықтарды хабарлау 

мақсатында айтылады. Сондықтан айтушы мен тыңдаушы оны көркем шығарма ретінде 

емес, шынайы оқиға ретінде қабылдайды.  
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МОВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОВІСТІ  

І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» 

 

У даній роботі на матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького та її перекладу К. Трофимовим 

здійснюється порівняльний аналіз експресивів у мові-оригіналу і мові перекладу з 

урахуванням їх частиномовної належності та структурно-семантичної природи.  

Ключові слова: експресивність, експресія, експресивно-емоційне значення, експресивна 

функція мови. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку мовознавства відсутнє 

загальноприйняте визначення категорії експресивності, як головної текстово-дискурсивної 

категорії. На сьогодні вплив обставин та навколишнього середовища все дужче сприяє 

виникненню у людини емоцій у будь-яких формах (мовній або позамовній). Залучення 

експресивно-емоційних слів, виразів, тощо, робить українську мову розвиненою, живою. Але 

проблема їх перекладу безсумнівно залишається актуальною в усі часи, адже головним 

питанням є питання засобів досягнення експресивізації тексту та її збереження у мові-

перекладу. Особливості перекладу художніх творів здавна посідають значне місце у 

перекладознавстві, експресивність взагалі потребує пильного розгляду та індивідуального 

підходу. За словами І. Франка, повість “Кайдашева сім’я” належить до “найкращих оздоб 

українського письменства”. З великою художньою силою І. Нечуй-Левицький на прикладі 

однієї сім’ї змалював український національний колорит і значну роль у цьому відіграли, 

звичайно, експресиви, передача яких іншою мовою є досить складним завданням для 

перекладача 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Експресивність – одне з найосновніших 

понять у стилістиці, адже всі стилістичні парадигми базуються на протиставленні 

експресивності й не експресивності. Експресивну лексику, або емоційно-забарвлену лексику 

досліджують у своїх працях І.К.Білодід, Л.Булаховській, О.Т.Волох, М.А.Жовтобрюх, 

Б.М.Кулик, М.П.Івченко, Л.М.Марченко, М.Я.Плющ. Проблемам дослідження 

експресивізаціі та засобам її вираження присвячені праці таких науковців, як Н. Бойко, 

М. Гамзюк, С. Єрмоленко, Л. Жаркова, Б. Коваленко, Г. Колесник, М. Кравченко, 

І. Литвинчук, А. Мойсієнко, Н. Пилинський, Л. Ставицька, О. Тодор, О. Турчак, 

В. Чабаненко та інші. Експресія, на думку М.М. Бахтіна, це індивідуальне явище, що 

залежить від мовця і проявляється в конкретному мовленнєвому жанрі, контексті й 

комунікативній ситуації. У російській мові проблеми експресивності досліджували 

В.І.Шаховський, Л.М. Васильєв, І.В. Арнольд. 

Мета статті: Виявити експресивність у повісті І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я», 

зіставити експресиви мовою оригіналу та перекладу (К.Трофімов), визначити особливості 

перекладу експресіоналізмів, та дослідити, чи зберігається експресивність при перекладі. 

Виклад основного матеріалу. Експресія – це особлива оболонка, яка містить в собі силу 

пожвавлення тексту, ситуації, яка надає барвистості літературі і збагачує фантазію і 

сприйняття людини. Експресивність визначається як "якість мовлення, що є виразно-
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зображувальною", піднесена виразність, така соціально й психологічно мотивована 

властивість мовного знака, яка деавтоматизує його сприйняття, підтримує загострену увагу, 

активізує мислення, викликає почуттєву напругу слухача або читача. І. Нечуй-Левицкий 

часто використовував експресіоналізми у своїх творах, які збагачені емоціями, враженнями, 

дуже добре передають опис того часу, який мав намір передати письменник. Твори І. Нечуй-

Левицького наче шматочок нашої історії, гід в культуру минулого, з усім її колоритом, 

звичаями і традиціями. Це елементарна машина часу! Нащадкам пощастило мати спадщину 

у вигляді літератури. Але через мовний бар’єр не всі можуть дозволити собі поринути в 

історію. З моменту розвитку, перекладознавство не зупиняється перед цими бар’єрами. 

Перекладачі шукають іноваційний підхід їх усунення. Особлива роль перекладознавства 

приділяється перекладу художньої літератури. Адже варто максимально зберегти 

індивідуальність автора і передати ідею твору, викликати у читача при сприйнятті перекладу 

ті емоції, які б він мав відчути при ознайомленні з оригіналом. 

Експресивна функція полягає в тому, що мова є унiверсальним засобом вираження 

внутрiшнього свiту iндивiда. Вона дає можливiсть перетворити внутрiшнє, суб’єктивне в 

зовнiшнє, об’єктивне, доступне для сприйняття. Експресія як інтенсивність вираження 

наділяє слова та вирази різними значеннями (урочисте, піднесене, увічливе, пестливе, 

лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе та ін.). Досліджуючи 

експресиви, ми врахували їх частиномовну належність і поділили на групи: іменники, 

прикметники, дієслова, цілі фразеологізми. 

Розглядаючи першу групу,можна зауважити, що більшість іменників оригіналу з 

експресивним значенням має відповідник у мові перекладу. Наприклад: 

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Хусточка  – платочек 

Волоцюга  – бродяга 

Не заходь до шинку – не заходи в корчму 

Прикинув таке слівце  – вставил такое словцо 

Але все ж таки є відсоток експресивів іменників, які загубилися без відповідника. Автор 

перекладу намагався збудувати атмосферу оригіналу за допомогою контексту. Наприклад: 

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Моє серденько  – моя милая 

  

Аналіз наступної групи експресіоналізмів – прикметників, доводить аналогічне 

співвідношення: більшість слів та виразів мають свої відповідники при перекладі. 

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Веселенька  – весёленькая  

Покірненька  – покорненькая  

Вузеньких стьожок  – узеньких ленточек 

Широке лице було сухорляве  – его широкое лицо было худощавым  

Якщо відповідників немає – автор перекладу зберігає суть тексту, але сам контекст трохи 

змінює. 

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Говорить тонісінько  – голосок тоненький  

Дієслова – також мать значну кількість відповідників у мові перекладу.  

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Важу  – зарюсь  

Не встиг набідкаться  ‒ не успел погоревать  

Копирсну заступом  ‒ ковырну лопатой  

Сіпнула глиняника  – дёрнула горшок  

Як дременув попід хатою  – понёсся вдоль хаты  

Шубовснув  – бултыхнулся  
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Якщо відповідника не має, перекладач замінює вираз, або слово навіть на іншу частину 

мови.  

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Вона вміла добре куховарить  – она была хорошей стряпухой  

Гордо несешся  – нос высоко задираешь  

З перекладом фразеологічних та сталих виразів проблем не має. На кожен фразеологізм є 

свій відповідник у мові перекладу. 

Українська (мова оригіналу) Російська (мова перекладу) 

Щоб мала серце з перцем  – чтоб было сердце с перцем  

Паскудить язики  – языки чесать 

Сидить мені отут у печінках  – у меня вот тут в печёнках сидит  

Яка це іродова душа  – какая это иродова душа 

Не питай, бо старий будеш  – много будешь знать – скоро 

состаришься 

Кожен з експресивів має своє велике значення і місце у творі. Саме так, як І.Нечуй-

Левицький збагатив ними повість «Кайдашева сім’я», перекладач К. Трофімов мав би 

зберегти експресивність у перекладі.  

Висновки. Аналіз, проведений на основі оригіналу та перекладу повісті «Кайдашева 

сім'я», дозволив зазначити, що у художній літературі вагома частина експресивів при 

перекладі не зберігається. Автор перекладу намагається знайти відповідники експресивної 

лексики у мові перекладу, щоб передати читачеві емоції та задум автора оригінального 

твору.  

Таким чином, питання перекладу експресивності, зі збереженням емоційного значення, є 

досить актуальним у перекладознавстві та художній літературі і потребує подальшого 

ретельного вивчення. 
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GUSTAVE FLAUBERT'S INDIVIDUAL APPROACH  

TO THE ANALYSIS OF EARLY WORKS 

 

The article examines the earliest unpublished works during Flaubert's life, which are evidence 

of the formation of a creative individuality, an organic part of Flaubert's artistic world, and a 

significant fact in the history of literature. The formation of Flaubert's creative personality unfolds 

in line with Western European literary, aesthetic and philosophical traditions.  

Keywords: literature, center, bibliography, research, mystery, study, life, anniversary, death, 

reception, light, aesthetics, outcome, etc. 

 

В статье рассмотрены ранние, неопубликованные при жизни Флобера сочинения 

представлены собой свидетельство становления творческой индивидуальности, 

органическую часть художественного мира Флобера и значительный факт истории 

литературы. Становление творческой индивидуальности Флобера разворачивается в русле 

западноевропейских литературных, эстетических и философских традиций.  

Ключевые слова: литература, центр, библиография, исследование, загадка, учеба, 

жизнь, юбилей, смерть, прием, свет, эстетика, результат и т. д. 

 

Flaubert's writings remain the focus of every new generation of literary critics. Already in 

1909, twenty years after the death of Flaubert, the bibliography of works about him was so 

extensive that Rana Decharm in the Preface said “ " about Flaubert written a lot, and many continue 

to write, however, can not prevent the creation of a new book.” Half a century later, in 1962, Jean 

Bruno begins his fundamental work with the words: "Every new book about Flaubert needs 

justification. The work of the great writer so often been the subject of numerous studies that the 

appearance of one brings to mind the first Maxim of “Characters” isolated maxims of La Bruyere: 

all have been said” . And twenty years later, at the turn of 1980 and 1981, there was a belief that 

“all the secrets of life and riddles creativity Flaubert discovered, studied, interpreted.” 

 The study, published in 1980, at the centenary anniversary from the day of his death, he 

introduces to hardly any literaturе school. 

Among them, was beaten work biography, literature historical, comparative. Scientists turned 

to the problems of aesthetics, poetics and method of Flaubert, the Genesis of his works, their 

psychoanalytic interpretation of translation reception, and the problem of “Flaubert in the light of 

literary criticism” took at this time an independent character . But soon the belief that “about 6 

Fabre know everything,” ofound its illusory nature. Many studies were not only the result of 

previous research, they also opened the "other" Flaubert, defining new directions of scientific 

research. Among the significant phenomena of that time called the publication by Raymonda 

Debra-Jenett collective work “Flaubert a l Œuvre”, addressed to early prose and the novel “ 

Bouvard and Pecuchet”. These works will be the object of attention of Flowerbeds in the twenty-

first century . Of particular value is the book of Jeanne Ben on the philosophical drama "the 

Temptation of St. Anthony", which marked the beginning of the research of all three versions of 

this little-studied text . An important event was the publication of the second volume of the 

complete collection of Flaubert's letters. It included letters from 1851 To 1858, testifying to 

Flaubert's Eastern journey and his aesthetic reflections while working on the novel “Madame 

Bovary” and the first chapters of “Salambo”. 

This five-volume edition was begun by Jean Bruno and completed by Ivan Leclerc . Published 

by 1980, the first two volumes aroused a deep interest of scientists to the epistolary heritage of 

Flaubert . They were followed by the publication of selected letters and correspondence with 

Flaubert, George sand, Turgenev, Goncourt, Maupassant, Alfred Le Pratunam and Maxime Du Kan 

. Prior to these publications, scholars had documents that were numerous but fragmentary and 
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devoid of context. Full commented, collection of letters, the publication of correspondence Flaubert 

opened the sources of thought of the writer, gave the opportunity to explore the formation of his 

aesthetic Outlook.  

A major impetus to the new wave of interest in Flaubert was a complete annotated edition of 

notebooks and notebooks of the writer, undertaken by Marc-Pierre de Biasi 1988 . This publication 

allowed to see next to Flaubert famous novels and letters of genius “colossal figure “of the third 

Flaubert”: the author of unpublished works, the Creator and his relationship with the text.”  

At present, Flaubert's writings, manuscripts, and rough drafts remain the source of innumerable 

interpretations, commentaries, and complex theoretical constructs. “It is impossible today to talk 

about literary issues, not to mention Flaubert, not to speak of its influence” À the author of the 

thesis, devoted to the history of Flaubert, Dad Moody Niang . Summarizing the results of Flaubert, 

the researcher identified three possible directions for literary research.  

First, works of an interdisciplinary nature, involving the methods of sociology, psychoanalysis, 

philosophy. Second, commented editions of Flaubert's works and manuscripts. Thirdly, what is 

especially important for us, Ŕ works of historical-biographical and historical-literary character. 

“The phenomenon of the author, of little interest to structuralists, is becoming more and more 

important. It is necessary to see the connection between creativity and the writer's worldview, to 

consider the work in the paradigm: the text, the Creator, the reader, the society,” the researcher 

says. Today there is a new interest in the creative subject, the creative person. And we must admit 

that historical criticism, despite its imperfection, remains the only timeless one.  

The hypothesis of the scientist was correct. Modern Flaubert studies, represented by 

interdisciplinary research, genetic, historical-literary, biographical works, remains “a space open to 

scientific controversy, still wide and new.” And still relevant are the words of Jean  

Bruno, said in 1963: "Rereading the works of Flaubert since the beginning of the XX century, 

referring to the editions of his works, the reader feels dissatisfaction, and sometimes very deep: the 

image of Flaubert still remains distorted”. 

The reason for this is the fate of Flaubert's legacy. Early, created before the novel “Madame 

Bovary”, in 1831 Ŕ 1849 years, the work was not published during the life of the writer . After his 

death, manuscripts reciting more than two collections were printed in excerpts, often with errors. 

Many generations of flowerbeds they were known only in fragments. Flaubert's collected works 

opened, as a rule, with the novel Madame Bovary. This book beat and remains the center of creative 

biography of the writer I his earliest novel, "Louis XIII", was created in 1831, a quarter of a century 

before the appearance of the famous novel, and exactly the same left him to live and write in 1856, 

when all of France for the first time read the story of Emma. 

It's hard to find a book about Flaubert, the author of which is not quoted phrase would be 

known from the caste of the writer amélie Bosque, repeated Goncourt and attributed to Flaubert: 

“Madame Bovary I am me” to death make me sick. I was tortured with this book. For all that I have 

written since then does not seem to count”. And all created by the famous Flaubert novel: an 

historical and philosophical drama, autobiographical writings, I long been, “if not count.”  

Flaubert kept all his completed but published works, trusted his close friends to read them, and 

perhaps intended them for publication. "And you know, I wrote it to Maxime Du camp, I'm not a 

bad idea I sit myself a kind of young man of fifty years, does not publish anything, and suddenly, 

one day publishes the complete works”. 

This did not happen, and an archive of Flaubert, except for a few manuscripts was inherited by 

his niece and ward Carolina Commonwill (Franklin GRU). She donated the manuscripts of 1856-

1880 to the Historical library of Paris and the French national library. The heiress kept the youthful 

manuscripts at the Villa Tanit in Antibes, where she lived from 1893 until her death.  

Carolina Commonwill intends to publish complete works. Flaubert, but the edition of his early 

literary experiences for her was premature: she was familiar with them, these short stories, novels 

and mysteries could be imperfect, or too personal to "Memoirs of Gustave Flaubert the" Carolina 

Commonwill mentioned about the passion of the future writer's theatre, about plays which he wrote 
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in childhood, and noted two undoubtedly valuable and, in her opinion, worthy of publication I, 

“Education of feelings” (1845) and “the Temptation of St. Anthony” (1849) . 

At the beginning of the XX century, a significant part of the early works remained unknown 

even by name. Emile Fage, the author of the first monograph on the works of Flaubert, mentioned 

in it only the first version of “the Temptation of St. Anthony” story "November" lost historical 

drama “Fredegonde and Brungilda”. The researcher has not seen the manuscripts of these works, 

about their existence, he learned from the letters of Flaubert. And for Rene Dumesnil the source of 

ideas about the mystery of “Smart”, the story “November “and” the First Education of feelings” was 

the correspondence of Flaubert .  

The solution to this problem is the analysis of Flaubert's early works from the perspective of 

the formation of his creative individuality. 
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THE ROLE OF TEACHING COMMERCIAL TERMINOLOGY  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

The article discusses the role of teaching commercial terms in foreign languages. In education 

system. And also analyzes easy way of learning commercial terms in different method. How to 

write, read, listen and speak fluently commercial terms in English with examples. 

Keywords: principle, didactic, imposes, approach, method, incentive, reaction. 

 

В статье рассматривается роль преподавания коммерческих терминов в иностранных 

языков в системе образования. А также анализирует легкий способ обучения коммерческих 

терминов. Как писать, читать, слушать и свободно говорить коммерческих терминов по-

английски с примерами. 

Ключевые слова: принцип, дидактика, навязывает, подход, метод, стимула, реакция. 

 

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Education, Training and 

Personnel Reform, Adult Education and Development", implemented on November 8, 1997, the 

implementation of the Law on Education and National Training. In this document, personnel play a 

crucial role in ensuring the economic development of our country. Our state has adopted a law on 

deepening foreign language learning in the country.  

Social Pedagogical Diagnostics is a collection of information about the moral, intellectual, 

aesthetic, physical, sociological, environmental, and socio-psychological impact of the individual 

on the effectiveness of pedagogical factors. In order to make an assessment of the level of education 
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of each person in the community, it is important to understand that the terms "parenting" and 

"parenting" are the constituent parts of the term. The world pedagogy has been widely used by the 

term kibble as a kangaroo, because there are many different theories. Trainers (teachers, coaches 

and caregivers) are the most common tendency to influence the beams. In this case, the letters are 

considered to be correct, and certainly influence the ideals, goals, objectives, norms and 

requirements of the course. The term "pedagogical diagnostics" was first introduced in 1968 by 

German scientist KarlheinzIngenkamp. A number of scholars: (RS Nemov, DV Olshansky, 

G. Broer, G. Mattes) In the course of pedagogical correction, Elimination is a solution to the 

disadvantages of the spiritual and cognitive field”. While teaching in a foreign language, the 

methods can be conditional on the conventional approach, that is, the traditional methods of 

teaching and the use of interactive methods can be used by students. Nowadays, the main content of 

national training is to train highly qualified, spiritually-educated, knowledgeable and talented 

people, self-sacrificing, self-sacrificing personnel. As a result of the rapid development of 

information technologies in the past, education has also been incorporated in the technologies of 

communication. One of these communications is the electronic board. Until then, we have done 

business with simple whiteboards, but nowadays, thanks to the development of information 

technology, technology and electronics, we have devastated every single convenience store. This 

time, human development is evidenced by a new era of boar drought. 

 Focusing on modern higher education, TUIT Samarkand branch and vacancy in the Republic 

of Uzbekistan abroad, foreign language teaching and multimedia schools respond to the needs of 

all, but no matter what. 

 Other ideas should be based on the idea of diversity. Lessons in English will help you make 

quick, accurate decisions through tests and crossovers. It is also possible that if a student is absent 

from the Internet via distance, they can solve both the problem and the exercises together, without 

having to go along with it. There are many different ways to teach English, and one of these is the 

method of communication: English speaking is the basic principle. This is one of the most effective 

methods used. Often this method is called both in the question and answer method. The English 

language is used as an introduction, question, and answer method in the main and the first sections, 

which are lost in the course of teaching. And of course, if the instructor puts the questions in the 

form of an illustrator, for example, in the case of effective noise, these students will be the first to 

attract them, and secondly, they will answer when the cursor is released. This time slows down and 

the answer is clearly answered. The first thing to do when studying foreign languages is to make the 

distance clear, secondhand, for those who are in a lecture or lecture. 

Through the interview method, the questions raised around the students are helped by the 

students 'and students' conversations. The English language subject of these students has been able 

to reconcile new concepts and laws. The answer to the question of how the electrons can 

communicate with the board can be answered. Well, as we have said, students can talk to each other 

in a classroom, talk about specific topics, and talk about elective questions to talk about the topic or 

to help the students or the teachers to help the students. It is necessary to use computer 

technologies.The English language subject can be divided into two conventional methods. Most 

methodologists, who have recently emphasized the primary positions of general didactics, do not 

have their own principles and laws, but rather the broader didactic principles that are presented 

more or less fully in Soviet pedagogy. they believe. The “didactic” method of this method is B.F. in 

his works. B.F. Corndorf, I.D. Salistra, L.S. Andreevskaya-Levenstern, O.E. Mikhaylov and others. 

Foreign language teaching methodology is a discipline that examines the patterns, objectives, 

content, techniques, methods and systems of teaching aids, as well as the learning and learning 

processes in foreign language material. The main categories of modern foreign language teaching 

methods should include teaching methods and systems. Other key categories also include the 

approach to learning, the principle of learning, the tutorial, and more. 

Adoption is nothing more than a simple methodical act aimed at solving a particular problem at 

a particular stage of the practice. The method is not only the path and the general direction towards 

the goal, though the etymology of the word "forces" it to express it in this way. The method 
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description should reflect the constituent and substantive components of this concept. In a 

methodological sense, it is difficult to treat the style as a whole, a system of techniques, because in 

any case, not every method consists of a number of methods. For example, if an explanatory 

reading method uses a loop and turns it into a basic reading, it naturally becomes a method and, of 

course, no system of differentiated methods. 

Method is a generalized model based on the idea of solving the main methodological problem 

of implementing the main components of the learning process in a foreign language. Approach is 

the term most commonly used in modern foreign language teaching methods. If the "method" is a 

tactical model of the learning process, then the "approach" can be presented as a strategy for 

learning a foreign language. Literary sources show that in modern methodology, four approaches 

can be distinguished - four strategies of learning. 

1. A behavioral approach characterized by the fact that it is based on "stimulus" and "reaction" 

relationships. The main task here is the elements of the formation and learning of skills with the 

drill, although they are not now completely rejected in many capitalist countries; 2. Inductive - 

Conscious Approach is based on a sophisticated study of language rules and speech behavior, as 

well as the intensive work on many examples that lead to the mastering of the elements of the 

language theory being studied; 3. The cognitive approach is mainly in the assimilation of the 

language theory studied, mainly in the form of a study of phonetics, grammar and vocabulary rules. 

Teaching plays an insignificant role here and, by contrast, emphasizes the conscious structure of the 

statement in a foreign language; 4. The integrated approach (our working term - ML) is embedded 

in the organic combination of conscious and unconscious components of the learning structure. In 

our time, consciousness of a foreign language is different. On the one hand, it is important to ensure 

that each student is informed about the content of the speech activities, and on the other hand, it is 

necessary to develop guidelines - for example, the proper use of language material (e.g. to ask 

questions in English about past actions). "You": Have you seen it? Did he help you? etc.) 

This question is primarily related to psychologist B.V. Belyaev was very interested. This 

applies to the need to teach foreign language thinking. It is well known that this issue was 

controversial but did not find its final solution based on experience. On the deductive basis, the 

view that different forms of thinking do not exist, but that there are different ways of compiling 

linguistic characters, prevails. Thinking processes - analysis, synthesis, comparison, generalization, 

generalization - are the same for everyone. Linguistics has always had a major impact on the 

practice of language teaching in middle and high technology requires that developing nations, of 

course, need to be educated in foreign languages, in computer technology, and in communication 

technologies. To sum up, today's advanced information technology requires that developing nations, 

of course, need to be educated in foreign languages, in computer technology, and in communication 

technologies. 
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ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК  

ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 

 

В данном статье отражено формирование и развитие идеологического иммунитета 

молодёжи. Для реализации процесса формирования идеологического иммунитета 

необходимы высокие духовные качества. Одним из механизмов сближения различных 

культур главный роль играет толерантность. 

Ключевые слова: толерантность, идеология, идеологический иммунитет, 

межкультурный диалог, идеологический вакуум. 

 

This article reflects the formation and development of the ideological immunity of youth. To 

implement the process of forming ideological immunity, high spiritual qualities are necessary. One 

of the mechanisms of rapprochement of different cultures is the main role of tolerance. 

Keywords: tolerance, ideology, ideological immunity, intercultural dialogue, ideological 

vacuum. 

 

XXI асрга инсоният улкан глобал муаммолар билан қадам қўйди. Улар ичида энг 

мураккабини инсоннинг ўзлигига, инсоний моҳиятига бўлган таҳдид, яъни оммавий 

маданият кўринишидаги ахлоқсизликнинг тарғиб қилиниши, миллий қадриятларимизга ёт 

бўлган тушунчаларни ёшлар онгига сингдиришга бўлаётган ҳаракатлар ташкил этади.  

Глобаллашув бугунги кунда илмий, илмий- фалсафий, ҳаётий тушунча сифатида жуда 

кенг маънони англатишини таъкидлаш лозим. Умумий нуқтаи назардан қараганда, бу жараён 

мутлоқо янгича маъно-мазмундаги хўжалик, ижтимоий-сиёсий, табиий-биологик глобал 

муҳитнинг шаклланишини ва шу билан бирга, мавжуд миллий ва минтақавий 

муаммоларнинг жаҳон миқёсидаги муаммоларга айланиб боришини ифода этмоқда. [1, 483] 

Глобаллашув -бу аввало ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви демакдир. 

Тараққиёт, ривожланиш ҳозирги кунда инсон ҳаётига кўп фаровонлик, қулайликлар 

келтириши ҳам бажиз эмас. Глобаллашув сабаб кенг жаҳондаги иқтисодий манфаатлар 

дунёнинг сиёсий чегара ва тўсиқларидан ошиб ўтиб, жаҳонни бир хил қонунлар асосида 

ишлайдиган ягона бозорга бирлаштирди. Лекин тараққиёт, илм-фан қанчалик 

ривожланаётган бўлса, шу билан баробар қарама-қарши томонга маънавий қадриятлар 

таназзулга юз тутиб бормоқда. Кейинги босқичларда глобаллашув ижобий эмас, балки 

маънавий таҳдидларга бўйсунувчи жиҳатлари асосий ўрин тута бошлади. Унинг ниқоби 

остида ахлоқий бузуқлик ва зўравонлик, индивидуализм, эгоцентризм ғояларини тарқатиш, 

керак бўлса, шунинг ҳисобидан бойлик орттириш, бошқа халқларнинг неча минг йиллик 

анъана ва қадриятлари, турмуш тарзининг маънавий негизларига беписандлик, уларни 

қўпоришга қаратилган хатарли таҳдидлар авж ола бошлади. 

Чунки глобаллашув келтирган моддий фаровонлик, асосан, фақат танга роҳат беришга 

хизмат қилмоқда. Бугунги тараққиёт бизга инъом этган неъматлар компютер 

технологиялари, сунъий йўлдош бераётган имкониятлар, интернет ва ҳоказо. Булар 

мутахассислар қўлида тараққиётни янада жадаллаштиришга хизмат қилаётган бўлса-да, айни 

пайтда бошқа ғайриқонуний мақсадларда фойдаланиш даражаси афсуски юқоридир. 

Глобаллашув жараёнининг яна бир ўзига хос жиҳати, у ҳозирги шароитда мафкуравий 

таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар ва 

марказларнинг манфаатларига хизмат қилмоқда. 
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Глобаллашув жараёни янгидан-янги минтақалар, инсон ва жамият фаолиятининг 

кўпгина соҳаларини қамраб олмоқдаки, онгли равишда унинг сиёсий оқибатлари кейинги 

ўринга сурилиб, асосан иқтисодий жараён тарзида талқин қилинмоқда. Глобаллашув 

жараёни бошқа жиҳатдан инсонга мафкуравий-маънавий таҳдид ўтказишнинг ўткир 

қуролига айланиб бормоқда, бу таҳдид инсон эркинлигини бўғиш, фикрий мутеликни 

қўллаб-қувватлаш; турли-туман жозибадор шиорлар орқали унинг руҳиятига мафкуравий, 

ғоявий ва информацион хуружлар кўринишида дахл қилмоқда, халқларнинг миллий ва 

диний илдизларига хавф солмоқда, энг хавфлиси, ёт ғоя ва зарарли қарашларни ёшлар қалби 

ва онгига сингдиришга уринмоқда. Инсониятнинг кўп минг йиллик тажрибаси шундан 

далолат берадики, дунёдаги зўравон ва тажовузкор кучлар қайси бир халқ ёки мамлакатни 

ўзига тобе қилиб, бўйсундирмоқчи, унинг бойликларини эгалламоқчи бўлса, авваламбор, уни 

қуролсизлантиришга, яъни энг буюк бойлиги бўлмиш миллий қадриятлари, тарихи ва 

маънавиятидан жудо қилишга уринади. 

Инсоният бир қатор глобал муаммоларни – экологик, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий 

йўналишдаги таҳдидларни ҳал қилиш йўлини топиши, уларга қарши тура олиш усул ва 

воситаларини ишлаб чиқиши мумкин. Лекин маънавий таҳдид, ёшлар тарбиясини бузишга 

йўналтирилган ҳаракатларга қарши кураш бутун жамият олдида энг муҳим, долзарб вазифа 

бўлиб қолмоқда.  

Шу билан бирга руҳий - маънавий қадриятларга, эзгулик, савоб, бировга беғараз 

яхшилик қилиш, қадимий ананаларга риоя қилиш каби олий тушунчаларга деярли аҳамият 

берилмаяпти. Бугунги тезкор глобаллашув жараёнида маънавиятни сақлаб қолишнинг ягона 

чораси инсоннинг онгига, маънавиятни сингдиришдир. Яна фарзандларимизни она Ватанга 

муҳаббат, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг муқаддас динига садоқат руҳида 

тарбиялаш учун, таъбир жоиз бўлса, аввало, уларнинг қалби ва онгида мафкуравий 

иммунитетни кучайтиришимиз зарур. Ёшларда юқори даражада сиёсий онг ва фуқаролик 

позициясини яратиш, ёшларни ўз ҳуқуқ мажбуриятларини англайдиган даражада тарбиялаш, 

ўсиб бораётган информацион таҳдидлар шароитида ёшларда ахборот маданияти ва 

психологик иммунитетни шакллантириш лозим. Токи ёшларимиз миллий ўзлигини, шу 

билан бирга, дунёни чуқур англайдиган, замон билан баробар қадам ташлайдиган инсонлар 

бўлиб етишсин. [2, 42] 

Мустақил давлатимизнинг келажаги бўлган, ижтимоий ҳаётда фаол қатнашувчи, 

идрокли, қобилиятли, юртига, Ватанига, халқига чексиз меҳру-муҳаббат ҳис-туйғулари 

билан тўлиб-тошган авлодни камол топтириш, уларнинг онгида миллий истиқлол тафаккури 

ва ватанпарварлик ғояларини шакллантириш ҳозирги даврнинг муҳим вазифаларидан 

биридир. 

Маънавий меросимизни қадрлаш, муқаддас динимизни ҳурмат қилиш, буюк 

алломаларимизнинг илмий меъросини ўрганиш, таълим тарбия тизимини такомиллаштириш 

мезонларини амалий ҳаётга тадбиқ этиш орқали ёшларда кучли маънавий иммунитет 

шакллантирилади. [3, 314] Ёш авлодимизни турли маънавий тажовузлардан ҳимоя қилиш 

ҳақида гапирганда, нафақат халқимизнинг улуғлайдиган буюк хусусиятлар айни пайтда 

унинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётганган, эски замонлардан қолиб келаётган 

номаъқул одатлар ҳақида ҳам очиқ сўз юритишимиз зарур.  

Бугунги кунда худбинлик ва лоқайдлик, қариндош-уруғчилик ва маҳаллийчилик, 

коррупция ва манфаатпарстлик, бошқаларни менсимаслик каби иллатлардан жамиятимизни 

бутунлай халос этиш ҳам долзарб вазифалардан биридир. Ҳеч кимга сир эмаски, биз 

яшаётган ХХI аср - интеллектуал бойлик ҳукмронлик қиладиган асрдир. Кимки бу ҳақиқатни 

ўз вақтида англаб олмаса, интеллектуал билим интеллектуал бойликка интилиш ҳар қайси 

миллат ва давлат учун кундалик ҳаёт мазмунига айланмаса-бундай давлат жаҳон тараққиёти 

йўлида четдан қолиб кетиши муқаррардир. Шундай экан, ҳар бир ўғил-қизни маънавий 

баркамол, иродаси бақувват, иймони бутун, ҳалол - пок, бир сўз билан айтганда комил шахс 

сифатида тарбиялаш- Озод ва Обод ватан, Эркин ва Фаровон ҳаёт барпо етишдаги енг асосий 

шартлардан бири бўлиб қолаверади. Ватан инсон учун бебаҳо бойлик. Ватаннинг борлиги 
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инсонга улкан ғурур-ифтихор бахш этади, чунки инсоннинг энг покиза ва муқаддас 

туйғулари ўзи туғилган, вояга етган замин-Ватани бағрида уйғонади, камолга етади. Киши 

қадрдон юртида ўзини озод ва эркин ҳис қилади. Айни пайтда ана шу буюк мамлакат, буюк 

халқ, буюк тарих ва келажакка муносиб бўлиши юксак масъулиятдир. Шунинг учун бу 

туйғуни ёшликдан тарбиялаб бориш, камолга етказиш катта аҳамиятга эга, чунки 

ватанпарварлик туйғуси - инсоннинг доимий эҳтиёжи. Бу туйғу қанчалик мукаммал бўлса, 

инсон шунчалик баркамол бўлиб улғаяди. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда амалга 

оширилаётган миллий тикланиш, миллий уйғониш жараёнлари фуқароларнинг 

ватанпарварлик эътиқодининг намунасидир.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

КАК ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

В данном статье отражено формирование и развитие идеологического иммунитета 

молодёжи. Для реализации процесса формирования идеологического иммунитета 

необходимы высокие духовные качества. Одним из механизмов сближения различных 

культур главный роль играет толерантность. 

Ключевые слова: толерантность, идеология, идеологический иммунитет, 

межкультурный диалог, идеологический вакуум. 

 

This article reflects the formation and development of the ideological immunity of youth. To 

implement the process of forming ideological immunity, high spiritual qualities are necessary. One 

of the mechanisms of rapprochement of different cultures is the main role of tolerance. 

Keywords: tolerance, ideology, ideological immunity, intercultural dialogue, ideological 

vacuum. 

 

Концептуально-методологическое положение национальная идеология должна связывать 

прошлое и великое будущее народа, чтобы народ могла по достоинству гордиться 

бессмертным наследием великих предков и достижениями мировой прогресса и это служит 

как основой формирования и развития идеологического иммунитета молодёжи.  

Под идеологическим иммунитетом мы понимаем невосприимчивость (в данном случае – 

молодых людей) к навязываемым им чуждым идеям, которые направлена на искажение 

мировоззрения, духовного мира человека, что ведет к развитию нетолерантных, 

экстремистских идеологических направлений. Любая позитивная идеология должна 

вырабатывать идеологический иммунитет против негативных тенденций, содействуя 

толерантности, созидательной общественной деятельности. 

Из отмеченной выше сущностной характеристики национальной идеологии и 

идеологического иммунитета развивается способность граждан (прежде всего – молодых) 

отвергать такие идеологически вредные и пагубные течения, как экстремизм, терроризм, 

религиозный фундаментализм и т.д. Национальная идеология не может рассматриваться в 

отрыве от идеологических ценностей народов нашей республики, которые «включают в себя: 

независимость страны, спокойствие и мир в стране, межнациональное согласие, 
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сотрудничество и солидарность всех социальных групп общества, благополучие в каждой 

семье и в отдельной махалле». [1, 122] 

Формирование и развитие идеологического иммунитета молодёжи способствует её 

конструктивной ориентации на позитивные ценности общества. Следует отметить тесную 

взаимосвязь усвоения национальной идеологии и формирования, развития идеологического 

иммунитета граждан с повышением их идеологической зрелости. Это с необходимостью 

предполагает и формирование мировоззренческого базиса. Взаимосвязь этих процессов 

обуславливается самой сущностью мировоззрения, которое «создаёт целостную систему 

взглядов, идей о мире и человеке. И самое главное ‒ оно даёт ответы на вопросы об 

отношении человека к миру, его месте в мире, его сущности, жизненной позиции, 

самосознании и т.д.» [2, 115] 

Характер решения проблемы идеологического иммунитета, в настоящее время, с одной 

стороны, определяется общими мировоззренческими позициями, а с другой – сам играет 

немалую роль в его формировании. Для реализации процесса формирования 

идеологического иммунитета необходимы высокие духовные качества, осознание и усвоение 

взглядов различного идейно-ценностного содержания. Как отмечал Первый Президент 

Республики Узбекистан И. Каримов: «Хотя сейчас в мире уже нет двух противоположных 

политических полюсов, но, тем не менее, не прекращается борьба идеологий, отражающих 

различные цели и интересы. Надо открыто признать, что основная цель этой борьбы ‒ 

завоевание сердец людей, прежде всего молодежи, оказание влияния на сознание нации или 

народа определенной страны или региона, подчинение его своей идеологии, подавление его 

в духовном отношении. А отсутствие собственного мнения, подчинение чужой воле или идее 

гораздо страшнее, чем любая экономическая или политическая зависимость». [3, 83] 

Необходимо своевременно изучать и предупреждать любые деструктивные тенденции в 

общественном развитии, заботиться о сохранении стабильности и повышении консолидации 

общества.  

Социальные, экономические, политические преобразования, произошедшие в жизни 

мирового сообщества и в нашей республики обусловлены кардинальными переменами в 

сфере человеческого сознания. В результате формируются новые понятия, в том числе и в 

сфере государственных идеологий, национальной, региональной и мировой безопасности, 

взаимопонимания и толерантности. Исходя из этого, на современном этапе все более 

актуальным становится исследование теоретико-методологических, социально-философских 

основ формирования идеологического иммунитета молодёжи.  

Взвешенной государственной политикой является та политика, которая формирует 

устойчивый идеологический иммунитет общественного сознания к разрушительным идеям и 

деструктивному поведению. В Конституции Узбекистана закреплены права и свободы 

человека и гражданина, светский характер государства, гарантии прав граждан на свободу 

совести, в основе которых лежит толерантность. Всесторонняя правовая и социальная 

защита интересов каждого человека является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Узбекистана.  

Острота данной проблемы связана с усиливающимися в последние десятилетия атаками 

на мировоззрение, особенно молодёжи. Это находит своё отражение в стремлении 

заинтересованных сил склонить некоторую часть граждан, прежде всего молодёжи, особенно 

со слабо развитым идеологическим иммунитетом к деструктивным действиям (таким как 

экстремизм, терроризм, наркомания и др).  

Одним из ключевых условий сохранения стабильности в обществе и соблюдения прав 

человека служит толерантность. Мы живём в условиях глобализации, когда люди как 

никогда находятся в постоянном взаимодействии. Идеологии деструктивного поведения 

необходимо противопоставить реальные идеалы, мораль, национальные и общечеловеческие 

ценности. Идеология необходима каждому обществу. Без идеологии человек, общество, 

государство потеряют ориентиры на своем пути. И если где-то возникает идеологический 

вакуум, то там, естественно, будет править другая идеология. Одним из механизмов 
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сближения различных культур, сообществ, общественных устройств ‒ служит 

толерантность. Она должна проникать во все сферы жизни: политическую, экономическую, 

культурную, интеллектуальную, а также в самые широкие массы населения, способствуя 

достижению мирного и справедливого сосуществования. 

Утверждение принципов толерантности как общечеловеческой и национальной ценности 

влияет на сознание людей, формируя его в духе ненасилия и культуры мира. Диалог как 

фактор консолидации общества способствует толерантности. Через межкультурный диалог 

снимается угроза распространения деструктивного поведения. Сохранение единства 

многообразия, взаимное понимание, мирное сосуществование, гармония интересов, 

стремление проводить конструктивный диалог с целью поиска совместного ответа на новые, 

нестандартные угрозы и вызовы современности служит мощным фактором стабильности 

общества.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ 

 

В данной статье отражено архитектурное искусство эпохи Амира Тимура и 

тимуридов. Амир Тимур и тимуриды особое внимание уделяли на строение современное 

сооружение и мавзолеи. Амира Тимура основоположником Ренессанса эпохи Тимуридов. 

Это способствовало появлению Ренессанса эпохи Тимуридов в Мавераннахре.  

Ключевые слова: мавзолей, сады, усипальница, Мавераннахр, тимуриды, ханака, ислам.  

 

This article reflects the architectural art of the era of Amir Timur and Timurids. Amir Timur 

and Timurids paid special attention to the structure of the modern structure and mausoleums. Amir 

Timur was the founder of the Renaissance of the Timurid era. This contributed to the emergence of 

the Timurid Renaissance in Maverannahr 

Keywords: mausoleum, gardens, tomb, Maverannahr, timurids, khanaka, islam. 

 

Завоевание Чингзхана Центральное Азии, оказалось необычайно тяжёлым периодом для 

всех, начиная от простых граждан, испытывавших гнёт, до многих крупных политических 

деятелей и представителей духовенства Мавераннахра. Общество нуждалось в освободителе, 

вожде, который бы воплотил в себе его устремления к свободе и развитию. Велением судьбы 

в качестве такого освободителя и вождя вступил на сцену истории Амир Темур.  

После освобождения своего государства от монгольских завоевателей большое внимание 

Амир Темур уделяет его благоустройству, восстанавливает торговые пути, оросительные 

сети, столице своей империи Самарканд, Багдад, Шахрисябз, строит города Шахрухию. Где 

бы ни побывал Тимур, писал историк Шарафуддин Али Язди - он строил там какое-нибудь 

общественное здание. Вокруг Самарканда он построил семь городков, двенадцать 

великолепных садов. Он любил устраивать беседы с учёными, дебаты, победивших, 

одаривал драгоценными подарками. [1, 139] 
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Для Амира Темура великолепие архитектурных сооружений, выполнявшихся по его 

заданию, было одной из задач политического плана ‒ и это сформировано в надписи в 

портале дворца Ак-сарай в Шахрисябзе: «Если хочешь убедиться в нашем могуществе - 

взгляни на наши постройки!».  

Главные работы в этом направлении были сконцентрированы в Самарканде. При Тимуре 

в Самарканде было возведено лишь два медресе. Оба они были связаны с династийными 

усыпальницами ‒ это медресе при комплексе Гур - Эмир ‒ и медресе Сараймулькханум. По 

заданию Улугбека возводятся медресе в Бухаре (1417 г.) в Самарканде (1420 г.) в Гиждуване 

(1433 г.). Не случайно на дверях медресе Улугбека в Бухаре была вырезана сентенция: 

«Стремление к знанию ‒ обязанность каждого мусульманина и мусульманки».  

Особую группу архитектурных творений в Тимуридском наследии Средней Азии 

составляют культово-мемориальные сооружения: мавзолеи, (ограды, включающие 

погребения чтимого духовного лица и захоронения знати и духовенства), кадамжо «место 

следа» какого-либо мусульманского святого, дахма-возвышения с фамильными 

захоронениями и надгробиями, ханака ‒ (дома и места радения суфиев, где принимали 

приезжих учёных и поэтов). [2, 51] 

Величественные образцы мавзолеев времени Амира Тимура в Самарканде ‒ 

усыпальница шейха Бурханидина Сагараджи - Рухабад и династийная усыпальница 

Тимуридов - Гур-Эмир. В Ташкенте мавзолей «Занги ата» (в Шайхантаурском районе), 

мавзолей Ахмада Яссави в городе Яссы (нынешний Туркестан). Две крупные мавзолеев были 

созданы в Шахрисябзе при Тимуре (1389-1400 гг.), другое при Шохрухе в Герате (1427 г.) 

Шахрисабзкий именовался «Дар-ус-сиадат» (вместилище власти, могущества) и был 

возведён как династийная усыпальница дома Амира Тимура, где погребены его сыновья 

Джахангир Мирза. Масштабно было во времени Амира Тимура и гражданское 

строительство, однако до нас дошло очень немного. Среди построек XIV-XV веков 

упоминаются дворцы правителей и знати, жилые дома, бани, в городах крытые рыночные 

здания - чорсу и тимы (закрытые рынок), караван - сараи, сардобы (стоянки на дороги 

шелкового пути), мосты, водоразделители, системы городской канализации, крепостные 

стены.  

Строились два типа дворцов: одни официальные, предназначенные преимущественно 

для выполнения административно-политических функций и располагались внутри крепости 

и другие загородные резиденции, размещенные в садах-парках, где проводились приемы, 

пиршества, собрание. Дворцы первого типа Тимуром были возведены в Самарканде ‒ Кук-

сарай и Шахрисябзе ‒ Ак-сарай.  

Ещё при правлении Амиром Тимуром вокруг Самарканда было создано 12 садов. Самый 

ранний «Баги-накши-джахан» (Сад-копия мира) в 70 годах XIV в., «Баги-бехишт» (Райский 

сад) в 1378 году, «Баги Амирзода Шахрух» (сад Царевича Шахруха) в 1394 г, «Баги булды» 

(сад довольства), «Баги - дилькушо» (сад пленяющий сердце) 1396-1399 гг., «Баги Шамал» 

(сад Северного ветерка) в 1397 г, «Баги Заган» (сад воронов), «Баги Баланд» (высокий сад), 

«Баги Давлат-абад» (пребывания власти или счастья) 1399 г, «Баги Чинар» (чинаровый сад), 

«Баги Нау» (новый сад) в 1404 г, «Баги Джеханнаме» (сад, отражающий мир), «Баги 

Майдан» (сад площади) был начат Амиром Тимуром и завершен Улугбеком.  

Сегодня шедевром мирового градостроительного наследия является Регистан в 

Самарканде, начало которому было положено Улугбеком в 1417 году (медресе). Регистан 

стал при Улугбеке культурным-научном центром. Замечательным образцом архитектуры 

является ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде (живой царь), название которого связано с 

преданиями о конкретной исторической личности Кусами ибн Аббасе, двоюродном брате 

пророка Мухаммеда. Обращает внимание преобладание захоронения здесь женщин из 

Тимуридского круга. Рядом появляются мавзолеи Туглу-текин, Ширин Бека-ага (1385 г.), 

при Улугбеке мавзолей матери Султан-ага. [3, 193] 

В XIV-XV вв. в Самарканде развивались изобразительное и миниатюрное искусство. 

Исключительно высоко стояло мастерство резьбы на дереве, которое широко применялось в 
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орнаментальном украшении колонн и парадных дверей (дверей Гур-Эмира, Шахи-зинда, 

мавзолея Ахмада Яссави, медресе Улугбека и т.д.). Резьба по дереву также применялось в 

изготовлении мебели, шкатулок, лаухи (раскидные для книг) и т.д. 

Амир Тимур хорошо понимал одну истину, что общество не может жить без веры. 

Людям нужна вера, религия. Он так говорит в своих «Уложениях»: «Я везде и всегда 

поддерживал исламскую религию». Знание Амиром Тимуром наизусть Корана, его 

равноправное участие с известными мыслителями в религиозных беседах говорит о его 

высокой духовности, о чистоте и твёрдости его веры. Амир Тимур воспитывал своих воинов 

на идеях ислама, требуя от них выполнения всех предписаний Корана. Сохранились 

предания о том, что Амир Тимур всегда возил с собой передвижную мечеть, которая 

сооружалась на временных стоянках. В ней полководец ежедневно совершал пятикратный 

молитву (намаз). Это ещё раз свидетельствует о преданности Сахибкирана столпам ислама.  

Как заключение можно сказать прикладное искусство времени Тимура и Тимуридов 

дошедшие до нас свидетельствуют, каких вершин могли достичь, это чисто народные формы 

художественного творчества. Создание величайших памятников зодчества, настенных 

росписей и сотен рукописей с миниатюрными украшениями даёт полное право называть 

Амира Тимура основоположником Ренессанса эпохи Тимуридов.  
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ЁШЛАРНИНГ ИНФОРМАЦИОН ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА 

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ 

 

Ушбу мақолада ёшларнинг информацион тафаккурини шакллантиришда ахборотнинг 

ўрни акс эттирилган. Бугунги кунда дуёда юз бераётган глобал ўзгаришлар информация 

соҳасининг ривожланиб бориши билан боғлиқдир. Глобал информацион тафаккур 

ахборотлар оқимидан эҳтиёж ва манфаатларга мос келувчи хабарларни ажрата 

асосланган ақлий фаолиятидир. 

Калит сўзлар: ахборот, информцион хуружлар, глобаллашув, ғоявий таҳдид, 

информацион тафаккур, интернет. 

 

This article highlights the role of information in shaping information awareness among young 

people. The global changes currently taking place in the world are related to the development of the 

information industry. Global information thinking is a mental activity that separates messages from 

the flow of information that meet the needs and interests. 

Keywords: information, information attacks, globalization, ideological threats, information 

thinking, the Internet. 

 

Ҳозирги кунда «информация» (ахборот) атамаси халқаро контекстга фаол тарзда кириб 

келаётган тушунчалардан бири саналади. У кўпинча нисбатан ўзининг моддий ташувчисига 

боғлиқ бўлмаган ҳолда жамлаш, сақлаш ва, модификациялашиб бориши хусусиятига эга 

бўлганлиги сабабли билишнинг самарали инструменти ҳисобланади. Информация (ахборот) 
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оламдаги нарса ва ҳодисаларнинг ғоявий (идеал) томонларини ўзида акс эттирувчи билиш 

воситаси сифатида қаралсада, айни вақтда у моддийлик хусусиятига ҳам эга бўлиб,яъни 

моддий ташувчи қурилмалар ичига жойлаштирилган бўлиб инсоннинг сезги органларига 

ўзининг таъсирини ўтказиши билан ажралиб туради. Шу тариқа, информация (ахборот) 

билимларни йиғиб бир жойга тўплаган, жамлаган ҳолда маданий меросни шакллантириувчи 

ва уни кенгайтирувчи, аждодлардан авлодларга етказиб берувчи манбаларнинг пойдевори 

ҳисобланади. 

Маълумки, кўпгина жаҳонда юз бераётган глобал ўзгаришлар информация соҳасининг 

ривожланиб бориши билан боғлиқдир. Шу соҳанинг ривожланиши туфайли содир бўлган 

барча янги кашфиётларни олимлар информацион инқилоб тарзда баҳоламоқдалар. 

Хўш, информация нима? «Ахборот (информация) сўзи лотинча “informatio” сўзидан 

олинган бўлиб, тушунтириш, тавсифлаш деган маънони англатади. Ахборот – инсоннинг 

сезги органлари орқали қабул қилинадиган барча маълумотлар мажмуидир. Олима 

Н.А.Шермуҳамедова «Ахборот – объектив реалликнинг муҳим қисмини ифодаловчи 

тушунча бўлиб, ўзини сақлаш, қайта ишлаш ва таъсир натижаларидан фойдаланиш учун 

мўлжалланган моддий тизимларда намоён бўлади» деб ахборотга таъриф берган ўз 

қарашларида. [1, 389] Ж.Я.Яхшиликов ва Н.Э.Муҳаммадиевлар эса «Бугунги кунда ахборот 

деганда бирор кимса, нарса ёки ҳодиса ҳақида дарак, маълумот бериш, билдириш, уни 

муайян воситалар орқали етказиш ёки овоза қилиш тушунилади» деб таърифлаганлар. 

[2, 162] Яна бир таърифда «Ахборот тушунчаси кўп маънога эга, лекин умумий фалсафий, 

метолингвистик маънода потенциал, кенг ёритилган реал моҳиятларнинг мажмуи» деб баён 

этилган. [3, 250] 

Ахборот сўзи арабча «хабар» (дарак, ахборот, маълумот, овоза) сўзининг кўплик 

шаклини ифодаловчи тушунча сифатида кундалик ҳаётда: биринчидан, иш, воқае-ҳодисалар 

ҳақида тушунча берувчи хабар, маълумот; иккинчидан, янгилик; учинчидан, кундалик 

матбуот, радио ва телеведение воситасида олинган маълумот ёки улар орқали 

тарқатиладиган маълумотларнинг информацион дастури маъносида ишлатилади. [4, 119] 

Булар эса ахборот тушунчасининг кундалик маъносини ўзида акс эттирсада, уни илмий 

фалсафий тушунча сифатида таърифлашга монелик қилмайди. 

Юқорида келтирилганларнинг барчасини умумлаштирган ҳолда ахборот тушунчасига 

қуйидагича таъриф бериш мумкин. Ахборот (информация) – бу объектив оламда содир 

бўлган нарса, ҳодиса ва жараёнлар, уларнинг миқдорий ва сифатий хусусиятлари, таркибий 

тузилишлари, ўзаро алоқалари ва келтириб чиқариши мумкин бўлган оқибатлари ҳақидаги 

маълумотларни қидириш, тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва уларни узатишга асосланган 

ҳолда инсонларнинг тафаккурига таъсир ўтказувчи ижобий ёки салбий хабарлар тизимидир. 

Воқеликдаги нарса, ҳодиса ва жараёнлар ҳақидаги ахборотларни таҳлил қилиш ва уларга 

нисбатан муносабат билдириш билишнинг янги тури бўлган информацион тафаккур орқали 

амалга оширилади. 

Информацион тафаккур ‒ бу объектив оламда содир бўлган нарса, ҳодиса ва жараёнлар, 

уларнинг миқдорий ва сифатий хусусиятлари, таркибий тузилишлари, ўзаро алоқалари ва 

келтириб чиқариши мумкин бўлган оқибатлари ҳақидаги маълумотларни тўплаш, қайта 

ишлаш, сақлаш ва уларни узатишга асосланган турли туман хабарлар оқимидан мантиқий 

ақлий хулоса чиқаришдир.  

Информацион тафаккурни жойлашув маконига кўра глобал, минтақавий ва локал, 

соҳибларига кўра ёшлар ва кексалар, ижтимоий структурасига қараб ишчилар, деҳқонлар, 

тадбиркорлар ва шунингдек бошқа белгиларига қараб бир неча турларга ажратиш мумкин. 

Буларнинг ичида ёшларнинг глобал информацион тафаккур қилиш тарзини шакллантириш 

ва ривожлантириш алоҳида аҳамият касб этади. Бунга сабаб жаҳонда глобал информацион 

маконнинг таборо кенгайиб, ривожланиб бораётганлигидир. 

Глобаллашган информацион маконнинг вужудга келиши ва унинг кун сайин ривожланиб 

бориши мамлакатимизда ёшларнинг глобал информацион тафаккурини шакллантириш ва 
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ривожлантириш ишларини ташкиллаштиришни долзарб масала сифатида кун тартибига 

қўяди. 

Глобал информацион тафаккур – бу глобал информацион маконда юз бераётган 

ахборотлар оқимидан мамлакатимизнинг эҳтиёж ва манфаатларига мос келувчи хабарларни 

ажрата билиш ва ундан оқилона фойдаланишга қаратилган мантиқий хулоса чиқаришга 

асосланган ақлий фаолиятидир. 

Ўзбекистонда ёшларнинг глобал информацион тафаккурини шакллантириш ва 

ривожлантиришнинг асосий йўналишларини қуйидагилар ташкил этади. 

1. Ёшларни дунёвий билим асосларини пухта эгаллашлари асосида мустақил фиклай 

олишга, табиий фанларнинг энг сўнги ютуқлари билан қуроллантириб, уни энциклопедик 

билимлар соҳибига айлантириш. Бунинг учун барча таълим муассаларида ўқитиладиган 

фанлар бўйича узлуксиз тарзда дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг янги авлодларини 

яратишни йўлга қўйиш.  

2. Миллий ғоя ва мафкуранинг жангаворлик руҳини кучайтириш бўйича ишларни янада 

такомиллаштириш. Бу ғоя ва мафкура ёшларимизнинг онгини заҳарлашга қаратилган ҳар 

қандай ахборот хуружларининг олдини олади. Демак, миллий ғоя ва мафкурамизни 

мафкуравий ҳимояланишдан мафкуравий ҳужумга ўтишини таъминлаш ишларини амалга 

ошириш.  

3. Мамлакатимизда фаолият олиб бораётган ахборот-коммуникация воситаларининг кенг 

қамровлилигини кучайтириш, улар орқали ёшларни жаҳондаги турли хил кучларнинг 

ахборот-коммуникация воситалари орқали тарқатаётган ҳар хил ёлғонларини ростидан, 

оқини қорасидан, ҳақиқатни уйдирмасидан ажратиб олиш қобилятларини шакллантириш ва 

ривожлантириш асосида,уларнинг мустақил дунёқараш ва фикрга эга бўлишини таъминлаш 

ишларини амалга ошириш. 

Хулоса тарзида шуни айтиш мумкинки, ёшларнинг глобал информацион тафаккурини 

шакллантириш ва ривожлантириш, нафақат, катта билимлар соҳиби бўлишга, балки уларни 

интернет-сайтларининг назоратдан чиқиб кетишининг олдини олиш,омманинг ижтимоий 

онгини бир ҳовуч кишилар томонидан сиёсий мақсадларни кўзлаб манипуляция қилишига 

зарба бериш, кибертеррор ҳужумидан ҳимояланиш усулларини пухта билишларига ҳам олиб 

келади. Демак, глобаллашаётган информацион маконда ёшларимизнинг глобал информацион 

тафаккурини миллий ғоя ва мафкурамизга мос равишда шакллантириш ва ривожлантириб 

бориш давр талабидир. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  

У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЙОДОДЕФИЦИТА  

 

Проблема зобной эндемии является одной из актуальных проблем медицины. 

Узбекистан являются регионами зобной эндемии. Как известно одной из ведущих причин 

возникновения зобной эндемии является природный дефицит йода. 

Среди желез внутренней секреции чаще поражается половая система. Нарушения 

функции щитовидной железы могут стать причиной преждевременного или позднего 

полового созревания, нарушений менструального цикла, ановуляции, бесплодия, не 

вынашивания беременности, патологии плода. Состояние репродуктивной системы, в свою 

очередь, существенно влияет на щитовидную железу, что подтверждается изменениями ее 

функции во время беременности, лактации, при доброкачественных опухолях и 

гиперпластических процессах женских половых органов. 

У женщин детородного возраста, проживающих в йод дефицитных регионах, на первый 

план выступает нарушение функции репродуктивной системы. Это является причиной 

частого бесплодия или спонтанных абортов (Ohara N., Tsujino T., Maruo T,2004). 

Ключевые слова: репродукция, йод, дефицит, гипоплазия матка, яичники. 

 

The problem of goiter endemic is one of the urgent problems of medicine. Uzbekistan are 

regions of goiter endemic. As you know, one of the leading causes of goiter endemic is a natural 

iodine deficiency. Among the endocrine glands, the reproductive system is more often affected. 

Dysfunctions of the thyroid gland can cause premature or late puberty, menstrual irregularities, 

anovulation, infertility, not bearing a pregnancy, fetal pathology. The state of the reproductive 

system, in turn, significantly affects the thyroid gland, which is confirmed by changes in its function 

during pregnancy, lactation, with benign tumors and hyperplastic processes of the female genital 

organs.  

In women of childbearing age, living in iodine-deficient regions, dysfunction of the 

reproductive system comes to the fore. This is the reason for frequent infertility or spontaneous 

abortion (Ohara N., Tsujino T., Maruo T, 2004) 

Keywords: reproduction, iodine, deficiency, uterine hypoplasia, ovaries. 

 

Цель работы: изучить состояние репродуктивной системы у девочек пубертатного 

возраста в условиях йод дефицитного региона. 

Материалы и методы: Проведено обследование девочек пубертатного периода в 

возрасте 13-17 лет проживающих в городских условиях. Нами были проведены полные 

клинические, лабораторные и инструментальные обследования 60 больных с патологией 

репродуктивной системы в отделении эндокринологии Самаркандского областного 

эндокринологического центра. Проведено гормональное обследование гормонов 

щитовидной железы трийодтиронин, тироксин, тиреотропный гормон и на титр антител к 

тиреопероксидазе. 

Результаты и обсуждение: Обследование школьниц выявило относительно низкий рост 

у этих же девочек выявлено снижение индекса массы тела, отставание в развитии вторичных 

половых признаков. Из этой группы девочек было выявлено 60 больных с патологией 

щитовидной железы у 40 девочек наряду с отставанием в физическом развитии наблюдалось 

отставание и в половом развитии. 

Физические данные девочек от 13 до 16 лет: 
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Таблица 1 

Возраст 

(количество 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Окружность 

груди(кг) 
ИМТ 

13 лет(18) 155±4см 41±4кг 78,3±4см 17,4 

14 лет(17) 148,1±5см 48,7±5кг 76±5см 20,6 

15 лет(21) 154±5см 47±4кг 78,3±4см 19 

16 лет(23) 158±5см 52±5кг 78,4±5см 20,6 

Больные с заболеваниями щитовидной железы были разделены на 2группы: 1-я — 60 

человек [66.6 %] с нормальным физическим развитием, 2-я группа — 40 [33.4 %] с 

отставанием в половом и физическом развитии. Определение концентрации 

лютеинизирующего гормона [ЛГ], фолликулостимулирующего гормона [ФСГ], эстрогена 

проводилось с помощью радио иммунологических наборов «Диалс»  с использованием 

анализатора «Бета‑»; уровень содержания тиреотропного гормона [ТТГ],  [тироксина] Т 4 
оценивали иммуноферментным методом с использованием тест-систем. Ультразвуковое 

исследование проводилось аппаратом фирмы «CHISON Q5» в INNOVE. 

Установлено, что у девушек с заболеваниями щитовидной железы отставание в 

физическом и половом развитии начинается с 10 лет и в дальнейшем прогрессирует. 

Средний возраст менархе у них — 17,2+0,24 лет, что достоверно превышает таковой у 

девушек без эндокринной патологии [16+0,033 лет, р<0,001]. 

В результате проведенного нами исследования факторов риска развития нарушений 

полового, физического развития и менструальной функции у больных, с заболеваниями 

щитовидной железы 1 оказалось, что особое значение имеет возраст начала заболевания, а 

именно препубертатный период [14-16 лет]. При этом половое созревание у больных с 

заболеваниями щитовидной железы именно в этот период значительно отстает по сравнению 

с контрольной группой, начало заболевания у которых пришелся на пубертатный период 

[11–14лет] или постпубертатный период [старше 15 лет]. Доля больных с выраженной 

задержкой полового и физического развития с заболеваниями щитовидной железы 

препубертатном периоде составляет 53.3 %, в активном пубертатном периоде ‒ 16,8 % и в 

постпубертатном периоде ‒ 16,3 %. 

У девушек показатели физического развития были ниже 3 ценителей по росту у 36 (40 

%) больных, а по массе ‒ у 48 [78 %], а у 2 [3 %] больных была избыточная масса тела, у 63 

[70 %] больных ‒ дисгармоничное развитие. У девушек с заболеваниями щитовидной железы 

имеющих регулярный менструальный цикл и соответствующее возрасту половое и 

физическое развитие [1-я группа], а также у больных с дисгармоничным развитием и 

дисфункцией яичников выявляется тот же уровень концентрации 

фолликулостимулирующего и лютеинезирующего гормона, что и у рандомизированных 

групп. У больных с заболеваниями щитовидной железы с выраженной задержкой полового и 

физического развития [2-я группа] содержание в плазме ЛГ до овуляции от 2 до 6.6 нмоль/л 

и ФСГ- от 3.2 до 4.5 нмоль/л значительно снижено по сравнению с контрольной и 1-й 

группой, р=0.04. Также установлено повышение уровня ТТГ 3.3±0.04 по сравнению с 

контрольной группой 2.3±1.6 нмоль/л, при низком уровне Т 4–72±8.88 нмоль/л у больных, по 

сравнению со здоровой группой 88±12 нмоль/л. Уровень эстрогенов 192±25.5 нмоль/л 

определялся с учетом фаз менструального цикла на 5–9-й день цикла или на фоне аменореи в 

утренние часы, натощак, и оказался в 1.5 раза ниже контрольной группы. 

Выявлена прямая корреляционная связь между содержанием Т 4 и ЛГ, а между ТТГ и 

ЛГ- обратная связь. По данным некоторых исследователей, начало пубертата при 

заболеваниями щитовидной железы задерживается в среднем на 0.51 года для телархе 

[вторая стадия по Тanner] и на 0.08 года для пубархе [вторая стадия по Тanner] по сравнению 

с общей по пуляцией. При этом дети с заболеваниями щитовидной железы достигают 

половой зрелости одновременно со своими здоровыми сверстниками, догоняя их к пятой 

стадии полового развития по Тanner. У девочек с заболеваниями щитовидной железы 

нарушено функциональное состояние репродуктивной системы: позднее менархе 
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[14,2+0,24лет]; высокая частота гипоменструального синдрома [в 60 % случаях]; длительное 

становление менструального цикла [у 33,8 % пациенток]; гипофункция гипофизарно-

яичниковой системы, что проявляется в достоверном снижении в сравнении с 

физиологическими показателями у здоровых подростков уровней ЛГ, ФСГ, эстрогена 

[р=0,005]. В отличие от пациенток без эндокринной патологии у девушек с заболеваниями 

щитовидной железы в 12 лет в 2 раза снижен суммарный балл полового развития. Р<0.001. 

Этот разрыв со временем увеличивается, достигая максимума к 17 годам. У девушек, 

больных с заболеваниями щитовидной железы происходит отставание в росте размеров 

матки и объема яичников, в большей степени выраженное в возрасте 12–14 лет. Р<0.001., 

Выводы: 

1. Состояние здоровья девочек 11-17 лет йод дефицитного региона характеризуется 

высокой частотой эндемического зоба - 36,6%, дисгармоничного физического развития - 

25,0%, несоответствия развития костного таза росту -38,9%, несоответствия полового 

развития возрасту - 42,9%, нарушения становления менструального цикла - у 49,0%. Йод 

дефицит - одна из причин развития зоба, нарушений физического, полового развития и 

становления менструальной функции у девочек. 

2. Показатели тиреотропно-тироидной, гонадотропно-гонадной систем, липидного и 

липопротеидного обменов у большинства женщин не нарушены и не отличаются у 

коренного и пришлого населения йод дефицитного региона. При гипотиреозе значения 

гонадотропных, половых гормонов, ХС-ЛПВП снижены, показатели ОХС, ХС-ЛПНП 

повышены, в сравнении с аналогичными данными при неизменённой щитовидной железе. 

3. Основные принципы формирования перспективной модели охраны и укрепления 

здоровья женского контингента йододефицитного региона  

профилактическую направленность; преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями всех уровней; прогнозирование развития нарушения; 

дифференцированное диспансерное наблюдение за каждой женщиной, начиная с её 

рождения. 
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УДК 61 

Мирас Амангелді 

(Астана, Казахстан) 
 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ 
 

Ретинопатия при токсикозе беременных. Методы лечения диабетической 

ретинопатией. Лазерная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической 

ретинопатии.  

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, потеря зрения.  

 

При сахарном диабете (СД) поражаются сосуды сетчатки, почек, сердца, нижних 

конечностей и головного мозга. Вызванные диабетом заболевания глаз являются наиболее 

распространенными причинами потери зрения. Развитие и прогрессирование диабетической 

ретинопатии (ДР) зависит от типа сахарного диабета и возраста, в котором пациент заболел 
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сахарным диабетом. ДР следует рассматривать как одну из стадий изменений в 

микрососудистой системе больного сахарным диабетом. Данная патология встречается чаще 

у женщин, чем у мужчин.  Помимо ретинопатии, при СД развивается вторичная 

неоваскулярная глаукома, поражение роговицы в виде точечных керопатий, катаракта, 

блефариты и т.д. 

Диабетическая ретинопатия может развиться у любого пациента с диабетом типа I или 

типа II, изначально вызывая только незначительные нарушения зрения, но позже может 

привести к слепоте, поэтому регулярные посещения врача необходимы для максимального 

контроля заболевания и замедления его развития. Диабетическая ретинопатия является 

одной из основных причин слепоты среди населения развитых стран мира. Крупнейший 

английский офтальмолог Дюк Эльдер назвал ДР трагедией нашего времени, поскольку это 

заболевание является первой причиной слепоты у жителей Англии и второй- у населения 

США [1;78]. Эксперты Международной диабетической федерации прогнозируют, что 

количество больных сахарным диабетом к 2030 г. увеличится в 1,5 раза и достигнет 552 млн 

человек, т. е. будет болеть каждый десятый житель планеты [2].  

Патологические изменения на глазном дне в большинстве случаев возникают через 5-10 

лет от начала заболевания. Иногда в сетчатке растут новые кровеносные сосуды, и они могут 

оказывать вредное воздействие; это известно, как пролиферативная диабетическая 

ретинопатия. Она является одной из тяжелых форм поражения которая, как правило, 

приводит к инвалидизации. По данным ряда авторов пролиферативная ретинопатия 

развивается более чем у 40% больных. Ретинальные сосудистые осложнения проявляются 

как у больных с инсулинозависимым, так и инсулиннезависимым сахарным диабетом. 

Особенностью ДР является то, что выраженные сосудистые изменения глазного дна могут не 

сразу привести к снижению зрения, а затем зрение резко и часто необратимо снижается. 

Ретинопатия может протекать бессимптомно, и пациент сам по качеству зрения не может 

адекватно оценивать состояние глазного дна. Это обуславливает важность регулярных 

осмотров офтальмологом больных сахарным диабетом. Возникновение внутриглазных 

кровоизлияний сопровождается появлением перед глазом пелены и плавающих темных 

пятен, которые обычно через некоторое время бесследно исчезают. Массивные 

кровоизлияния в стекловидное тело приводят к быстрой и полной потере зрения. Развитие 

отека центральных отделов сетчатки, ответственных за чтение и способность видеть мелкие 

предметы, также может вызывать ощущение пелены перед глазом. Характерно появление 

затруднений при выполнении работы на близком расстоянии или чтении. Немаловажно знать 

о симптомах ДР при токсикозе у беременных. Данная патология возникает остро, обычно во 

второй половине беременности, у пациенток с нефропатией и гипертензией. 

Обуславливается это тем, что идёт значительное снижение остроты зрения. Изменения 

глазного дна включают в себя: резкое сужение артерий, фигуру звезды в макулярной 

области, отек диска зрительного нерва, рыхлые экссудаты в сетчатке, кровоизлияния в 

сетчатку, транссудативную отслойку сетчатки при интенсивном отеке на одном или обоих 

глазах. [1;77].  

Среди факторов, вызывающих прогрессирование диабетической ретинопатии (ДР) [3] 

можно назвать следующие: 

• степень компенсации углеводного обмена;  

• продолжительность диабета;  

• возраст;  

• гипертензия;  

• курение;  

• заболевания почек;  

• беременность;  

• генетическая предрасположенность. 

В задачу скрининга входит выявление больных с повышенной степенью риска в 

отношении развития диабетической ретинопатии (например, при сочетании ретинопатии с 

https://www.primamedica.ru/poliklinika/oftalmolog-okulist/
https://www.primamedica.ru/poliklinika/oftalmolog-okulist/
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беременностью, артериальной гипертонией, хронической почечной недостаточностью), 

которые нуждаются в тщательном наблюдении.  

Выделяют следующие этапы скрининга: 

 сбор и анализ данных анамнеза, клинического и лабораторного обследования;  

 верификация начальных сроков проявления нарушений зрительных функций;  

 наличие данных о глаукоме;  

 определение остроты зрения с коррекцией;  

 обязательное расширение зрачка;  

 исследование хрусталика; 

 исследование глазного дна. 

Даже в тех странах, где программы скрининга ретинопатии и динамического 

наблюдения за больными сахарным диабетом существуют уже давно, менее половины 

пациентов, нуждающихся в офтальмологическом осмотре, обращаются за консультацией, а 

менее половины обратившихся, получают адекватное офтальмологическое обследование [4]. 

Диабетическая ретинопатия вызывает значительную потерю зрения в глобальных 

масштабах. Лечение угрожающих зрению осложнений пролиферативной диабетической 

ретинопатии значительно улучшилось за последнее десятилетие. Наиболее эффективный 

метод лечения диабетической ретинопатии – лазерная коагуляция сосудов сетчатки, 

направленная на подавление неоваскуляризации, закрытие и отграничение сосудов с 

повышенной проницаемостью, а также предотвращение тракционной отслойки сетчатки. [5]. 

В мировой практике применяют три основных метода ЛКС [6]: фокальная 

лазеркоагуляция, барьерная лазеркоагуляция и панретинальная лазеркоагуляция.  

Фокальная лазеркоагуляция применяется для лечения макулопатии с локальной 

проницаемостью сосудов и заключается в нанесении коагулятов в местах просвечивания 

флуоресцеина при проведении флуоресцентной ангиографии глазного дна, на участках 

локализации микроаневризм, мелких кровоизлияний, экссудатов.  

Барьерная лазеркоагуляция применяется при непролиферативной форме диабетической 

ретинопатии, когда коагуляция применяется по типу «решетки».  

Панретинальная лазеркоагуляция применяется при пролиферативной, а также 

препролиферативной ретинопатии, когда имеются обширные участки ишемии сетчатки и с 

определенной тенденцией к прогрессированию, т. е. в нанесении коагулятов практически по 

всей площади сетчатки, исключая макулярную область. Основная цель панретинальной 

лазеркоагуляции при лечении ретинопатии заключается в разрушении лазером всех зон 

сетчатки с нарушенным кровоснабжением. Лазерное воздействие на эти участки приводит к 

тому, что сетчатка прекращает вырабатывать вазопролиферативные вещества, 

стимулирующие неоваскуляризацию, вызывая регресс уже имеющихся новообразованных 

сосудов, тем самым приводя к стабилизации пролиферативного процесса. При 

своевременном выявлении новообразованных сосудов лазерная коагуляция сетчатки 

позволяет предупредить слепоту в подавляющем большинстве случаев. Данный метод 

применяется, в основном, при пролиферативной форме диабетической ретинопатии и при 

препролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР), характеризующейся наличием 

обширных участков ишемии сетчатки с тенденцией к дальнейшему прогрессированию 

Под началом Тани Моутрэй было проведено исследование о различных методах 

лазерной терапии. Согласно данным статьи много лет аргоновая лазерная фотокоагуляция 

была золотым стандартом для лечения ПДР с использованием схем, оцененных в рамках 

исследования раннего лечения диабетической ретинопатии (ИРЛДР). За прошедшие годы 

произошли модификации техники и внедрение новых лазерных технологий. Оценка влияния 

различных типов лазера, кроме аргонового лазера, и других лазерных протоколов, кроме тех, 

которые установлены ИРЛДР, для лечения ПДР. В данной статье были рассмотрены разные 

длины волн; мощность и длительность импульса; характер, количество и местонахождение 

ожогов по сравнению со стандартным аргоновым лазером, выполненным в соответствии с 

ИРЛДР [7]. 
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Дженифер Р. Эванс предоставляет доказательства того, что лазерная фотокоагуляция 

полезна при лечении пролиферативной диабетической ретинопатии. Отчасти это связано с 

исследованиями, которые проводились ранее, после которых панретинальная 

фотокоагуляция стала основой лечения пролиферативной диабетической ретинопатии. В 

будущих исследованиях по лазерной фотокоагуляции следует изучить комбинацию лазерной 

фотокоагуляции с более новыми методами лечения, такими как антисосудистые 

эндотелиальные факторы роста (анти-VEGF). [8] 

Многие больные диабетом при длительности заболевания свыше 5-10 лет имеют 

различные признаки поражения сетчатки. Тщательный контроль уровня глюкозы в крови, 

соблюдение необходимой диеты и ведение здорового образа жизни позволяют уменьшить, 

но не исключают риск слепоты от глазных осложнений диабета. Поэтому наиболее верный 

путь предупреждения слепоты - строгое соблюдение периодичности осмотров глазного дна 

офтальмологом. Необходимая периодичность осмотров больных сахарным диабетом 

офтальмологом. На сегодняшний день основным методом выбора лечения глазных 

осложнений диабета является лазерная коагуляция сетчатки. В тяжелых случаях показано 

проведение хирургического лечения. Консервативная терапия при диабетической 

ретинопатии не имеет достаточных оснований для широкого применения в практической 

офтальмологии. Своевременно проведенная лазерная коагуляция может быть эффективнее 

всех известных методов консервативной терапии в несколько раз. 
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PUBLIC HEALTH REFORMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

В данной статье рассматривается человеческое здоровье и воспитывание здорового 

поколения, основы великого государства, В статье представлены эффективные стратегии 

выражающий эволюционную сущность медицинской сферы и общая характеристика 

человеческой деятельности. 

Kключевые слова: здравоохранение, здоровое поколение, благополучная и долгая жизнь. 

 

The article presents health of human beings and education of health generation on the basis of 

great state. Investigation of this article is illustrated the effective strategies expressing evaluative 

essence of medical sphere and general human characteristics. 

Key words: healthcare, healthy generation, successful and longevity life, public health. 

 
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev made a speech at the event to pay 

attention to the health of the population. Consumer goods are among the tasks that stand before us 

to expand production and fully satisfy the needs of the population for them, including the full 

provision of our people with a wide range of food products at acceptable prices. In order to protect 

human health, which is an invaluable asset for us, it is necessary to carry out measures to radically 

improve the health sector, first of all, the activities of its primary departments and rural medical 

units, providing services on the basis of ambulance and high technologies, the further development 

of specialized special centers, to be at the center of attention of 

The reforms in this regard are of particular importance as they are aimed at radically improving 

the quality of providing medical services and medicines to the population,” continued Shavkat 

Mirziyoyev. On December 12, the minister of health was replaced. 

Since the summer of 2012, Adham Ikromov has been appointed the Prime Minister of the 

Republic of Uzbekistan to replace Anvar Valievich Alimov, who has been acting as the minister of 

health of the Republic of Uzbekistan. The prime minister was also appointed as Minister of health 

of the Republic of Uzbekistan. 

The president, commenting on these changes, emphasized that "the strongest personnel in the 

Reserve are placed in important places".He accused the previous responsibilities in the field of 

irresponsibility. 

It is also mentioned in the speech of the president that some of the 15 target programs for 2017-

2021 years have been adopted, their implementation has been initiated, and works on the approval 

of all other programs in this direction have been completed in the near future. 

All these programs are united by a single goal. That is, they are aimed at solving a number of 

urgent issues related to the development of urban settlements, especially rural areas, districts and 

cities, the formation of modern engineering and communications, social and market infrastructure in 

the next 5 years. 

One of the pressing issues facing world medicine is social diseases. In our country, separate 

programs on tuberculosis, psychiatry, skin-venereal, oncological diseases have been developed and 

presidential decisions have been adopted. 

With the decision to improve the development of the private sector of the health care system, 

the types of medical specialties that private medical institutions can deal with have increased from 

50 to 126 units. 

As a result, joint clinics are organized in Tashkent with such countries as South Korea, 

India,Turkey, South Korea in Jizzakh, Fergana, Karshi and India in Kumkurgan district. 

Over the past 9 months, private medical institutions have been giving wide range of benefits 

and preferences. 
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In ancient times, Aristotle described the plants and animals (mainly the heart and liver of 

animals, the roots of trees) as being like planets. 

Planetary Living Bodies 

Heart  Sun 

Moon  Brain 

Mercury Lung 

Venus Kidneys 

Mars Gall-bladder  

Jupiter Liver 

Saturn Spleen 

 
Health professionals use English medical terms and phraseology both for communication and 

for medical records and prescriptions in their professions. Casals are provided with medical records 

and data .Therefore nurses need to have medical knowledge and understand Medical English speech 

properly for patients at an optimal level. 

In these lines, Avicenna (Abu Ali Ibn Sina)mentioned how effective words about health are. 

From these lines it can be understood that a person should not be indifferent to one's own health, it 

is obvious that a person says that if he loses health, he has lost a lot. 

A healthy lifestyle is such a way of life that there should not be any harmful factors that affect 

the health of people in it,a person consciously deviates himself from them. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

При физической нагрузке существенно возрастают потребности организма, в частности в 

кислороде. Наблюдается условнорефлекторное усиление работы сердца, поступление части 

депонированной крови в общий круг кровообращения, увеличивается выброс адреналина 

мозговым веществом надпочечников. Адреналин стимулирует работу сердца, суживает 

сосуды внутренних органов, что ведет к подъему АД, росту линейной скорости кровотока 

через сердце, мозг, легкие. Значительно во время физической активности возрастает 

кровоснабжение мышц. Причиной этого является интенсивный обмен веществ в мышце, что 

способствует скоплению в ней продуктов метаболизма (углекислого газа, молочной кислоты 

и др.), которые обладают выраженным сосудорасширяющим эффектом и способствуют 

более мощному раскрытию капилляров. Расширение диаметра сосудов мышц не 

сопровождается падением артериального давления в результате активации прессорных 

механизмов в ЦНС, а так же повышенной концентрации глюкокортикоидов и катехоламинов 

в крови. Работа скелетных мышц усиливает венозный кровоток, что способствует быстрому 

http://www.uza.uz/
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венозному возврату крови. А повышение содержания продуктов метаболизма в крови, в 

частности углекислоты ведет к стимуляции дыхательного центра, увеличению глубины и 

частоты дыхания. Это в свою очередь увеличивает отрицательное давление грудной клетки, 

важнейшего механизма способствующего увеличению венозного возврата к сердцу. 

Ритмичные сокращения сердца вызываются электрическими импульсами, которые 

самовозникают в води теле сердечного ритма ‒ синусовом узле сердца. Этот крохотный 

узелочек, величиной в 3-4 мм, играющий та кую важную роль в работе сердца, состоит из 

специфической ткани и расположен в самой верхней точке сердца, в стенке правого 

предсердия. Зародившийся импульс по проводниковой системе сердца, словно по линиям 

электропередачи, проводится вниз к желудочкам, вызывая их сокращение. Синусовый узел 

способен генерировать очень частые импульсы, нередко 200 импульсов в минуту и больше. 

С годами способность синусового узла генерировать очень частые импульсы постепенно 

утрачивается. Однако физическая тренирозка увеличивает диапазон часто ты импульсов от 

40-50 до 250 в минуту, что дает возможность сердцу работать в наиболее оптимальном ре 

жиме в зависимости от уровня нагрузки. Работа сердца, а точнее сердечнососудистой 

системы, регулируется нервной системой. Высшим регуляторным центром, как бы 

«командным пунктом», является центральная нервная система. Сюда по 

центростремительным нервным путям поступает информация об изменениях химической 

среды, температуры, потребности в энергетических продуктах и т. п.Выражаясь 

кибернетическим языком, этот непрерывный поток информации мгновенно обрабатывается в 

центральной нервной системе, и уже в зависимости от результатов этой обработки к сердцу и 

сосудам по центробежным путям идут нервные импульсы ‒ приказы, определяющие работу 

сердца и сосудов. 

Сердце важнейший орган организма идеально приспособленное для поддержания 

жизнедеятельности организма. Поэтому знание принципов работы и физиологических 

свойств сердца необходимо для нормального контроля за здоровьем животного и 

обеспечения помощи при каких либо нарушениях в работе этого органа. 
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MEDICAL SPEECH BETWEEN DOCTOR AND PATIENT COMMUNICATION 

 

Given article illustrates the interaction of doctor-patient communication and expresses the 

most important analytical features of conducting conversation. Language is assumed to be an 

essential instrument in gaining and keeping power. Power is also an issue in doctor-patient 

communication analysis, both within the sociolinguistic tradition as well as within the medical 

tradition, so a discussion of the concepts of power, language and thought is appropriate. 

Key words: communication, doctor-patient, speech, relationship, effective, process. 
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В данной статье рассматривается взаимодействие коммуникации врача с пациентом и 

оно выражается самыми важными аналитическими свойствами образования в проведенной 

беседе. Язык является вымышленным необходимым инструментом в накоплении и 

сохранении сил. Сила также является анализом беседы врача с пациентом.  

Ключевые слова: коммуникация, врач и пациент, речь, взаимоотношение, 

эффективность, процесс. 

 

Even in the times of antiquity, doctors understood the importance of speech impact on the soul 

of the patient, and not only on the body. “Medice, cura aegrotum, sed non morbum!” - Doctor, treat 

the patient, not the disease. In the statement attributed to Hippocrates, refers to the personal 

approach to each patient. Therefore, interest in the language side of medical practice has always 

been peculiar to both the participants in the treatment process and researchers - to psychologists, 

philosophers, and linguists. Exposure to the word is an important point in establishing contact 

between the doctor and the patient, and helps in successful treatment Language culture is a 

prerequisite for the general professional competence of the doctor. 

The best doctors at all times understood the tremendous importance of the doctor’s 

communication with the patient and consciously influenced the patient for therapeutic purposes. 

Famous psychiatrists of the XIX century argued that the moral force of conviction is an essential 

component of the treatment process (I. Ye. Dyadkovsky, G. A. Zakharyin). In the 20th century, 

many well-known clinicians (N. N. Blokhin, A. R. Luria, T. S. Chadov) thought about the 

relationship between a doctor and a patient, who believed that in a complex and multifaceted 

process of communication, new relationships between doctor and patient arise. 

Study one discovered several themes coming out from the interviews. These themes examined 

how trust was established between doctors and patients in local hospitals, and how doctor-patients 

communication/relationship was established in different hospitals and different medical 

philosophies. Results showed that: (a) Trust in doctors mostly relied on word-of-mouth 

communication, and trust was usually generated from patients' close friends, relatives, and existing 

social networks; (b) Complaints generally were not useful. Compensation and first-time 

relationships were established through the social and cultural meaning. (c) The patients generally 

wanted doctors to make decisions for them, and elders usually wanted to make decision together 

with their family, however, when making big decisions or release results, doctors usually reported 

to and consult with the patients' family members first; 

The consultation begins with greetings such as “Good morning”. However, beyond this, the 

relationship shifts as the power differences between doctor and patient starts to manifest as both 

doctor and patient assume their model roles of expert and lay person. The doctor demonstrates this 

through first beginning with a greeting, followed by the shift to the reason for the visit with the 

enquiry such as “What can I do for you today?” as illustrated in Example below. 

Patient: Good morning doctor. 

Doctor: Good morning. Have a seat. 

Patient: Thank you. 

Doctor: Yup. What can I do for you today? 

Patient: Yeah…uh…doctor my back seems to be hurting uh, for the past two weeks. 

Even though these enquires are mostly framed as open questions it is means of active the 

interaction and increasing the patient participation in healthcare communication. On the contrary, 

the doctor is still in dominant position the point for having for determining the course in which they 

would start the discussing of the patient’s health and condition. Such enquiries are usually made as 

an indirect request for patients to start relating the problem or situation at hand. 

Recent research on doctor – patient communication from a linguistic perspective can be 

categorized under three broad headings: 1) microstructure-oriented analyses of both conversational 

organization and interaction dynamics at a syntactic and semantic level; 2) investigations into the 

influence of macrostructural social dimensions; and, increasingly; 3) practically-oriented studies of 

the interest of social applicability. Conversation-analytic research on doctor – patient 
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communication is particularly concerned with the different phases of doctor-patient talk and the 

interactional tasks it fulfils. Such research is therefore oriented towards formal and structural 

processes, increasingly taking an interest in setting that include more than two participants. 

Furthermore, actual language usage and different forms of representation of symptoms, disorders 

and the subjective experience of illness are of special interest for sociolinguistic analysis.  
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НОЗОГЕННЫЕ ПАРАНОЯЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ  

(КЛИНИКА, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ТЕРАПИЯ) 

 

Описания состояний, сходных с нозогенными (возникающими в связи с 

психотравмирующим влиянием соматического заболевания) паранойяльными реакциями, 

встречаются, в основном, в психологических исследованиях. Клинические работы, 

содержащие упоминания о НПР, относительно немногочисленны. Причем в этих 

исследованиях, как правило, представлена лишь казуистика. Вплоть до настоящего времени 

отсутствуют данные о факторах, способствующих манифестации НПР, а также их 

распространенности. 

Ключевые слова: назогенные паранояльные реакции, психофармакотерапии, умственная 

отсталость, шизофрения, констелляция, оптимизация. 

 

Descriptions of conditions similar to nosogenic (arising in connection with the psychoravming 

influence of somatic disease) paranoial reactions are found mainly in psychological research. 

Clinical works containing references to NDP are relatively few. And in these studies, as a rule, only 

kazuistics is presented. Up to now, there are no data on factors contributing to the demonstration of 

NDP, as well as their prevalence. 

Keywords: nasogenic paranoid reactions, psychopharmacotherapy, mental retardation, 

schizophrenia, constellation, optimization.  

 

Цель работы: Целью работы является клиническое и клинико-эпидемиологическое 

изучение НПР. В задачи исследования входят типологическая дифференциация, изучение 

закономерностей формирования, а также установление распространенности НПР у больных 

соматического стационара. В число задач входит анализ эффективности 

психофармакотерапии при рассматриваемых реактивных состояниях с учетом безопасности 

и переносимости психотропных препаратов.  

Материалы и методы исследования: В статье представлены результаты клинического 

изучения больных, обследованных стационарно и амбулаторно в 2018-2019 г. в отделе по 

изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств,  

кардиологической клинике. Условие отбора пациентов – наличие в психическом статусе на 

момент обследования психопатологических расстройств, удовлетворяющих критериям 

нозогенных реакций и проявляющихся преимущественно расстройствами паранойяльного 
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круга (сверхценными и бредовыми); верифицированного СЗ, диагностированного в 

соответствии с международной классификацией (МКБ-10); средний возраст пациентов по 

критериям ВОЗ (21-65 лет). В исследование не включались больные с умственной 

отсталостью (F71-F79 по МКБ-10), тяжелыми СЗ, не позволяющими оценить психическое 

состояние пациента, а также препятствующими обследованию выраженными изменениями 

личности, обусловленными грубым органическим поражением ЦНС (FOO-F09), 

употреблением психоактивных веществ (F10-F19), шизофреническим дефектом. 

Клиническое обследование включало анализ субъективных и объективных анамнестических 

сведений, медицинской документации (истории болезни, в том числе архивные, 

амбулаторные карты, протоколы заседаний МСЭК), заключений специалистов о 

соматоневрологическом статусе с учетом данных рентгенографии, компьютерной 

томографии, электрокардиографии (ЭКГ), электроэнцефалографии и др. 

Результаты исследования. Изучено 88 пациентов (73 мужчины и 15 женщин, средний 

возраст – 57,23±0,76 лет) с НПР – психогенными расстройствами, обусловленными 

констелляцией психотравмирующих событий, связанных с соматическим заболеванием 

(отношение пациента к собственному заболеванию, особенности соматической патологии, 

определяющие опасность для жизни, «контролируемость» симптомов, ограничения, 

налагаемые на бытовую и профессиональную деятельность и т.д.), протекающими с 

выявлением сверхценных (58 наблюдений) и бредовых (30 наблюдений) расстройств. 

Установлена психопатологическая гетерогенность НПР. Среди НПР с преобладанием 

сверхценных образований выделяются нозогении: 1) с идеями реформирования, 

«рационализации» терапии и восстановления функций внутренних органов и систем 

организма (22 наблюдения), а также 2) сутяжные реакции (36 наблюдений). При первых из 

них отмечается охваченность идеями «оптимизации» лечения, которые, оттесняя на второй 

план иные представления, доминируют в сознании и определяют особенности поведения 

пациента в болезни. Так, поиски «оптимальных» дозировок соматотропных средств 

сопровождаются попытками изменить режим приема медикаментов (понизить дозы до 

минимальных или, напротив, повысить их до максимальных или даже субтоксических 

значений), дополнить назначения химическими веществами или биологическими 

жидкостями, «улучшающими» свойства или биодоступность препаратов. Сверхценные идеи 

восстановления функций внутренних органов проявляются стремлением произвольно 

расширить рекомендуемый режим, увеличить физические нагрузки. Сутяжные реакции (36 

наблюдений) ассоциируются с двумя видами установок – на получение сопряженных с СЗ 

материальных и социальных льгот (рентные НПР – 30 наблюдений) и на выявление ущерба, 

причиненного действиями медицинского персонала (эквитные 4 НПР – 6 наблюдений). В 

первом случае СЗ, вопреки мнению специалистов, рассматривается в качестве достаточного 

основания для оформления инвалидности, позволяющей облегчить условия труда или, чаще, 

вовсе прекратить трудовую деятельность, выплаты пенсий, пособий (единовременных или 

многоразовых). Причины возникновения соматической патологии произвольно увязываются 

с теми или иными событиями, действительно дающими право на известные материальные 

льготы (производственная травма, работа в зоне экологической или техногенной катастрофы 

и т.п.). Фабула сверхценных идей при эквитном варианте сутяжных реакций (6 наблюдений) 

ассоциируется с представлениями об ущербе здоровью пациентов, нанесенном работниками 

медицинских учреждений. Такие сверхценные идеи не носят, однако, грубо патологического 

или нелепого характера (в действиях медицинского персонала не усматривается 

«злонамеренности», ситуация объясняется тривиальными «заблуждениями» или 

«промахами», возникшими в ходе обследования и лечения СЗ). Среди наиболее типичных 

обвинений, выдвигаемых пациентами, – утверждения, что их состояние интерпретируется 

неправильно и «бездумно подгоняется» под наиболее распространенную патологию; данные 

анализов неверны, что связано с использованием недостаточно проверенной аппаратуры, 

неапробированных методик; лечение не соответствует состоянию и/или подбирается по 

методу «проб и ошибок». НПР с идеями изобретательства новых видов лечения (22 
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наблюдения) протекают с явлениями сверхценного бреда [Birnbaum К., 1915] (возникновение 

бреда ассоциируется с психотравмирующей ситуацией, связанной в рассматриваемых 

случаях с СЗ, бредовые идеи на всем протяжении состояния сохраняют связь с реальным 

событием – соматическим страданием). При этом в клинической картине доминируют 

бредовые расстройства, сопоставимые с паранойей желания [Kretschmer E., 1918] или 

изобретательства [Bianchini L, 1906; Jenil-Perrin G., 1926; Kahn E., 1931]. В первом случае в 

структуре бреда преобладают мечтательность и альтруизм («размышления» о возможности 

открытия пока не известных лекарственных препаратов и методов лечения, основанных на 

«законах функционирования» организма, которые также еще предстоит разработать). При 

этом больные не пытаются перейти от замыслов к их реализации. Все «разработки» остаются 

на бумаге. Пациенты лишь рассуждают о том, что с помощью изобретений будут излечены 

как собственные недуги, так и другие серьезные СЗ, охотно делятся своими планами с 

окружающими, намерены в дальнейшем ознакомить со своими открытиями широкие круги 

общественности. 

Напротив, в наблюдениях, сопоставимых по фабуле бреда с паранойей изобретательства 

(изобретение «вечного двигателя» для насыщения организма энергией, механических или 

электронных «манипуляторов» для удаления атероскперотических бляшек или пораженных 

участков бронхов и т.д.), обнаруживается бредовой «напор» и борьба за признание 

«открытий». При этом требования о предоставлении условий для проведения различных 

экспериментов чаще всего адресуются врачам и администрации лечебных учреждений. 

Любой отказ воспринимается как угроза, попытка замолчать или присвоить «передовые» 

идеи. При бредовых реакциях (8 наблюдений) с идеями «умышленного преувеличения» 

медицинским персоналом тяжести соматического состояния доминирует фабула «заговора», 

сплетенного для компрометации пациента, объявления его тяжелобольным и лишения 

возможности продолжать работу, активно участвовать в общественной жизни, бороться с 

врагами («бред приписанной болезни»). Несмотря на «малый размах» и конкретность 

содержания, наблюдается систематизация бреда: вовлечение новых действующих лиц и 

организаций (медицинский персонал, врачи, руководство предприятия, сослуживцы). При 

этом получают дополнительное «подтверждение» представления об угрозе общественному 

положению пациента. Усиливается подозрительность, нарастает убежденность, что 

«заговорщики» почти уже «добились» своих преступных целей. Проведенное исследование 

позволило выявить наиболее распространенные типы НПР. Чаще всего у больных 

соматического стационара встречаются НПР с идеями реформирования, «рационализации» 

лечебного процесса (27 наблюдений – 44,3% от всего числа больных с НПР) и сутяжные 

реакции (28 наблюдений – 45,9%). Значительно реже отмечаются НПР, протекающие с 

бредом изобретательства новых видов лечения или «умышленного преувеличения» тяжести 

соматического заболевания (6 наблюдений – 9,8%). Результаты проведенного исследования 

позволяют уточнить влияние клинических (соматическая и психическая патология) и 

конституциональных – патохарактерологических факторов на процесс формирования НПР. 

Выводы: НПР, протекающие с выявлением сверхценных и бредовых расстройств, 

обусловлены психотравмирующими событиями, связанными с соматическим заболеванием, 

сопряжены с факторами конституциональной предрасположенности и психической 

патологией, клинически гетерогенны и дифференцируются на реактивные состояния, 

определяющиеся:  

1. Сверхценными идеями реформирования, «рационализации» терапии и восстановления 

функций внутренних органов и систем организма. 

2. Различными по структуре сутяжными состояниями. 

3. С выявлением рентных (необоснованные притязания на оформление инвалидности, 

выплату пособий). 

4. Сверхценным бредом изобретательства новых видов лечения. 

5. Персекуторным бредом «умышленного преувеличения» медицинским персоналом 

тяжести соматического состояния. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФЕССИИ 

 

Внебольничная пневмония (ВП) всегда была потенциально опасной для жизни 

инфекционной болезнью и остается одной из ведущих причин заболеваемости, 

госпитализации и смертности, занимая первое место среди причин летальности от 

инфекционных болезней и 6-е ‒ среди всех причин летальности. Мы решили изучить 

особенности клинического течения внебольничной пневмонии в зависимости от профессии 

больного и зависимости от этого сделать выводы. 

Ключевые слова: пневмония, клиника, профилактика, профессия. 

 

Community-acquired pneumonia (CAP) has always been a potentially life-threatening 

infectious disease and remains one of the leading causes of morbidity, hospitalization and 

mortality, ranking first among the causes of mortality from infectious diseases and 6th among all 

causes of mortality. We decided to study the clinical features of community-acquired pneumonia, 

depending on the profession of the patient and depending on this, to draw conclusions. 

Keywords: pneumonia, clinic, prevention, profession. 

 

Внебольничная пневмония (ВП) всегда была потенциально опасной для жизни 

инфекционной болезнью и остается одной из ведущих причин заболеваемости, 

госпитализации и смертности, занимая первое место среди причин летальности от 

инфекционных болезней и 6-е ‒ среди всех причин летальности. Постоянно сохраняющаяся 

высокая общая летальность при пневмонии составляет около 20-30 человек на 100000 

населения в год. В современной, чрезвычайно неблагоприятной, становящейся резко 

агрессивной биологической, социально-экономической и политической среде, ВП является 

сложной проблемой здравоохранения как в индустриально развитых, так и в развивающихся 

странах [2, с.1]. 
Значительное выпадение дыхательной поверхности, затруднение приема кислорода и 

увеличение количества углекислоты в крови являются такими факторами, которые 

непосредственно или косвенно представляют нагрузку для и без того пораженного организма 

[1, с. 597]. 

Реологические нарушения крови и сосудистой стенки занимают одно из ключевых мест 

в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания [4, с. 555]. 

При обзоре литературы мы мало нашли данные, которые могли говорить о связи 

внебольничной пневмонии с профессией больного. 

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения внебольничной 

пневмонии в зависимости от профессии больного. 
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Тяжелая сопутствующая (фоновая) патология является неблагоприятным фактором, 

утяжеляющим прогноз заболевания, а так же развития осложнений, затяжного и тяжелого 

течения [5, с.169]. Но так же надо учитывать профессию больного, где вредный 

профессиональный фактор так же может влиять на течение пневмонии.  

Материалы и методы. Нами было обследовано 42 больных с внебольничной пневмонией 

в пульмонологическом отделении ГМО № 1 г. Самарканда, Узбекистан. Все больные были 

обследованы по стандартам и диагноз был клинически обоснован. Из них 19 женщин и 23 

мужчин. Средний возраст обследуемых составил 49,3 лет. При сборе анамнеза 96% больных 

были временно не работающими, инвалидами или пенсионерами.  

Выводы. Такой результат нам не дал возможности связать заболевание с профессией 

больного. При сборе анамнеза не был сделан акцент на профессию больного до его выхода 

на пенсию или до получения инвалидности. Многие среди больных (46%) указывают в 

анамнезе, что в течении определенного времени работали в России, но профессия не была 

уточнена. 

Многие профессии связанные с производственной пылью, парами химических веществ, 

работа в закрытых помещениях приводят к гиповентиляции легких, которое в последующим 

может играть патогенетическую роль в развитии заболевания. Тщательный сбор 

профессионального анамненза даст больше возможностей для диагностики и лечения 

внебольничной пневмонии. Связать клинику внебольничной пневмонии с профессией будет 

сложно провести, если профессиональный анамнез не был тщательно собран. 

Качество здоровья этой категории больных определяет трудовой, интеллектуальный 

потенциал страны, здоровье будущих поколений. Практически отсутствуют работы, 

учитывающие особенности течения тяжелых пневмоний, позволяющие определить наиболее 

значимые факторы для прогнозирования неблагоприятного течения ВП и провести 

своевременную диагностику, лечение и реабилитацию в соответствии с современными 

представлениями о развитии и течении острого воспалительного процесса в лёгочной ткани, 

обусловленную с воздействием на органы дыхания вредного профессионального фактора. 
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РЕНТГЕНО-ПРОТЕИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТИВНЫЕ СВЯЗИ  

ПРИ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ  

 

Расстройства дыхания у новорожденных детей – одна из наиболее серьезных проблем в 

раннем неонатальном периоде, так как они являются ведущей причиной смерти детей. 

Характерные для недоношенного ребёнка лёгочные заболевания связаны с адаптацией его 

незрелой дыхательной системы к вне утробному дыханию [1,6,7,8]. Своевременность 

оценки состояния органов дыхания у новорожденных и особенно недоношенных, а также 

наличие признаков морфологической незрелости при синдроме дыхательных расстройств 

(СДР) требует широкого использования общеизвестных методов обследования, в 

частности это касается своевременного рентгенологического обследования [5].  

Ключевые слова: новорожденные, недоношенные, рентгенография, синдром 

дыхательных расстройств (СДР), пневмония, белки «острой фазы», альфа-фетопротеин, 

циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК). 

 

Respiratory disorders in newborns are one of the most serious problems in the early neonatal 

period, as they are the leading cause of death in children. Lung diseases characteristic of a 

premature baby are associated with the adaptation of his immature respiratory system to extra 

uterine respiration [1,6,7,8]. The timeliness of assessing the state of the respiratory system in 

newborns and especially premature babies, as well as the presence of signs of morphological 

immaturity in respiratory distress syndrome (SDR), requires extensive use of well-known 

examination methods, in particular, this concerns timely radiological examination [5]. 

Key words: newborns, preterm, X-ray, respiratory distress syndrome (SDR), pneumonia, acute 

phase proteins, alpha-fetoprotein, circulating immune complexes (CIC). 

 

Цель работы ‒ изучение коррелятивных связей рентгено-протеинологических 

признаков при пневмонии у новорожденных с признаками незрелости. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной задачи проведено 

обследование 40 новорожденных детей с пневмонией и 40 детей раннего возраста 

находившихся под нашим наблюдением в отделении патологии новорожденных детской 

многопрофильной больницы г. Самарканда. Из них, доношенные новорожденные с 

признаками задержки внутриутробного развития (ЗВУР) ‒ 14 детей; недоношенные 

новорожденные со сроком гестации 32-37 недель ‒ 26 детей.  

Из рентгенологических исследований была применена методика рентгенографии. 

Обзорная рентгенография грудной клетки проводилась в прямой и, при необходимости, в 

боковых проекциях, в вертикальном положении, произведенных, для улучшения 

контрастности легочных полей, при максимальном вдохе или же на высоте плача ребенка. 

Всем новорожденным рентгенологическое обследование проводили на аппарате марки КХ0-

50F «Тошиба», производства Японии. При рентгенографии грудной клетки у детей 

придерживались следующих технических условий: напряжение тока 40 кВ, сила тока 60 мА, 

время выдержки 0,03-0,04 секунды. Эффективная эквивалентная доза (условная доза 

равномерного облучения всего тела) на 1 снимок при этом составляла 0,02-0,04 мЗв, 

согласно Нормам радиационной безопасности (НРБ-96). 

Результаты исследования. С учетом информации об особенностях рентгенологических 

признаков незрелости легочной ткани, о взаимосвязи развития легочной ткани 

новорожденных с активностью протеолитических систем, мы поставили перед собой задачу 

изучить прогностическую ценность параллельного определения уровня α-ФП, как показателя 
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зрелости плода, α1-АТ и α2- МГ в отношении СДР у новорожденных и уточнить влияние 

инфекционного стресса на развитие данной патологии. В то же время α1-АТ, α2- МГ 

считаются «острофазовыми белками» и ингибиторами протеолиза. Из протеаз определяли 

БАЭЭ-эстеразную активность. Учитывая, что развитию таких патологических процессов, как 

недоношенность, незрелость, способствуют и внутриутробные инфекции, симптоматика 

которых проявляется позднее, но наличие патогенной микрофлоры способствует 

накоплению иммунных комплексов, которые становятся причиной повреждения ткани, 

изучено и наличие ЦИК. 

Сопоставления биохимических констант с характерным рентгенологическим 

проявлением пневмонии, как затемнение, в зависимости от его морфологических 

параметров, выявил следующие виды корреляционных взаимосвязей. Так, с диффузно 

распространенными очаговыми тенями, имеющие тенденцию к слиянию, α- ФП, α1–АТ, 

БАЭЭ и ЦИК имели прямую корреляционную зависимость (r=0,9, r=0,6, r=0,6, r=1,0 

соответственно). Однако с единично визуализируемыми очаговыми тенями, а также при их 

группировании в проекции определенных сегментов, у всех выше отмеченных 

биохимических показателей наблюдались отрицательные корреляции. В частности, 

корреляционные коэффициенты составили r=-0,9, r=-0,6, r=-0,6, r=-0,9 соответственно. 

Отмечаемые в единичных наблюдениях обширные затемнения легочных полей имели 

высокую прямую корреляцию с большинством анализируемых биохимических величин (α-

ФП, α2-МГ, БАЭЭ и ЦИК) на фоне снижения активности α1–АТ, что указывает на активность 

воспалительного процесса на фоне ареактивности состояния организма. 

Кроме того, с затемнениями, имеющие слабую интенсивность, очень характерные для 

острого воспалительного процесса, отмечается отрицательная корреляционная взаимосвязь 

«острофазового белка» α1–АТ, α- ФП и ЦИК и составляла соответственно r=-0,9, r=-0,7, r=-

0,8. С затемнениями со средней интенсивностью, особенно характерных для 

ателектазированных долек, имеет место положительная достоверная взаимосвязь таких 

показателей, как α- ФП, БАЭЭ, α2-МГ и ЦИК.  

С учетом понимания правил динамического равновесия протеолитических систем 

корреляционная взаимосвязь биохимических констант с рентгенологическими симптомами 

отражает прямую корреляцию активности воспалительного процесса, в частности БАЭЭ в 

сочетании с рентгенологическими признаками, как буллы и ограниченные вздутия, на фоне 

положительной корреляции α1–АТ и α2-МГ. Анализ этих данных указывает на то, что 

наблюдаемое угнетение активности ингибиторов протеолиза на фоне СДР провоцирует 

активность воспалительного процесса, что выражено в высоких показателях БАЭЭ, а 

нарастание патологического протеолиза в дальнейшем переходит в деструкцию легочной 

ткани. В это же время высокая прямая корреляционная связь α-ФП указывает на наличие 

незрелости легочной ткани. Таким образом, наличие инфекционного агента само 

стимулирует компенсаторную реакцию ингибиторов протеолиза на подавление 

патологического протеолиза. 

Тяжесть СДР у недоношенных новорожденных сочетается с изменениями легочного 

рисунка на фоне дисбаланса между «острофазовыми белками». При сопоставлении 

биохимических величин с рентгенологическими изменениями легочного рисунка, α1–АТ 

имеет обратную взаимосвязь с нодозно-ретикулярной сеткой и, как и другие константы, с 

обедненным легочным рисунком, т.е. сочетается как биохимический показатель незрелости с 

рентгенологическими признаками незрелости легочной ткани.  

При высоких показателях α1–АТ отмечается четкая положительная взаимосвязь с 

симптомом воздушной бронхограммы, что опять–таки указывает в пользу информации, что 

проявление этой рентгенологического признака причинно связано с воспалительным 

процессом, хотя выраженность симптома воздушная бронхограмма, участков ограниченной 

эмфизематозности и единичных буллезных вздутий объясняют дефицитом α1–АТ [2]. В 

наших же наблюдениях обратная корреляция вышеуказанных рентгенологических 

симптомов наблюдается у α2-МГ, указывающее об усугублении состояния незрелого легкого 
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воспалительным фактором, что противоречит сложившемуся мнению. В то же время, α2-МГ 

отражает прямую корреляционную взаимосвязь и объясняет приписываемую α2-МГ 

функцию, выполняющего роль временной «ловушки» активированных протеаз и регулятора 

всей контактной системы плазмы. 

Как видим, особенно выделена высокая коррелятивная связь показателей α1–АТ и α2-МГ, 

а также α-ФП с ведущими рентгенологическими признаками незрелости легких, таких как 

различной степени выраженности гиповентиляция легких, очаговые тени, сетчатая 

деформация легочного рисунка, «воздушная бронхограмма», в сочетании с признаками 

воспаления и высокая активность α1–АТ на воспалительный процесс. Чем выше уровень α-

ФП у наблюдаемых нами новорожденных, тем выраженнее рентгенологические признаки 

незрелости легких. Степень активности показателей антипротеаз отражает зависимость от 

выраженности воспалительного процесса в легком. Данные анализа этих корреляционных 

взаимосвязей согласуются с мнением о взаимосвязи и взаимозависимости состояния 

легочной ткани и сурфактанта у плода и новорожденного от активности ингибиторов 

протеолиза, в частности α1–АТ и α2-МГ. 

Все наблюдаемые рентгенологические признаки, характеризующие пневмонию 

новорожденных с признаками незрелости, сопряжены с тяжестью СДР, что отражает его 

превалирующую роль в развитии патогенетического каскада нарушений при данном 

заболевании у недоношенных новорожденных. Выраженность рентгенологических 

проявлений взаимосвязаны с течением заболевания, тяжестью дыхательных нарушений, 

определяя развитие осложнений и исхода пневмонии на фоне СДР. 

Обобщая результаты исследований по интегральной оценке рентгенологических 

симптомов пневмонии новорожденных, необходимо отметить, что активность 

воспалительного процесса на фоне СДР у недоношенных новорожденных связана с 

дисбалансом биохимических констант, что формирует соответствующие рентгенологические 

признаки. 

Проведенный корреляционный анализ позволил расширить представление 

патогенетической сущности изменений в легких у незрелых новорожденных детей, 

сопоставить полученные данные рентгено-морфологичекой картины с конкретными 

биохимическими изменениями в системе гомеостаза. Наряду с этим, в различных аспектах 

показана существенная прогностическая роль изучаемого патопульмонологического 

процесса у новорожденных, а также критический уровень данных изменений, 

свидетельствующий о возможном неблагоприятном исходе заболевания и риск 

формирования хронизации процесса.  

Выводы. Анализ корреляционных связей отражает взаимосвязь и взаимозависимость 

рентгенологических признаков состояния легочной ткани новорожденного от активности 

ингибиторов протеолиза. Супрессорный эффект α-ФП на фоне иммунологической 

реактивности транзиторной особенности новорожденных, особенно с признаками ЗВУР и 

недоношенности сочетается с «поздним иммунологическим стартом» - синдромом, 

обусловленный медленной и поздней дифференцировкой и формированием системы 

иммунитета у недоношенных новорожденных, проявляющееся отставанием уровня ЦИК при 

выраженных признаках недоношенности. 

Рентгенологические признаки патологического процесса в сочетании с биохимическими 

изменениями и клинической симптоматикой отражают разнонаправленную динамику 

выделенных тестов, что в трактовке признаков незрелости легочной ткани в сочетании с 

наслоением воспалительных изменений воспринимаются как взаимосвязанные этапы 

единого патологического процесса.  
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СТРУКТУРА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
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Врожденные пороки развития женских половых органов составляют 4% всех 

врожденных аномалий развития, и в последние годы наблюдается отчетливая 

тенденция к увеличению частоты выявления пороков развития различных органов и 

систем, в том числе и пороков развития гениталий. Частота врожденных аномалий 

половых органов среди оперированных больных равна 2,7%. [1,3,4]. Определили, что 

пороки развития матки обнаруживаются у каждой 3-й женщины с бесплодием, у 

каждой 6-й – с не вынашиванием беременности или патологическими родами. [2,6,7,9]. 

У 6,5% девочек с выраженной гинекологической патологией выявляют аномалии 

развития влагалища и матки. [10,13,15,16]. Актуальность проблемы подчеркивает и то 

обстоятельство, что врачи практически всех специальностей сталкиваются с 

необходимостью решать специфические вопросы профилактики нарушений 

репродуктивной функции женщин задолго до наступления периода половой зрелости. 

Ключевые слова: врожденные пороки, атрезия, двурогая, органы репродуктивной 

системы, матка, ультразвуковое исследование, МРТ. 
 

Congenital malformations of the female genital organs account for 4% of all congenital 

malformations, and in recent years there has been a clear tendency to increase the frequency of 

detection of malformations of various organs and systems, including genital malformations. The 

frequency of congenital malformations of the genitals among the operated patients is 2.7%. [1,3,4]. 

It was determined that malformations of the uterus are found in every 3 women with infertility, in 

every 6 women with no pregnancy or pathological birth. [2,6,7,9]. In 6.5% of girls with severe 

gynecological pathology, abnormalities in the development of the vagina and uterus are revealed. 

[10,13,15,16]. The urgency of the problem is underscored by the fact that doctors of almost all 

specialties are faced with the need to solve specific issues of preventing reproductive disorders in 

women long before puberty. 

Key words: birth defects, atresia, bicorn, organs of the reproductive system, uterus, ultrasound, 

MRI. 
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Цель исследования. Изучить структуру а так же методы диагностики врождённых 

пороков репродуктивных органов у девушек-подростков и у женщин раннего и активного 

репродуктивного возраста. 

Материал и методы. Исследования проводилась в № 3 родильном комплексе, 

областном перинатальном центре, рассчитанный на прием как городского, так и сельского 

населения были обследованы 10 больные в возрасте от 14 до 35 лет с изолированными и 

сочетанными врождёнными пороками репродуктивных органов и аномалиями 

мочевыделительной системы. Критериями включения больных в данное исследование 

явились: девочки-подростки, женщины раннего репродуктивного возраста с врождёнными 

пороками развития репродуктивных органов, сочетанная аномалия мочевыделительной 

системы. Основными жалобами обследованных больных были отсутствие либо нарушение 

менструального цикла, невозможность половой жизни после её начала, первичное и 

вторичное бесплодие. Возраст обследованных больных варьировал от 14 до 35 лет. Средний 

возраст составил 21,14±2,18 лет. Комплексное обследование включало в себя сбор анамнеза, 

общеклинический (общий и гинекологический) осмотр, исследование органов брюшной 

полости, эндоскопическое исследование, консультацию уролога, магнитно-резонансную 

томографию органов малого таза, УЗИ-исследования. 

Результаты и их обсуждение. Все обследованные пациентки были распределены на 3 

клинических групп в зависимости от вида врождённого порока развития репродуктивных 

органов и мочевыделительной системы. В первую группу вошли пациентки с врождёнными 

пороками развития влагалища (n=3; 30%), вторую группу составили больные с врождёнными 

аномалиями тела и шейки матки (n=6; 60%); третью группу вошли пациентки с сочетанной 

аномалией мочеполовой системы (n=1; 10%).Из общего количества обследованных больных 

девочек-подростков было 4 (40%), женщин раннего и активного репродуктивного возраста – 

6 (60%). Возраст начала половой жизни у женщины варьировал от 15 до 24 лет.  

Ультразвуковое исследование (трансабдоминальное и трансвагинальное УЗИ) 

внутренних половых органов подтвердило правильность трактовки клинических данных у 

обследованных больных. Достоверность УЗИ органов малого таза была достаточно высокой 

лишь при диагностировании несложных видов аномалий атрезии нижней трети влагалища 

без удвоения органов. 

В диагностике сложных и атипичных аномалий развития влагалища, шейки и тела матки 

большее предпочтение отдавалось магнитно-резонансной томографии (МРТ). Кроме того, 

при появлении сомнений – при несовпадении анамнестических данных, клиники и данных 

УЗИ органов малого таза – проводились эндоскопические методы исследования. 

У 3 (30%) пациенток I группы при гинекологическом осмотре, а также при 

ультразвуковом, лапароскопическом и гистероскопическом исследованиях органов малого 

таза были выявлены врождённые аномалии развития влагалища, в том числе нарушение 

оттока менструальной крови при функционирующей матке – у 1 (10%) человек, по причине 

полной атрезии девственной плевы – у 1 (10%) пациенток и вследствие неполной атрезии 

девственной плевы – у 1 (10%) больных). Так, у одной из пациенток в возрасте 24 лет с 

нарушением оттока менструальной крови при функционирующей матке, из-за полного 

заращения девственной плевы, размеры матки соответствовали 16 неделям беременности. 

Во II группе больных с врождёнными аномалиями тела и шейки матки (n=6; 60%) были 

установлены следующие пороки развития матки и шейки матки: седловидная матка – у 2 

(20%) больных, двурогая матка – у 2 (20%), однорогая матка – у 1 (10%), рудиментарная 

функционирующая матка была обнаружена у 1 (10%) пациенток. В III группу вошли 1 (10%) 

пациентка с сочетанным порокам аномалией мочеполовой системы. 
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Таблица 1. Структура аномалий репродуктивных органов 

 

Заключение. Таким образом, при проведении исследования определены различные 

формы врождённых пороков развития репродуктивных органов, клинически проявившихся с 

началом менархе и началом половой жизни. В структуре врождённых пороков развития 

репродуктивных органов аномалия развития матки и шейки матки преобладала над другими 

врождёнными пороками гениталий и составила 47,3% случаев. 
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MODERN APPROACHES TO DIAGNOSTICS AND THERAPY  

OF ALZHEIMER DISEASE 

 

The article presents modern data on the causes of development, diagnostic methods and 

treatment approaches of Alzheimer’s disease. Special attention is given to pathogenetic and 

symptomatic therapy of this disease, as well as non-drug treatments. 

Keywords: Alzheimer’s disease, etiology, pathogenesis, early diagnosis, basic symptomatic 

treatment, central acetylcholinesterase inhibitors. 

 

В статье приведены современные данные о причинах развития, методах диагностики и 

подходах к лечению болезни Альцгеймера. Особое внимание уделено патогенетической и 

симптоматической терапии этого заболевания, а также нелекарственным методам 

лечения. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, этиология, патогенез, ранняя диагностика, 

базисное симптоматическое лечение. 

 

Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of cognitive decline in old age. The 

frequency of asthma is steadily increasing, due to several reasons - the aging of the population, the 

spread of cardiovascular pathology, as well as some features of obtaining and assimilating 

information, physical and mental activity of a person in the modern world. The increase in the 

incidence of asthma is so high that WHO announced the 21st century. century AD epidemic. 

Studies conducted to date have revealed a lot about BA. Thus, AD is a genetically determined 

disease, which is based on the deposition of an amyloid protein, a toxic compound consisting of 42 

amino acids and causing the death of nerve cells, in the brain substance. The main genetic defects in 

AD are in one way or another connected with predecessor catabolism amyloid protein - a compound 

normally present in the membrane and cytoskeleton of a neuron. 

As a result of insufficient or, conversely, excessive activation of the enzymes responsible for 

the catabolism of the amyloid protein precursor, an insoluble and, as mentioned above, toxic 

amyloid protein is formed instead of soluble subunits. Typical mutations that affect the formation of 
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amyloid protein are mutations in the gene that encodes the direct precursor of amyloid protein BA 

and the genes encoding the enzymes that metabolize APP: presenilin 1, presenilin 2. Carriage of the 

fourth isoform of apolipoprotein E is not directly related to amyloid cascade, but, as numerous 

studies have shown, people with hetero- or homozygous carriage of this isoform have significantly 

higher chances of getting AD. 

Until recently, there was a hypothesis, according to which the frequency of AD development 

depends on age. Recent epidemiological studies “80+” and “90+” showed that the dependence of 

AD on age is not linear. So, indeed, the incidence of AD increases from age 50 to 75–80 years; in 

people older than 80 and especially older than 90 years, the frequency of AD is, on the contrary, 

reduced. Thus, AD is not directly related to the natural aging of a person; Healthy longevity without 

loss of memory is typical of old people. 

The most important moment of treatment is the psychological adaptation of patients with AD 

and their relatives to new living conditions and the possible further development of the disease. The 

appearance of depression in the patient and his caregiver is mandatory; the doctor must be warned 

about this, promptly identify signs of burnout or depression, provide the necessary support. 

A good effect was obtained in the groups. The co-correct approach to the detection, diagnosis 

and treatment of AD is based on the earliest possible, preferably preclinical, identification of 

disease symptoms, timely pathogenetic treatment of the disease, prevention of cardiovascular 

pathology. Glycerophosphate, being a precursor of phospholipids of the membrane of neurons, 

stimulates the formation of phosphatidylcholine, which restores the phospholipid composition of the 

membranes of neurons and improves their plasticity 31 cognitive impairment and dementia Ienti 

and their carers, the correct approach to identifying, diagnosing and treating ba is based on the 

earliest possible, preferably preclinical, identification of the symptoms of the disease, timely 

pathogenetic treatment of the disease, and prevention of cardiovascular pathology. non-drug 

methods of treatment must be included in the treatment of patients when the patient reaches the 

stage of dementia, treatment should primarily be aimed at reducing the rate of progression of the 

disease and reducing cerebral acetylcholine deficiency: acetylcholinesterase inhibitors as a mono-or 

combination therapy with choline alfoscerate 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМ 

ПАРКИНСОНИЗМОМ И БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 
 

Введение. Известно, что паркинсонизм ‒ это не только двигательные расстройства. Все 

симптомы при данном патологическом состоянии также сопровождаются патологическими 

изменениями со стороны высших функций мозга, эмоциональной сферы, других 

неврологических систем. Наравне с этим сохраняется проблема дифференциальной 

диагностик между нарушениями, связанными непосредственно с болезнью Паркинсона и 

паркинсонизмом, в частности сосудистого генеза.  
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Целью нашего исследования было проведение сравнительной оценки когнитивных 

нарушений при сосудистом паркинсонизме и болезни Паркинсона. 

Материал и методы исследования. Анализу подвергаются результаты обследования 25 

больных с болезнью Паркинсона (1-я группа) и 25 больных с сосудистым паркинсонизмом 

(2-я группа). Средний возраст больных составил 65,7±2,4 года. При этом у пациентов 1-й 

группы средний возраст составил 68,5±1,7 лет, а у 2-й – 62,8±2,1 лет. Для подтверждения 

наличия сосудистого генеза паркинсонизма, у всех больных в обязательном порядке 

проводилось нейровизуальное исследование головного мозга. С целью оценки состояния 

когнитивной сферы нами использовалась шкалы MMSE и UPDRS.  

Полученные результаты. Степень выраженности когнитивных нарушений при 

сосудистом паркинсонизме существенно отличается от подобных расстройств при болезни 

Паркинсона. Сравнительное исследование показало, что познавательные расстройства по 

шкале MMSE регистрировали в 1,5 раза чаще в группе с сосудистым паркинсонизмом, чем с 

болезнью Паркинсона (18 и 12 больных соответственно). Когнитивные расстройства 

наблюдали у 72,0% пациентов с сосудистым паркинсонизмом, при этом умеренные 

когнитивные нарушения имелись у 32,0% и деменция ‒ у 40,0% больных. На основании 

проведенного дополнительного корреляционного анализа было выявлено, что тяжесть 

когнитивных нарушений не носит никакой зависимости от пола пациентов. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что оценка когнитивных расстройств 

позволяет провести различие между болезнью Паркинсона и синдромом паркинсонизма 

сосудистого генеза, что может быть использовано при дифференциальной диагностики этих 

патологий.  
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Зафаржон Рахмонов, Нигора Хайриева, Анвар Жамолов 

(Самарканд, Узбекистан) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

В современной динамично развивающейся отечественной системе профессионального 

образования, в условиях непрерывного увеличения потока информации все более значимыми 

становятся процессы информатизации и компьютеризации. Новые информационные 

технологии обеспечивают реализацию современных подходов к обучению, предоставляют 

студентам новые средства и методы поиска и управления знаниями. 

Ключевые слова: мультимедиа, информатика, электротравма, отморожение, 

клинитрон. 

 

In the modern dynamic domestic system of vocational education, in conditions of continuous 

increase of information flow, the processes of informatization and computerization become more 

important. New information technologies provide the implementation of modern approaches to 

learning, provide students with new tools and methods of finding and managing knowledge. 

Keywords: multimedia, computer science, electric trauma, freezing, clinitron.  

 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала на 

уроках можно назвать создание мультимедийных презентаций. Современное обучение 

невозможно представить без технологий мультимедиа, которая включает в себя 

совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько 

информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 

высококачественное звуковое сопровождение, то есть во всех известных сегодня формах. 

Здесь мы имеем два основных преимущества – качественное и количественное. Качественно 
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новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с непосредственным 

аудиовизуальным представлением. Количественные преимущества выражаются в том, что 

мультимедиа среда много выше по информационной плотности: «Лучше один раз увидеть, 

чем миллион раз услышать». Мультимедиа уроки, таким образом, наиболее оптимально и 

эффективно соответствуют триединой дидактической цели урока. 

Важным аспектом увеличения эффективности и свойства процесса изучения в среднем 

медицинском образовании считается создание информационной профессионально 

направленной дидактической среды образовательного учреждения. В подобный среде 

классификация информации для учебных целей исполняется при помощи сотворения 

электрических учебных средств по специальным дисциплинам клинического цикла. 

С помощью программы Windows Movie Maker преподавателями дисциплины 

«Информатика» и «Сестринское дело» создан видеофильм по теме: «Термические травмы» 

для специальности 3720601 Сестринское дело. В этом фильме наряду с теоретической 

информацией, наглядно показаны степени ожогов, стадии заживления ожоговой раны, 

видеосюжеты по электротравме и отморожениям, современные методы хирургического 

лечения (аутодермопластика), ухода (функциональная кровать ‒ клинитрон). 

Использование при ожоговой болезни методов гравитационной хирургии (плазмаферез и 

др.). Особенность и специфика среднего медицинского образования – необходимость 

овладения алгоритмами выполнения медицинских манипуляций студентами в кабинетах 

доклиники и лишь после этого они допускаются к работе с пациентами в отделениях 

клиники. А также учитывая, что оснащение кабинетов доклинического обучения студентов 

не всегда соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования из-за трудностей финансирования, использование 

метода мультимедиа в наших условиях позволяет решить много проблем, а это, прежде 

всего: 

- сочетание различных форм, методов и элементов технологий обучения в процессе 

проведения практических занятий (мультимедиа с методом проектов, проблемно-поисковым, 

моделированием профессиональной деятельности, игровыми и др.); 

- отработка выполнения алгоритма медицинских манипуляций с помощью 

мультимедийных средств обучения (осуществление этапов сестринского процесса 

непосредственно у постели больного с тяжелой термической травмой); 

- совершенствование умений студентов работать с компьютером; 

-развитие познавательного интереса, мыслительной активности, интеллектуальных 

способностей студентов, интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В качестве основных преимуществ программы можно отметить: 

- очень простой и интуитивно понятный интерфейс разработчика; 

- возможность тиражирования и распространения учебных материалов; 

- закрепление знаний по клиническим дисциплинам; 

- формирование системного преставления о наиболее тяжелых формах термических 

травм и других неотложных состояний в хирургии, что и определяет ее значимость в 

профессиональной образовательной программе; 

- формирование практических умений в процессе работы с программным 

инструментарием, выполнение алгоритмов медицинских манипуляций. 

Применение мультимедиа позволяет будущим работникам среднего медицинского звена 

наглядно ознакомиться в процессе обучения с различными видами термических 

повреждений, с особенностями подготовки пациентов к пересадке кожи, обширным 

перевязкам, элементам ухода, реабилитации и осуществлению этапов сестринского процесса. 

Учитывая тяжесть состояния больных с термическими травмами, возрастает роль 

медицинской сестры в уходе в отделении реанимации, а также в палатах интенсивной 

терапии, где регистрация жизненно-важных показателей пациентов осуществляется в 

динамике по часам и заполняется сестринская документация, которая является 
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информативной, доступной, легкой в обращении. Любая медицинская сестра достаточно 

быстро получает представление о тяжелом больном, о динамике его заболевания, 

особенностях ухода за конкретным пациентом, ознакомившись с ней. 

На данную тему в календарно-тематическом плане дисциплины «Сестринское дело» 

отведено всего 6 часов, что не позволяет студентам посетить ожоговый центр и детально 

ознакомиться с особенностями диагностики, лечения, ухода, реабилитации и осуществления 

сестринского процесса у больных с термическими травмами. Специфика хирургического 

стационара требует, чтобы своевременная и квалифицированная помощь оказывалась по 

мере надобности, даже при занятости врача (например, в операционной), что требует от 

среднего медицинского персонала специальных знаний и профессиональных умений. 

Для определения уровня усвоения материала по данной теме предлагается блок контроля 

знаний, который предусматривает по предложенному студенту видеосюжету: 

- выявление нарушенных потребностей и настоящих, приоритетных, потенциальных 

проблем пациента при конкретной степени ожога; 

- постановку краткосрочных и долгосрочных целей; 

- планирование зависимых, взаимозависимых и независимых сестринских вмешательств 

с их обоснованием; 

- проведение оценки эффективности сестринского процесса и реализации плана ухода за 

пациентами с термическими травмами. 

Таким образом, применение мультимедиа позволяет: 

- интенсифицировать процесс усвоения учебного материала; 

- формировать профессиональные умения на интерактивной основе; 

- проводить постоянный мониторинг усвоения учебного материала и процесса 

формирования профессиональных умений; 

- осуществлять оперативное вмешательство в ходе выполнения студентами практических 

заданий; 

- расширять возможность самостоятельной работы над учебным материалом и 

обеспечивать вариативность, гибкость организации личностно-ориентированного учебного 

процесса; 

- значительно повышать эффективность педагогического труда. 

Использование в учебном процессе современных технических средств предоставления 

знаний позволяет перейти от экстенсивных методов обучения к интенсивным. 

Компьютерные технологии индивидуализируют учебный процесс, увеличивают скорость и 

качество усвоения учебного материала, усиливают его практическую значимость, в целом 

повышая качество образования. Интерактивность информационных учебных технологий 

заключается в возможности для обучаемого работать в диалоговом режиме, 

взаимодействовать с одним или несколькими объектами знаний. С их помощью студент 

значительно экономит время и силы для решения творческих задач. 

На основе слияния образовательных и информационных технологий формируется 

принципиально новый, интеграционный подход к образовательному процессу. Это 

способствует формированию современного мышления при подготовке специалистов любого, 

в том числе медицинского профиля. Освоение общепрофессиональных и специальных 

клинических дисциплин с помощью мультимедийных средств призвано: 

- существенно облегчить процесс адаптации средних медицинских работников в 

профессиональной среде; 

- сформировать у них современный подход к решению задач по лечению и уходу за 

тяжелыми больными различного профиля; 

- способствовать профессиональному исполнению своих обязанностей; 

- быть всесторонне образованными специалистами среднего медицинского звена, 

обладающими профессиональной зрелостью и духовно-нравственной культурой. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО МЕТОДА  

В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У УЧАЩИХСЯ  

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Правильная осанка считается одной из обязательных признаков гармонично развитого 

человека, внешним выражение его телесной красоты и самочувствия. Переоценить смысл 

хорошей осанки непросто: это не только основа стройной и изящней фигуры, но и здоровый 

позвоночник от которого во многом зависит от положения всего организма.  

Ключевые слова: реаблитация, двигательная активнсть, кардиореспираторная 

система, валеология, здоровьесбережение.  

 

Proper posture is considered one of the mandatory signs of a harmoniously developed person, 

an external expression of his bodily beauty and well-being. It is not easy to overestimate the 

meaning of good posture: it is not only the basis of a slender and elegant figure, but also a healthy 

spine on which in many ways depends on the position of the whole body. 

Keywords: reablation, motor activity, cardiorespiratory system, valeology, health saving. 

 

За период обучения в высшем специальном образовательном учреждении, по 

статистическим данным, здоровье студентов ухудшается. По результатам исследований 

членов кружка «Медицинский персонал реабилитации» от 76 до 78% студентов 2 курса 

Самаркандского медицинского института имеют нарушения осанки различной формы и 

степени тяжести и нуждаются в ее коррекции и профилактике, что соответствует 

статистическим данным по городу Самарканду, Самаркандской области и Узбекистану в 

целом. 

Для профилактики нарушений осанки членами кружка разработаны памятки для 

родителей и студентов; специальный комплекс физических упражнений (необходимо 

выполнять 2-3 раза в течение дня и во время занятий). В настоящее время научно доказана 
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роль недостаточной двигательной активности в возникновении полиморфных расстройств, 

затрагивающих не только локомоторный аппарат, но и кардиореспираторную, 

иммунобиологическую системы и обмен веществ молодого организма. Поэтому необходимо 

использовать во время учебного процесса мероприятия, увеличивающие двигательную 

активность, не в ущерб как учебного процесса, так и состояния здоровья обучающихся.  

К таким мероприятиям относятся: 

1. Физкультминутки. 

2. Валеологические паузы. 

3. Режим динамических поз. 

Особенностью функционирования и развития среднего специального образовательного 

учреждения становится не только обучение, но и физическое развитие, сохранение здоровья 

обучающихся. Поэтому главной целью воспитательно-образовательного процесса в 

Самаркандском медицинском институте является повышение заинтересованности всех 

субъектов этого процесса в формировании позиции на здоровьесбережение. Эта позиция 

нашла свое отражение в основных направлениях приоритетного национального проекта 

«Здоровье», где ведущая роль отводится именно специалистам высшего медицинского звена, 

как в сохранении и укреплении собственного здоровья, так и здоровья своих пациентов. 

Физкультминутки являются обязательным элементом здоровьесберегающей 

организации занятия. Физкультминутки способствуют снятию локального напряжения и 

состоят из комплекса упражнений (3-4 упражнения), выполняемых в течение 1-1,5 минут во 

время занятия. Каждое упражнение в комплексе повторяется 3-5 раз. Комплексы упражнений 

необходимо менять 1 раз в 2 недели. Физкультминутки могут сопровождаться 

проветриванием аудитории, музыкальным сопровождением. 

По содержанию физкультминутки различны, так как предназначены для конкретного 

воздействия на ту или иную группу мышц или систему организма, которые в большей 

степени подвергаются утомлению во время учебной деятельности на занятии: мышцы шеи, 

спины, пальцев рук, бедер и др. 

Комплексы состоят из физических упражнений, которые не требуют сложной 

координации движений и большого пространства и которые можно выполнять в различных 

положениях: сидя, стоя. 

По направлению воздействия различают физкультминутки: 

• общего воздействия, изометрические; 

• улучшения мозгового кровообращения, снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

• снятия утомления с туловища и ног, кистей рук. 

С целью повышения эффективности воздействия физических упражнений на организм 

необходимо учитывать четыре условия: 

1. Быструю смену деятельности; 

2. Эмоциональную составляющую физкультминутки; 

3. Состав упражнений физкультминутки зависит от особенностей занятия; 

4. Учет особенностей будущей профессиональной деятельности обучающихся и 

включение упражнений, способствующих профилактике утомления тех групп мышц, на 

которые будет падать наибольшая нагрузка в процессе профессиональной деятельности. 

Валеологические паузы применяются как для профилактики утомления, так и при 

развивающемся утомлении. Валеологические паузы способствуют снятию мышечного и 

психоэмоционального напряжения, повышению эффективности обучения, активизируют 

умственную деятельность, благодаря широкому и разнообразному воздействию на 

различные функции организма. 

Валеологические паузы включают в себя: 

• физические, дыхательные упражнения, 

• пальцевые упражнения (используются упражнения на развитие силы кисти, гибкости 

кисти, на расслабление кистей рук, тренинги для фаланг пальцев, для снятия утомления), 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

423 

• гимнастика для глаз (включают упражнения для улучшения кровообращения в органе 

глаза, укрепления мышц глаза, улучшения процесса аккомодации, офтальмотренаж), 

• психологические тренинги, 

• самомассаж (можно использовать самомассаж лица, массаж ушной раковины, блиц-

массаж Д.В.Керна, точечный массаж), 

Цели использования валеологических пауз: 

• активизация учебной деятельности в начале занятия, 

• профилактика нарушений осанки, 

• снятие мышечного напряжения с различных групп мышц, 

• повышение двигательной активности на занятии, 

• предупреждение и снятие психоэмоционального напряжения и возбуждения, 

• активизация деятельности познавательных функций на занятии (память, внимание, 

восприятие), 

• предупреждение и снятие утомления слухового и зрительного анализаторов, 

• развитие моторики кисти, 

• улучшение мозгового кровообращения. 

Режим динамических поз. Разработан и внедрен в практику системы образования 

(школьной) В.Ф. Базарным (1983), суть которого заключается в периодической смене 

(ориентировочно через 10-12 минут) поз обучающегося: положения «сидя» и положения 

«стоя». 

Выводы. Задача здоровьесберегающей методики в высших медицинских 

образовательных учреждениях – обеспечить выпускнику высокий уровень здоровья, 

сформировать культуру здоровья, тогда диплом о профессиональном образовании 

действительно будет путевкой в счастливую самостоятельную профессиональную жизнь. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

На современном этапе развития общества важной задачей образования следует 

считать подготовку конкурентоспособных специалистов, готовых к профессиональному 

росту, самообразованию. Самообразование является одним из приоритетных направлений в 

образовании и особенно заметно начинает проявляться в период профессионального 

становления. Очевидно, что профессиональная подготовка будущих кадров у специалистов 

медицинского звена должна не просто обеспечивать определённый уровень знаний, умений и 

навыков, но и развивать способность к самообразованию. 

Ключевые слова: компетентность, самообразование, интернет, мультимедиа. 

 

At the present stage of society's development, the training of competitive specialists ready for 

professional growth and self-education should be considered an important task of education. Self-
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education is one of the priorities in education and is particularly evident during the period of 

professional formation. It is obvious that the professional training of future personnel at the 

medical level should not only provide a certain level of knowledge, skills and skills, but also 

develop the capacity for self-education. 

Keywords: сompetence, self-education, internet, multimedia. 

 

Современный человек должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов. Особенно актуальной 

проблема самообразования современного человека стала в условиях информационного 

общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми. 

Информационное общество характеризуется как общество знания, где особую роль играет 

процесс трансформации информации в знание. Поэтому современные условия требует от 

человека постоянного совершенствования знаний. Знания можно получать разными 

способами. На сегодняшний день предлагается огромный спектр услуг повышения 

квалификации. Поэтому наиболее эффективный способ повышения мастерства – это 

самообразование. Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни 

современного человека, который поможет не отстать от «поезда современности». Самой 

характерной особенностью профессиональной деятельности является ее подвижность, 

связанная с изменением информационных ресурсов и технологий и мы отчетливо осознаем, 

что прежние профессиональные умения и навыки быстро устаревают, требуются иные 

формы и методы работы, теоретические знания смежных наук и многое другое. Чтобы 

успеть за этими процессами, для человека возникает необходимость постоянно учиться. 

Именно современному человеку должен быть близок громко звучащий сегодня девиз 

«Образование для жизни. Образование через всю жизнь!», который трактуется как активный 

процесс овладения новыми знаниями на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Человек, ориентированный на профессию и желающий совершенствоваться и обучаться 

обязательно достигнет хороших результатов и определенного мастерства. Для этого надо 

осознавать и решить три основных задачи: учитывать изменения в профессиональной среде, 

происходящие под влиянием процессов информатизации, социально-экономических реформ; 

постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства; обновлять 

знания и умения, обеспечивающие ему хорошую творческую форму, способность к 

активному усвоению современных достижений и экспериментальному поиску; искать пути и 

активно использовать методы самообразования, саморазвития и самосовершенствования. 

Самообразование, самостоятельное образование, приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п., предполагающее 

непосредственный личный интерес занимающегося в органическом сочетании с 

самостоятельностью изучения материала. Вместе с тем, самообразование – средство 

самовоспитания, поскольку способствует выработке целеустремленности, настойчивости в 

достижении цели, внутренней организованности, трудолюбия и других моральных качеств. В 

широком смысле под самообразованием понимают все виды приобретения знаний, 

связанные с самостоятельной работой занимающегося над изучаемым материалом. Основная 

форма самообразования – изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной 

и другой литературы, прессы. Самообразование предусматривает также возможность 

использования разнообразных вспомогательных средств: прослушивание лекций, докладов, 

концертов, консультации специалистов, просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач, 

посещение музеев, выставок, галерей, различные виды практической деятельности – опыты, 

эксперименты, моделирование и т.п. Самообразование – форма образования, при которой 

человек обучает и воспитывает себя сам.  

Основываясь на уже имеющихся исследованиях по данной проблеме, под термином 

самообразовательная компетенция нам следует понимать совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, знаний, умений, навыков, способов деятельности, способностей, 

определяющих эффективность самообразования. Важной самообразовательной компетенции 
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является деятельное умение, включающее навык, так как овладение компетенцией означает 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной ситуации и умение при 

необходимости пополнить недостающий багаж знаний или приобрести необходимые умения. 

Это означает, что одним из основных моментов является создание основания для 

возникновения потребности в самообразовательной компетенции. 

Формирование потребности в самообразовательной компетенции может осуществляться 

только непосредственно в самостоятельной работе студентов. Использование Интернета – 

ресурсов для подготовки докладов, сообщений, участие в проектах, переписки по 

электронной почте, создание собственных сайтов, общение по обмену опытом, а также 

возможность дистанционного обучения через Интернет. Применение компьютерных 

программ просто, не требует больших затрат и серьёзной подготовки в плане компьютерной 

грамотности и создает благоприятные условия для формирования самообразовательной 

компетенции. Учитывая, что образовательная программа третьего поколения при изучении 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии гистологии» включает еще 

больший объем самостоятельной подготовки студентов, а также важность роли 

самообразования будущих медицинских персоналов. 

Компетенция профессионального самообразования – это способность организовывать 

собственную системную образовательную деятельность и направлять ее на достижение 

удовлетворения профессиональных запросов и повышения профессиональной 

квалификации. Компетенция профессионального самообразования состоит из ряда 

компонентов: 

– мотивационно-личностного, отражающего характеристику настроенности на 

профессиональное самообразование, осознание личностной и общественной значимости 

непрерывного образования и своей будущей профессии, наличие таких качеств личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, активность, воля; 

– когнитивного, состоящего из актуальных на данный момент знаний (знаний о 

различных способах деятельности и видах информации, знания законов общения, знаний о 

процессе управления собственной деятельностью, ее способах и формах); 

– информационно-коммуникативного – навыки самостоятельной работы с 

информацией, владение ее различными видами и источниками, информационными 

технологиями; умения находить, перерабатывать и использовать информацию для решения 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; культура ее восприятия и усвоения; 

способность критического суждения в отношении информации; 

– деятельностного – состоящего из умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения образовательных и профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

– управленческо-регулятивного, состоящего из умений, обеспечивающих 

самостоятельное целеполагание, планирование, организацию, контроль, анализ, рефлексию, 

самооценку, коррекцию собственной учебной деятельности студентами, умения управлять 

собственным поведением. 

Основной целью адаптационного этапа является актуализация мотивов, и поиск смысла 

в самообразовательной деятельности. Формирование опыта самообразовательной 

деятельности начинается с простейших проб самостоятельного целеполагания и реализации 

образовательных намерений, которые затем вырастают в собственную самообразовательную 

систему специалиста. В качестве критериев достижения цели определены: степень 

адекватной оценки студентами своих достижений, в постановке усложняющихся задач; 

осознание ценности и смысла самообразовательной деятельности по отношению к своему 

личностному и профессиональному росту; владение опытом самообучения (развитие 

когнитивных, общеучебных и организационных умений самообразовательной деятельности). 

На первом этапе – осуществление анализа психолого-педагогической, методической 

литературы, диссертационных работ по проблеме исследования; изучение существующих 

технологий самообразования, исследование проблемы в теории и практике медицинского 
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образования; определение теоретико-методологических основ построения системы 

формирования компетенций профессионального самообразования студентов медицинского 

звена; уточнение цели, объекта, предмета, задач, методов, содержания исследования; 

составление плана опытно-поисковой работы, разработка понятийного аппарата. 

На втором этапе – разработка системы формирования компетенций профессионального 

самообразования студентов, конструирование процесса обучения студента, нацеленного на 

формирование компетенций профессионального самообразования, разработка учебно-

методических материалов, механизмов диагностики уровня сформированности компетенции; 

анализ выбранных методик; проведение пробных занятий; проверку и уточнение научно-

методических выводов. 

На третьем этапе – обработка, проверка, анализ и систематизация полученных данных, с 

целью определения эффективности функционирования, предложенной системы 

формирования компетенций профессионального самообразования, а также обобщение 

полученных результатов; разработка научно-методических и практических рекомендаций 

преподавателям и студентам по формированию компетенций профессионального 

самообразования; внедрение результатов исследования в практику работы медицинского 

института. С учетом критериев выделены три уровня развития самообразовательной 

компетентности.  

Низкий уровень ‒ будущий специалист занимается самообразованием, но не 

систематически. Преобладают мотивы избегания неприятностей, боязнь показать низкий 

результат.  

Средний уровень ‒ будущий специалист много уделяет времени самообразованию, но 

нет системы в работе. Преобладают познавательные мотивы, проявляющиеся в интересах к 

результатам деятельности, мотивы состязательности. 

Высокий уровень ‒ будущий специалист постоянно занимается самообразованием, а 

четкая система в работе позволяет достичь высоких результатов. Преобладают внутренние 

мотивы увлеченности процессом самообразования, самоуважения, проявляющиеся в 

стремлении ставить перед собой все более трудные цели. В соответствии с выделенными 

нами уровневыми характеристиками каждому обучаемому подбирается индивидуальная 

программа. 

В своей педагогической деятельности важно решить следующие задачи: развитие 

умений и навыков самостоятельной работы; повышение уровня самосознания студентов; 

формирование ценностного отношения к профессии, а также развитие способности 

студентов к рефлексии своего жизненного, студенческого опыта; видение студентом 

перспектив саморазвития, раскрытие творческого потенциала личности. 

Исходя из вышесказанного, для формирования компетенции профессионального 

самообразования будущих специалистов с медицинским образованием необходимы: подбор 

индивидуальной программы каждому обучаемому; использование активных методов 

обучения (тренинги, решение проблемных ситуаций, интерактивное обучение, 

использование Интернет- ресурсов и др.); подключение студентов к исследовательской 

работе по тематике занятий и актуальным проблемам здравоохранения. 
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Метаболический синдром (МС) – это комплекс взаимосвязанных и модифицируемых 

факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 

(СД) 2 типа (согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1999) и 

NCEP ATP III (2001) – National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III – 

Национальная образовательная программа США по снижению холестерина, III пересмотр 

по терапии у взрослых лиц). Основными компонентами МС являются нарушения углеводного 

обмена, абдоминальное ожирение, дислипидемия и артериальная гипертензия.  

Ключевые слова: дети, подростки, метаболический синдром, метаболические 

фенотипы ожирения. 

 

Metabolic syndrome (MS) is a complex of interrelated and modifiable risk factors for the 

development of cardiovascular diseases (CVD) and type 2 diabetes mellitus (diabetes) (as defined 

by the World Health Organization (WHO, 1999) and NCEP ATP III (2001) ‒ National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment Panel III - US National Cholesterol Reduction Program, III 

revision of therapy for adults). The main components of MS are disorders of carbohydrate 

metabolism, abdominal obesity, dyslipidemia, and arterial hypertension.  

Key words: children, adolescents, metabolic syndrome, metabolic phenotypes of obesity. 

 

Цель исследования: изучение распространенности метаболического синдрома при 

нормальной массе тела и выявление метаболических фенотипов ожирения у школьников 

Самаркандской области. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 369 детей и подростков в возрасте 

от 10 до 15 лет. В контрольную группу были включены практически здоровые учащиеся 

школ различных районов г. Самарканда с нормальной массой тела (n=267), сопоставимые по 

полу, возрасту, из них половину составляли мальчики и половину – девочки. В основную 

группу вошли 102 пациента Самаркандского Областного Эндокринологического диспансера 

(проживающие в Самаркандской области) с избыточной массой тела/ожирением и 

абдоминальным типом жироотложения (с увеличенными показателями окружности талии), 

среди которых было 44,6% мальчиков и 55,4% девочек.  

Критерии включения в основную группу: наличие избыточной массы тела (ожирения) и 

абдоминального типа жироотложения; паспортный возраст от 10 до 15 лет. 

Критерии исключения: эндокринное ожирение; генетические синдромы с избыточной 

массой тела; сахарный диабет; острое воспалительное или обострение хронического 

заболевания; возраст обследуемых лиц до 10 лет и старше 15 лет; отказ ребенка и/или 

родителей от участия в исследовании. 

Критерии включения пациентов в контрольную группу: нормальная масса у детей и 

подростков; возраст от 10 до 15 лет; I группа здоровья.  

Контрольную и основную группы разделяли на две подгруппы в зависимости от наличия 

метаболических нарушений: подгруппа А – метаболически здоровых детей с отсутствием 

метаболических нарушений и подгруппа Б – дети с метаболическими нарушениями (одно и 

более метаболическое нарушение). К метаболическим нарушениям, являющимися 

критериями при составлении подгрупп, относили: гипертриглицеридемию, сниженный 

уровень ХС ЛПВП, высокое артериальное давление, нарушенную гликемию натощак. 
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Разделение на подгруппы осуществлялось на основании результатов комплексного клинико-

лабораторного исследования. 

Антропометрическое исследование включало проведение измерений: длины (в см) и 

массы тела (в см), окружности талии (в см), окружности бедер (в см). Длину тела измеряли 

ростомером (точность до 1 мм). Массу тела измеряли путем взвешивания на медицинских 

весах, в нижнем белье (точность до 0,1 кг). ИМТ (в кг/м2) вычисляли по формуле: масса (в 

кг) / длина тела (в м2). Оценку ИМТ проводили с помощью процентильных таблиц 

отношения линейного роста к массе тела [59]. Окружность талии считали увеличенной при 

значениях более 90‑го процентиля кривой распределения [1]. 
Оценивали стадию полового развития по Tanner (I–V стадия). Измерение и оценку 

систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) проводили 

согласно Рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике артериальной 

гипертензии у детей и подростков. [6]. 

Забор крови осуществляли у всех обследуемых лиц путем венепункции из локтевой вены 

в одноразовые системы «Vacutainer» в утренние часы (8–9 ч) после 12–14-часового 

голодания. Исследовали биохимические показатели сыворотки крови: глюкозу и  липидный 

спектр – общий холестерин (ОХС), ХС ЛПВП и триглицериды (ТГ). Уровень глюкозы 

натощак оценивали согласно рекомендациям ВОЗ (2006): нарушенная гликемия натощак 

диагностировалась при уровне глюкозы крови натощак ≥ 5,5 ммоль/л. 

Содержание ХС ЛПНП определяли расчетным методом по формуле W. Friedewald: ХС 

ЛПНП = = ОХС – (ТГ / 2,2 + ХС ЛПВП). Для оценки показателей липидного спектра 

использовали критерии B. McCrindle и соавт. [5]. Погранично повышенным считали уровень 

ОХС в крови более 4,39 ммоль/л, ХС ЛПНП более 2,84 ммоль/л, ТГ более 0,99 ммоль/л; 

высоким – уровень ОХС в крови более 5,19 ммоль/л, ХС ЛПНП более 3,34 ммоль/л, ТГ – 

более 1,30 ммоль/л. Содержание ХС ЛПВП менее 1,03 ммоль/л у мальчиков и менее 1,30 

ммоль/л у девочек расценивали как гипохолестеринемию. 

Статистическая обработка полученного материала проводилась с помощью пакетов 

статистической обработки Statistica V 6.0 Statsoft и SPSS V14.0 Statistica. В статистическую 

обработку результатов входил анализ нормальности распределения признаков: тип 

распределения для выборок определяли с помощью критерия Шапиро–Уилка. Для описания 

количественных данных, имеющих нормальное распределение, определяли их числовые 

характеристики (средние величины, стандартные отклонения). Достоверность различий 

между изучаемыми выборками по анализируемому показателю оценивали методами парных 

сравнений выборок (t-критерий Стьюдента – pt) и однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA – pA) однофакторного дисперсионного анализа. Для определения силы связи между 

изучаемыми признаками вычисляли коэффициенты корреляции Спирмена, Пирсона, гамма. 

Различия между сравниваемыми показателями считались достоверными при p<0,05 (при 

уровне значимости 95 %). 

Результаты и обсуждение 

Изучена частота типов сочетаний метаболических нарушений, избыточной массы 

тела/ожирения и распределения жировой ткани и компонентов метаболического синдрома у 

детей с избыточной массой тела / ожирением и нормальной массой (рис. 1). 

Выявлено, что в группе с ожирением и абдоминальным типом жироотложения с 

увеличенными показателями окружности талии (1-я группа, n=102) 19 (18,63%) детей и 

подростков не имели других компонентов метаболического синдрома, т.е. у них был только 

один фактор сердечно-сосудистого риска. Два компонента метаболического синдрома 

(абдоминальное ожирение + один из компонентов по критериям IDF 2007 г.) наблюдались у 

41 (40,19%) ребенка и подростка с ожирением, три компонента метаболического синдрома – 

у 39 (38,24%), четыре компонента – у 3(2,94%) детей и подростков с ожирением. 

Метаболический синдром (три и более компонента) был выявлен у 42 (41,18%) детей и 

подростков с ожирением. 
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В группе практически здоровых учащихся с нормальной массой тела (2-я группа, n=267) 

только 56,18 % детей и подростков не имели компонентов метаболического синдрома. 

Частота метаболического синдрома у детей с нормальными показателями окружности талии 

и массы тела (три и более признака) составила 5,62% (n=15). При этом четыре признака 

метаболического синдрома были выявлены у 5 (1,87%), три признака - у 10 (3,75%), два 

признака – у 12 (4,49%), один признак у 90 (33,71%). 

Следует особо подчернкуть, что метаболические проатерогенные нарушения 

встречались у чуть менее половины школьников с нормальной окружностью талии и массой 

тела – у 43,82 (метаболически аномальный профиль).  

Средние показатели исследованных компонентов метаболического синдрома и факторов 

атерогенного риска в подгруппах метаболически здоровых детей и подростков (подгруппа А) 

и детей с метаболическими нарушениями (подгруппа Б) с отсутствием и наличием 

избыточной массы тела/ожирения с абдоминальным типом жироотложения ( триглицериды, 

ОХС, ХС ЛПНП,ХС ЛПВП, глюкоза, САД и ДАД) приведены в таблице. 

 
Рис.1. Частота встречаемости факторов атерогенного риска (ФР) – компонентов 

метаболического синдрома у детей и подростков с абдоминальным ожирением (АО) и с 

нормальными окружностью талии и массой тела. 

Таблица 

Средние показатели проатерогенных нарушений в подгруппах с наличием и отсутствием 

метаболических нарушений у детей и подростков с избыточной массой тела/ожирением, 

увеличением окружности талии и с нормальными ИМТ, окружностью талии (М±σ) 

 
Важным результатом нашего исследования является обнаружение аномальных средних 

величин уровня факторов атерогенного риска в группе детей без ожирения и избыточной 

массы тела с нарушенным метаболическим профилем. Обращает внимание факт, что в 

подгруппе детей и подростков без ожирения и избыточной массы тела, но с 

метаболическими нарушениями (подгруппа Б) средние показатели ТГ, глюкозы, САД и ДАД 

были достоверно выше, а уровень ХС ЛПВП – ниже по сравнению с подгруппой 

метаболически здоровых детей и подростков (подгруппа А) с ожирением/избыточной массой 

тела (см.таблицу, pt <0,001). 
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В группе детей с избыточной массой тела / ожирением выявлена прямая взаимосвязь 
ИМТ и окружности талии с уровнем ТГ, глюкозы, САД (rg = 0,32; 0,30; 0,42 и 0,44; 0,38; 0,52 

соответственно; p<0,05) и об-ратная – с уровнем ХС ЛПВП (rg = – 0,37 и – 0,48 

соответственно; p<0,05). 

Таким образом, исследование показало высокую распространенность компонентов 

метаболического синдрома среди детей и подростков с нормальной массой тела (43,82%) и 

необходимость выявления метаболических нарушений у детей с нормальным ИМТ для 

профилактики сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.  

Выводы. Самым главным результатом исследования является установленный факт, что 

метаболические атерогенные нарушения в высоком проценте случаев (43,82 %) выявляются 

у лиц без абдоминального ожирения, которые могут представлять часть спектра детей и 

подростков с синдромом инсулинорезистентности. При этом три и более компонента 

метаболического синдрома были выявлены у 5,62% детей с нормальной массой тела и 

окружностью талии. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ГЕПАТИТА В У ДЕТЕЙ 

 

В статье рассматривается проблема злокачественного вирусного гепатита на 

современном этапе. Приводятся собственные на-блюдения за детьми со злокачественной 

формой гепатита В. Представленные данные, в том числе клинические примеры, пока-

зывают, что злокачественный гепатит В возникает у рожденных от HBV-инфицированных 

матерей детей первого полугодия жиз-ни, которым не проводилась вакцинопрофилактика 

гепатита В, и характеризуется высоким уровнем летальности. 

Ключевые слова: гепатит В, злокачественный гепатит, вакцино профилактика, дети. 

 

The article deals with the problem of fulminant viral hepatitis at the present stage. Are given 

their own observation of children, patients with fulminant hepatitis B. The data, including clinical 

examples show that fulminant hepatitis B occurs inborn to HBV-infected mothers to infants during 

the first six months of life, which has not been evaluated vaccine prevention of hepatitis B, and is 

characterized by a high level of mortality. 

Keywords: hepatitis B, fulminant hepatitis, vaccine, children. 

 

Причинами развития злокачественного гепатита явля-ются вирусы гепатита В, D, E (у 

беременных женщин) и, в крайне редких случаях, С и А (как правило, у взрослых больных с 

тяжелыми заболеваниями печени). Приблизительно у 1/3 больных фульминантная 

печеночная недостаточность имеет неинфекционное происхождение (токсические и 

лекарственные поражения печени, метаболи-ческие расстройства (синдром Рея, жировой 

гепатоз беременных) и др.). В ряде случаев этиология фульминант-ной печеночной 

недостаточности остается нерасшифрованной .Среди этиопатогенетических механизмов 

формирова-ния фульминантной печеночной недостаточности обсуждается возможность 

инфицирования мутантными форма-ми вирусов гепатита, высокая инфицирующая доза воз-

будителя и иммуногенетические особенности макроорга-низма, проявляющиеся 

чрезмерным, прежде всего гуморальным, иммунным ответом  Массивный некроз печени 

является определяющим признаком фульминантного гепатита не сам по себе, а в 

совокупности с подавлением механизмов регенерации гепатоцитов. При злокачественном 

гепатите массивный некроз печени, единожды начавшись, бурно прогресси-рует, как 

продолжающийся неуправляемый некробиоти-ческий процесс . 

Практическим врачам педиатрических, инфекционных и отделений интенсивной терапии 

необходимо учитывать  нижеследующее:  

‒ Манифестная (желтушная) форма гепатита у детей первого года и особенно полугодия 

жизни требует насто-роженности в отношении злокачественного вирусного гепатита. 

‒ При злокачественной форме характерны нарастание желтухи, геморрагический 

синдром, появление признаков энцефалопатии (беспричинное беспокойство, ин-версия сна и 

т.п.). 

‒ В первые дни желтушного периода происходит нарастание уровня сывороточных 

трансаминаз, повышение уровня общего билирубина с нарастанием и преобладанием 

неконъюгированной фракции. 

‒ В последующем отмечается падение уровня сыво-роточных трансаминаз при 

нарастании уровня неконъю-гированного билирубина (билирубин-ферментная диссо-

циация), падение уровня протромбина. 

‒ Вследствие гипериммунного ответа HBsAg на вы-соте желтухи может не определяться; 

HBeAg ‒ отрица-тельный; anti-HBe, anti-HBs ‒ положительные. Диагноз подтверждается 

обнаружением anti-HBcore IgM и ДНК HBV. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВ 

 

In this article is described actual problems about the bases of using methods connected with 

the names of medical preparations. It is also given information about bases together with modern 

and classical methods. 

Key words: classical method, modern approach, pharmacological description, 

pharmacological effect, chemical composition, medicine, name of preparations, remedy. 

 

В этой статье описываются способы использования основ называния лекарств, 

которые актуальны в настоящее время. Помимо классических методов, представлены 

основы современных методов. 

Ключевые слова: классические методы, современные подходы, фармакологические 

характеристики, фармакологические эффекты, химический состав, медицина, название 

препарата, лекарство. 

 

В современной медицине лекарства и лекарства быстро расширяются и обновляются. 

Обновление лекарств и лекарств способствует обновлению и увеличению сроков в 

медицине. С появлением новых фармацевтических препаратов перед фармацевтами стоит 

задача помочь врачам и фармацевтам (фармацевтам) определить названия лекарств и 

выбрать лучшие. 

На сегодняшний день препараты в основном классифицируются по 3 различным 

основаниям. 

Во-первых, название препарата по фармакологическим эффектам. Название лекарства 

основано на том, как оно влияет на организм человека. Например: 

Анальгин является анестетиком; 

Аспирин является жаропонижающим препаратом; 

Диуретин является мочегонным средством. 

Второе название препарата. Препарат называется из чего он сделан (растения, животные, 

грибы, микробы или другие существа). Например: 

Папаверин ‒ растительное лекарственное средство (потому что папаверин ‒ это мак); 

Ментол ‒ мята перечная (потому что мента означает мята перечная); 

Биомицин ‒ это естественный гриб (поскольку Био ‒ это естественный гриб, гриб ‒ это 

грибок). 

В-третьих, название химического состава дорина. Название химического вещества 

представляет собой химическое вещество или соединение. Например: 

Calcii хлорид ‒ хлорид кальция; 

Carbo activatum ‒ активированный уголь; 
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Кислота ферро-аскорбиновая ‒ это железная аскорбиновая кислота. 

Точно такие же лекарства, как упомянутые выше, называются простыми лекарствами. 

Есть также названия лекарств, которые являются более сложными, то есть некоторые из 

приведенных выше обоснований могут быть связаны с медициной. Например: 

Корвалол или валокардин означает валериану лекарство для сердца. Присутствие 

элемента cor, сердечного слова здесь характерно для первого, а имя Val-Valeriana является 

добавкой ко второму. 

Феноксиметилпенициллин ‒ фенилен, содержащий фенил, кислород и метил. Здесь 

пенициллин является антибиотиком на первой основе, а добавки - фен-, -окси-, -метил- 

являются названиями химических веществ на третьей основе. 

Есть также новые виды лекарств, которые отличаются от классических принципов, 

описанных выше. Поэтому эти основы были названы современным методом. В дополнение к 

латинским (греческим) словам, эти лекарства также содержат части английского (немецкого, 

французского, испанского, русского, польского и др.) Значений. Эти современные имена, в 

свою очередь, вызывают множество причин. Например, современные лекарства могут 

указывать, какое заболевание используется первым. Акцент здесь делается на использовании 

выразительных, эмоциональных выражений, распространенных в мировых языках. 

Например: 

Бронхосан ‒ ранчо ‒ бронкс и сан средства для лечения; 

GrippHot означает грипп и горячую английскую лихорадку; 

Stoptussin ‒ остановки, используемые в международных дорожных знаках, а tussi 

означает дерево; 

Нолькофф ‒ это знак с нулевой математикой, он сделан из коф (английский кашель). 

Современные фармацевтические препараты под вторым названием можно найти в 

названии фармацевтической компании или компании. Например: 

Ferrum Lec-Lec-Slack означает лекарство на основе железа; 

Упсарин Упса означает обезболивающие и лихорадка производства США (Германия); 

ТромбоПол ‒ это препарат, используемый Polpharma (Польша) для лечения сосудистых 

тромбозов. 

Также желательно выделить третий тип лекарственного средства на современном этапе, 

который не содержит информации о фармакологических свойствах лекарственного средства. 

Однако имена, которые легко запомнить, используются в качестве товарных знаков. 

Например: Enap ‒ это современная версия энапризина, препарата, который уже используется. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

В последние годы во всех высокоразвитых странах отмечается выраженный рост 

заболеваемости сахарным диабетом. Финансовые затраты на лечение больных сахарным 

диабетом и его осложнений достигают астрономических цифр. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) расценивает сахарный диабет как эпидемию особого 

неинфекционного заболевания. Широкая распространенность, ранняя инвалидизация 

пациентов, высокая смертность явились основаниями считать сахарный диабет (СД) 

одной из ведущих медико-социальных проблем современной медицины, а борьбу с ним 

считать приоритетом национальных систем здравоохранения. 

Ключевые слова: сахарный диабет, эпидемиология, осложнение. 

 

Last years increase in the incidence of diabetes marked in all the advanced countries. 

Financial expenses for the treatment of patients with diabetes and its complications reach to 

astronomical figures. The World Health Organization (WHO) regards diabetes is as epidemic a 

special noninfectious diseases. The broad prevalence early disability of patients and diabetes 

regard to reasons high death rate and one of the problems of the leading medical and social 

modern medicine. The struggle with diabetes regard a priority national health systems. 

Keywords: diabetes, epidemiology, complication. 

 

Еще за полторы тысячи лет до нашей эры древние египтяне в своем медицинском 

трактате «Папирус Эберса» описывали сахарный диабет как самостоятельное заболевание. 

Великие врачи Древней Греции и Рима неустанно размышляли об этой загадочной болезни. 

Лекарь Аретаиус дал ей название «диабет» – по-гречески «протекаю, прохожу сквозь». 

Сахарный диабет – это тяжелое хроническое заболевание, характеризующееся нарушением 

всех видов обмена веществ и, в первую очередь, углеводного Сахарный диабет приводит не 

просто к потере здоровья - к формированию множества его осложнений, сокращению 

качества и продолжительности жизни, но и к огромным финансовым тратам ‒ закупкам 

медикаментов, постоянному контролю различных анализов, частым госпитализациям и 

социальным пособиям по инвалидности, которые ложатся бременем на государственный и 

местный бюджеты или кошелек самого пациента. Сахарный диабет входит в топ десятку 

самых дорогих массовых заболеваний .Сахарный диабет опасен тем, что вызывает 

поражение сосудов сердца, мозга, конечностей, почек, сетчатки глаз, что в результате 

приводит к развитию инфаркта миокарда, инсульта, гангрены, слепоты. Инфаркт миокарда и 

инсульт у больных сахарным диабетом встречаются в 5-6 раз чаще, чем у людей, не 

страдающих этой патологией. Общество слепых на 60-70 % состоит из больных сахарным 

диабетом. Ампутация нижних конечностей у них проводится в 5-6 раз чаще, чем в общей 

популяции. Современная классификация сахарного диабета, принятая Всемирной 

организацией здравоохранения, выделяет несколько его видов. Большинство больных 

диабетом имеют сахарный 94 диабет 1 и 2 типа. Из 100 % людей, которые заболевают 

сахарным диабетом, сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый) выявляется у 12-15 %, у 

остальных 85-88 % выявляется сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый). 

Инсулинозависимым диабетом заболевают чаще всего дети и подростки. Его развитие 

бывает очень стремительным и без правильного лечения быстро приводит к смерти. 

Инсулиннезависимый сахарный диабет развивается, как правило, в среднем и пожилом 

возрасте. Ему часто предшествуют избыточный вес и ожирение. Его развитие длится от 10 

до 30 лет. Смертность от сахарного диабета (как 1, так и 2 типа) составляет 6-7 % от общей 

смертности людей и занимает, таким образом, третье место после атеросклероза (58 %) и 
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рака (17 %). Сахарный диабет 1 типа встречается практически во всех странах мира, диабет 2 

типа распространен преимущественно в экономически благополучных странах. 

По данным Международной диабетической федерации (IDF), число больных в 2015 году 

составило 415 млн., к 2040 году их количество составит 642 млн. Ситуация остаётся не 

диагностированной у 50 % людей, которые страдают им. 5 миллионов люди погибли из-за 

него в 2015 году. Беда в том, что еще до 318 миллионов людей находятся под риском 

заболеть им. Подобно тикающим часам: на каждой 3 секунде имеет место один случай 

заболевания, на каждой 6 секунде ‒ одна смерть, на каждой 20 секунде ‒ кто-то лишается 

ноги или руки. 

По эпидемиологическим данным, в Узбекистане распространенность сахарного диабета 

составляет 5 %. Однако на начало 2015 г. в стране зарегистрировано свыше 155 тысяч 

больных СД. Cахарный диабет остается неизлечимым заболеванием. Сосудистые 

осложнения диабета остаются главной причиной ранней инвалидизации и высокой 

летальности. Развитие и прогрессирование сосудистых осложнений обусловлено 

несколькими факторами, главным из которых является гипергликемия. Понимание 

значимости гипергликемии в механизмах развития сосудистых осложнений находит свое 

отражение и в изменении критериев компенсации углеводного обмена при сахарном диабете. 
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СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

В данной статье рассматриваются сердце человека, анатомия человека, 

кровообращение сердца. Сердце представляет собой четырехкамерный мышечный орган, 

имеющий форму конуса, расположенный в грудной полости (средостении). Он делится на 

правую и левую половины сплошной перегородкой. Каждая из половин состоит из двух 

отделов: предсердия и желудочка, соединяющихся между собой отверстием, которое 

закрывается створчатым предсердно-желудочковым клапаном.  

Ключевые слова: сердце человека, анатомия сердца человека, кровообращение сердца. 

 

The article discusses the human heart, human anatomy of the cardiopulmonary bypass, the 

heart.The Heart is hollow four-chamber muscular organ in the shape of a cone located in the chest 

cavity.It is divided into right and left halves by a solid partition. Each of halves consists of two 

sections: the atrium and the ventricle. 

Key words: Human heart, anatomy of the human heart cardiopulmonary of the heart. 

 

Во II веке д.н.э ученый Гален выдвинул предположение о существовании отверстия в 

предсердной перегородке, через которое кровь поступает из правого предсердия в левый 

желудочек. Попытку опровергнуть это мнение предпринял М. Сервет в XVI веке, он открыл 

малый круг кровообращения, и показал, что весь объем крови проходит через легкие, где и 

подвергается переработке (а не в печени по бытующему мнению), но Сервет был объявлен 
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инквизиторов и вместе со своими трудами был сожжен, а его учение объявлено ересью. 

Се рдце полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных 

ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Присутствует у всех живых 

организмов с развитой кровеносной системой, включая всех позвоночных, в том числе и 

человека.В процессе эволюции у высших животных возникает проблема транспорта 

питательных веществ и кислорода к тканям и отвода от них продуктов метаболизма. В левой 

половине клапан состоит из двух створок, в правой - из трех. Клапаны открываются в 

сторону желудочков. Этому способствуют сухожильные нити, которые одним концом 

прикрепляются к створкам клапанов, а другим ‒ к сосочковым мышцам, расположенным на 

стенках желудочков. Во время сокращения желудочков сухожильные нити не дают 

выворачиваться клапанам в сторону предсердия. Данная проблема была решена развитием 

системы кровообращения. С помощью сердца, а также широкой и развернутой сети сосудов 

(вен, артерий, капилляров), которые разветвляясь проникают в каждую малую точку 

организма кровь доставляет все необходимое к тканям и относит от них, все токсичные 

отходы, и продукты жизнедеятельности. 

Повторил его исследования, ученик Фабриция, В. Гарвей (1578-1657), который 

эмпирическим путем установил замкнутость системы кровообращения, доказал наличие 

большого и малого кругов кровообращения. Продолжил, доказал и расширил учение Гарвея 

М. Мальпиги. Он в 1661 году обнаружил капилляры. 

Впоследствии огромнейший вклад в развитие изучения системы кровообращения 

вложили такие ученые как: И. П. Павлов, Э. Г. Старлинг, М. Г. Удельнова, В. Ф. Овсянников. 

Сердце центральный орган кровообращения, благодаря его работе кровы беспрерывно 

циркулирует внутри организма. Сердце начинает свою работу с первым вздохом 

новорожденного животного и заканчивает лишь с его смертью. Сердце представляет собой 

мышечный мешок разбитый двумя перегородками на четыре части. Правую (содержащую 

венозную кровь) и левую (содержащую артериальную кровь), и на предсердия, к которым 

кровь подтекает из соответствующих магистралей; и желудочков, которые выталкивают 

кровь. Между предсердиями и желудочками в левой и правой половинах сердца находятся 

атриовентрикулярные отверстия снабженные Двух- и трехстворчатым клапанами, 

предназначенными для свободного перехода крови из предсердий в желудочки и 

препятствующих оттоку крови в обратную сторону. Для тех же целей (односторонняя 

направленность кровотока) у артерий начинающихся от желудочков (аорта и легочная 

артерия) имеются полулунные клапаны. Сердце человека разделяется перегородками на 

четыре камеры, которые заполняются кровью не одновременно. Две нижние толстостенные 

камеры – желудочки, играющие роль нагнетающего насоса; они получают кровь из верхних 

камер и, сокращаясь, направляют ее в артерии. Сокращения желудочков и создают то, что 

называют сердцебиениями. Две верхние камеры – предсердия (иногда называемые ушками); 

это тонкостенные резервуары, которые легко растягиваются, вмещая в интервалах между 

сокращениями поступающую из вен кровь. 

Левый и правый отделы сердца (состоящие из предсердия и желудочка каждый) 

изолированы друг от друга. Правый отдел получает бедную кислородом кровь, оттекающую 

от тканей организма, и направляет ее в легкие; левый отдел получает насыщенную 

кислородом кровь из легких и направляет ее к тканям всего тела. Левый желудочек намного 

толще и массивнее других камер сердца, поскольку выполняет самую тяжелую работу по 

нагнетанию крови в большой круг кровообращения; обычно толщина его стенок немногим 

меньше 1,5 см. 

Для обеспечения нормального существования организма в различных условиях сердце 

может работать в достаточно широком диапазоне частот (например у лошади в процессе бега 

частота сердечных толчков может увеличиваться в 4-5 раз). Такое возможно благодаря 

некоторым свойствам, таким как: 

1 ‒ Автоматия сердца, это способность сердца ритмически сокращаться под влиянием 

импульсов, зарождающихся в нем самом. Описана выше. 
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2 ‒ Возбудимость сердца, это способность сердечной мышцы возбуждаться от 

различных раздражителей физической или химической природы, сопровождающееся 

изменениями физико-химических свойств ткани. 

3 ‒ Проводимость сердца, осуществляется в сердце электрическим путем вследствие 

образования потенциала действия в клетках пейс-мейкерах. Местом перехода возбуждения с 

одной клетки на другую, служат нексусы. 

4 ‒ Сократимость сердца ‒ Сила сокращения сердечной мышцы прямо пропорциональна 

начальной длине мышечных волокон 

5 ‒ Рефрактерность миокарда ‒ такое временное состояние не возбудимости тканей. 

При сбое сердечного ритма происходит мерцание, фибриляция ‒ быстрые асинхронные 

сокращения сердца, что может привести к летальному исходу. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ У ДЕТЕЙ 

 

Обсуждаются вопросы дефиниции хронического атрофического гастрита у детей. 

Подчеркивается, что эта форма заболевания требует дифференцированного подхода к 

диагностике и лечению. 

Ключевые слова: хронический атрофический гастрит, критерии диагностики, дети. 

 

The definition of chronic atrophic gastritis in children is discussed. It is emphasized that this 

form of the disease requires a differentiated approach to diagnosis and treatment. 

Keywords: chronic atrophic gastritis, diagnostic criteria, children. 

 

Анализ имеющейся педиатрической литературы и многолетние собственные наблюдения 

невольно заставляют поставить вопрос: существует ли вообще хронический атрофический 

гастрит у детей, поскольку морфологическое понятие «атрофия слизистой оболочки» 

связывается прежде всего с патологией взрослых. Если нет, то это означает, что кроме 

деструктивных процессов слизистой оболочки желудка в детском возрасте других форм 

хронического воспалительного процесса в желудке не встречается, т.к. все варианты 

эритематозной гастропатии, соответствующие понятию хронический поверхностный 

гастрит», трактуются в настоящее время как проявления функциональной диспепсии. Это 

привело к практическому вытеснению диагноза «хронический поверхностный гастрит» и 

подмене его диагнозом «функциональная диспепсия» Нет нужды говорить, что с 

морфологической точки зрения это является нонсенсом. Чтобы более определенно 

трактовать сущность функциональной диспепсии, некоторые исследователи предложили 

даже выделять две основные формы функциональной диспепсии: ФД без морфологических 

изменений и ФД с морфологическими изменениями  

Атрофические изменения СОЖ выявлены у 10 % наблюдаемых больных московскими 

исследователями И.В. Сичинавой и соавт. Атрофические изменения в антральном отделе 

желудка выявлены у 54,8 % больных и в фундальном ‒ у 25 % детей, проживающих в 

условиях Курской магнитной аномалии Л.П. Парменова отмечает, что клинические и 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/C/Circulation.html
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морфологические проявления ХГ у детей зависят от основного этиологического фактора и 

длительности заболевания: при гипоацидности, декомпенсации ощелачивания в антральном 

отделе желудка при активном процессе атрофия антрального и фундального отделов желудка 

встречается у 30 % детей. 

Хронический атрофический колит у детей не является исключительно редким 

заболеванием, во всяком случае, встречается чаще, чем диагностируется. Частота ХАГ у 

детей увеличивается с возрастом и длительностью заболевания. ХАГ ‒ диагноз 

морфологический, причем информативность гистологического исследования прямо 

коррелирует с наличием биопсионного материала из различных отделов желудка (три из 

антрального отдела и два из тела желудка), что в педиатрической практике практически не 

делается; диагноз устанавливается на основании одной, редко ‒ двух биопсий, что, 

безусловно, снижает информативность заключения. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

УДК 712.4:633.82 

Юлія Бредіхіна (Запоріжжя, Україна), 
Наталія Туровцева, Ольга Пюрко (Мелітополь, Україна) 

 

ПРЯНО-АРОМАТИЧНІ РОСЛИНИ РОДИНИ ГУБОЦВІТІ (LAMIACEAE)  

В ОЗЕЛЕНЕННІ 

 
Розглянуто пряно-ароматичні рослини родини губоцвіті (Lamiaceae): лаванда 

вузьколиста, меліса лікарська, м'ята перцева та котяча м'ята справжня. Досліджено 
можливість їх використання при озелененні ландшафтних об’єктів ‒ міських парків, 
пансіонатів, баз відпочинку, дитячих таборів, лікувальних і навчальних закладів, а також в 
озелененні садиб та котеджів півдня України.   

Ключові слова: пряно-ароматичні рослини, озеленення, зелені насадження, квітники, 
аптекарський город. 

 
The spicy-aromatic plants of the Lamiaceae family are considered: Lavándula angustifólia 

Mill., Melissa officinalis L., Mentha piperita L. and Nepeta cataria L. It is investigated the 
possibility of their use in landscaping of landscapes - city parks, boarding houses, recreation 
centers, children’s camps, medical and educational institutions, as well as in landscaping of estates 
and cottages of the Ukrainian South. 

Key words: spicy-aromatic plants, landscaping, green spaces, flower beds, a pharmacy garden. 
 
Використання пряно-ароматичних рослин в озелененні населених місць є одним із 

шляхів їх раціонального використання. В останні роки інтерес до лікарських, і особливо до 
пряно-ароматичних рослин помітно збільшився. Це пов'язано з їх достатньою 
декоративністю і високою фітонцидною активністю [1]. Ці рослини можна використовувати 
в локальному озелененні територій об’єктів різних категорій - навчальних закладів, лікарень, 
парків, санаторіїв та ін. Вони ідеально підійдуть для створення «Аптекарського городу» на 
невеликих територіях зокрема на підвіконні, балконі та в зимовому саду. 

Особливо актуально для півдня України ‒ озеленення баз відпочинку, санаторіїв та 
дитячих таборів, що розташовані на узбережжі Азовського моря. Останнім часом воно 
представлено поєднанням тривіального набору видів рослин із повною відсутністю будь-
якого дизайну або це високодекоративні зелені насадження але часто без урахування умов 
місцезростання. Використання пряно-ароматичних рослини на цих територіях дозволить 
урізноманітнити видовий склад зелених насаджень та дасть можливість створювати зелені 
ділянки з лікувально-оздоровчими функціями.  

Пряно-ароматичні рослин можуть стати доповненням до чагарників із запашними 
квітами таких як дейція, бузок, садовий жасмин, жимолость або багаторічників з пряним 
ароматом ‒ гіацинтів і нарцисів, та однорічників ‒ алісуму, нічній фіалці. Їх також можна 
включати в різні типи квітників. Наприклад, шавлія лікарська з різним забарвленням листя 
(пурпурової, жовтої, триколірної) використовується для створення килимових композицій; 
лаванда, шніт-цибуля і петрушка кучерява - для бордюрів, навіть кріп можна поєднувати з 
посадками троянд. М'яту, чебрець, мелісу, ісоп, монарду часто включають в квітники 
ландшафтного типу. Вирощуючи ці рослини на присадибних ділянках, можна заготовити 
сировину про запас і застосовувати його в домашніх умовах. Більшість пряних рослин 
зберігають аромат у висушеному вигляді і їх можна використовувати протягом року. 

Для успішного створення таких квітників доцільно поєднувати рослини не тільки за 
декоративним принципом, а й за екологічним. Серед великого різноманіття пряно-
ароматичних рослин найбільш посухостійкими є  лаванда вузьколиста, меліса лікарська, 
м'ята перцева та котяча м'ята справжня. Всі вони є представниками родини Губоцвіті 
(Lamiaceae). 
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Лаванда вузьколиста (Lavandula angustifolia Mill) – це багаторічний напівкущ, який 
використовується в озелененні, медицині, парфумерії та флористиці. Сорти Lavandula 
angustifolia мають різноманітні кольори та відтінки квітів, які дозволяють створювати 
контрастні групи з виразним силуетом, надавати композиції парадності і урочистості, або 
м’якості і ліричності. Декоративний ефект у лаванди досягається вже в ранньому віці і 
зберігається протягом тривалого часу. Її використовують при створенні миксбордерів, 
рабаток, бордюрів, аромасадів і садів в природному стилі. Оригінальна вона і в солітерних 
посадках.  

Лаванда не втрачає свій зовнішній вигляд з ранньої весни і до пізньої осені. З неї 
створюють невеликі живоплоти, відмінно виглядає в садових горщиках і діжках. Крім цього, 
дуже гарно композиційно поєднується лаванда з трояндою [5].  

Меліса лікарська (Melissa officinalis L.), або ще в народі її називають «лимонна м’ята» ‒ 
багаторічна пряно-ароматична трав’яниста рослина, з приємним ароматом лимона. Вона 
широко використовується як лікарська, ефіроолійна і медоносна рослина. Її використовують 
при створенні бордюрів, масових посадках та в трав’янистих садах. Меліса гарно підходить 
для використання у вуличних горщиках та контейнерах. Завдяки своїм невеликим фактурним 
листям вона краще всього підходить в якості «spiller» (матеріал – наповнювач) у комбінаціях 
«spiller-thriller-filler» (матеріал-наповнювач ‒ лінійний – основний) [6].  

М'ята перцева (Mentha piperita L.) ‒ багаторічна пряно-ароматична та лікарська  
трав’яниста рослина. М’ята ‒ традиційна для України культура, яку вирощують у всіх 
кліматичних зонах її території і використовують у фармацевтичній, парфумерній, 
кондитерській, лікеро-горілчаній та миловарній промисловості. Цінними як сировина є листя 
рослини, суцвіття та ефірна олія [4]. Крім господарсько-цінних ознак, м’ята перцева 
характеризується і високими декоративними якостями, що дозволяють розглядати її як 
перспективну для використання в ландшафтному дизайні. 

Котяча м'ята справжня (Nepeta cataria L.) ‒ багаторiчна декоративно-листяна, пряно-
ароматична трав’яниста лікарська рослина, що використовується в рослинних композиціях 
запашних клумб, рабаток, мікс-бордюрів. Рослина є медоносною та ефiроолiйною, 
вiдзначається характерним лимонним запахом, пряно-гiркуватим смаком [2, 3]. 

 Розглянуті пряно-ароматичні рослини родини губоцвіті (Lamiaceae) є добре 
пристосованими до природо-кліматичних півдня України і можуть збільшити асортимент 
декоративних культур при озелененні ландшафтних об’єктів даної території. 
Рекомендований асортимент рослин придатний для створення зелених насаджень міських 
парків, пансіонатів, баз відпочинку, дитячих таборів, лікувальних і навчальних закладів, а 
також в озелененні садиб та котеджів. 
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STUDIUL TRĂSĂTURILOR CARACTERISTICE A SOIURILOR DE ALUN  

CERKEVSKI 1, CERKEVKI 2 

 

Cercetările efectuate vin ca urmare a solicitării industriei alunului de produse omogene care 

au caracteristici specifice, în special pentru obținerea de produse de cofetarie de calitate 

superioară. Dat fiind faptul că pînă în prezent producerea de alune nu a fost privită ca o ramură de 

bază, iar cercetările nu au fost axate pe solicitările industriei ne-am propus să cercetăm 

carcateristicile senzoriale a celor mai des întalnite soiuri în țara noastră. Rezultatele acestor 

cercătări sunt foarte importante pentru fermieri, deoarece de acești parametri depind prețul final 

pe care procesatorii îl oferă unui producător. 

Cuvinte-cheie: Alun; Soi; Recoltă; Fruct; Masă; Diametru; Miez; Aromă. 

 

The evaluation of the fruit and sensorial characteristics of three Moldovan hazelnut cultivars: 

Adygeyskiy; Cherkesskii 1 and Cherkesskii 2. Those cultivars were compared to Tonda Giffoni’s 

fruits, cultivar well – known to its very good industrial characteristics. This article includes 

methods, where the methodology used in the evaluations is described; results where the processed 

data of the evaluations are illustrated; and conclusion, where the results are summarized as a 

whole. 

Key words: Hazelnut; Variety; Cultivars; Mass; Diameter; Kernel, Aroma.  

 

Agricultura Republicii Moldova a ajuns la o noua etapă de dezvoltare, dependența de piețele 

externe lăsându-și profund amprenta pe dezvoltarea acesteia. Astfel, situația atestată la moment 

indică o valorificare mai mare a terenurilor agricole comparativ cu anii 2005-2010, un indice sporit 

al consolidării și prelucrarea multor terenuri aflate în rezervele primăriilor. Anual, suprafața 

terenurilor pârloagă este în descreștere, iar tendința micilor fermieri este consolidarea si prelucrarea 

terenurilor de 5 -30 ha. De asemenea, începe valorificarea terenurilor aflate sub livezi și vii cu 

termenul de exploatare depășit.Una din soluțiile de dezvoltare corectă actuală a agriculturii este 

reorientarea rapidă a fermierilor în conformitate cu viziunile mondiale ale pieței agricole. Or, 

culturile tradițional cultivate în în tara noastră indică un nivel de rentabilitate de cuprinsă în 

diapazonul 50 – 250 euro per hectar, oscilațiile fiind dependente de cultura cultivată 

(cereale/tehnice oleaginoase) recolta obținută, condiții de mediu și direct de prețurile dictate de 

exportatori și prețurile medii din Romania și Ucraina.  

În contextul celor menționate, cultivarea alunului devine o activitate foarte atractivă. Perioada 

de fructificare a plantelor ce prezintă rentabilitate economica ajunge la 30-40 de ani, recolte stabile, 

tehnologia relativ simplă și cel mai important posibilitatea de mecanizare integrală a proceselor de 

întreținere și recoltare fac un decalaj enorm între alun și restul culturilor. Totodată, utilizarea 

alunului și a produselor obținute în urma procesării acestuia este în continua crestere (Alasalvar, 

et.al. 2003) fiind utilizat cu succes pînă și la prevenirea și combaterea cancerului (Hoffman et al., 

1998). Conform estimărilor FAO  alunul este cea de a patra cea mai importanta cultură nuciferă, 

cedînd pozițiilor nucilor căju, migdalului și nucului grecesc. Alunul are un rol primordial în nutriție 

deorece acesta conține acizilor grași monostructurați (se absorb integral și nu provoacă depunere de 

grăsimi), vitamine (preponderent vitamina E) minerale (Selenium), amino acizi esențiali, acid cofeic 

(antioxidant) și alte componente (Alasalvar et al., 2003). 

Ținem să menționăm că cultura alunului are deja o istorie în Republica Moldova. Ca cultură 

acesta Este originar din Asia Mică și Bazinul Mării Negre, însă s-a extins ca cultură industrială în 

Turcia, Grecia, Italia, Spania, Franţa etc. În ţara noastră a fost introdus în cultură în anii 70, fiind 

plantate cca 150 ha, cea mai mare plantație fiind înființată în O.S. Băius – 100 ha. Plantații mai 

mici, de cca 2 – 7 ha au fost plantate practic în fiecare ocol silvic din țară. La momentul plantării 
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fost aduse cca 20 de soiuri cultivate în fosta U.R.S.S. cu scopul de cercetare și răspândire în tara 

noastră. 

Pe plan internațional alunul este cultivat practic în întreaga lume, lider în producerea de alun în 

lume fiind Turcia, cea care generează cca 75% din volumul global de alune. Locul secund este 

ocupat de Italia cu 11%, SUA si Azerbagean câte 3 % Spania și Iran căte 2 %.  

În ultimii ani, politica procesatorilor transcontinentali se axează pe diminuarea dependenței de 

către Turcia. Țin să menționez că datorită cotei mari de producere a acesteia, întreaga piață de alun 

este dependentă de condițiile naturale din Turcia, supraproducerea dar mai ales scăderea cantității 

obținute provoacă crize pe piața consumatorilor și duc la fluctuații de prețuri și volume procesate. 

Din aceste considerente sunt atestate majorarea suprafețelor de plantații industriale în Chile, 

Argentina, Africa de Sud și Georgia.  

În partea Europeană lider în producerea de alune este Italia. Suprafețele cultivate depășesc 70 

000 ha, aici accentul fiind pus pe dezvoltarea intensivă și omogenă a plantațiilor industriale. Cele 

mai dezvoltate regiuni sunt Campania, Latzia, Piemont și Sicilia. Tot aici întîlnim cea mai 

dezvoltată știință și cele mai ample studii la nivel de cultură. Doar în ultimii 10 ani Italia a reușit să 

obțină 8 soiuri noi, 4 dintre ele fiind testate deja în producere. 

Odată cu evoluția tehnologiilor de procesare se atestă o reducere a soiurilor cu care se 

înființează plantațiile industriale, folosite transcontinental pentru a facilita procesarea acestora la 

diferiți procesatori.  

Urmare a analizei cerințelor procesatorilor, parametrii ce sunt luați în calcul la clasificarea 

calitativă a alunului lungimea, lățimea, masa și grosimea coajei de alun, lățimea lungimea, 

grosimea, masa miezului de alun. De asemenea foarte importantă este exfolierea miezului. 

Urmare a suprapunerii tuturor parametrilor, pentru industria alunului a fost identificat că cel 

mai pretabil soi pentru industrie îl reprezintă Tonda di Giffoni. 

În scopul înființării plantațiilor industriale care să corespundă solicitării consumatorilor 

industriali am decis să cercetem cele mai răspîndite soiuri în plantațiile din Republica Moldova si să 

vedem la ce nivel acestea corespund cerințelor.  

Evaluările degustătorilor au fost elaborate cu un program statistic pe baza medianei, 

intervalului intercuartilic, abaterii standard, coeficientului de variaţie (%), intervalului de încredere 

superior şi intervalului de încredere inferior pentru a obţine o apreciere cât mai obiectivă. 

Profilul senzorial al fiecărei probe de alune a fost apoi raportat într-o diagramă circulară cu 

principalele caracteristici senzoriale, exprimate ca o medie, legată de gust, aromă şi punctajul final 

(Figura 2 ); acesta a fost obţinut prin acordarea unui punctaj fiecărei probe prin elaborarea valorilor 

degustătorilor, unde fiecare senzaţie a avut o pondere diferită. 

În măsura în care este vizată evaluarea senzorială a celor 3 probe, nici una nu a demonstrat 

defecte cum ar fi cel rânced(Figura 2 ). Principalele observații au fost cele ce țin de astringenţa şi 

amărăciune, mai mare la Adygeyskiy şi mai scăzută la Cherkesskii 2. Cele trei probe s-au dovedit a 

fi mai puţin aromate decât cea de Tonda Giffoni, care devine excelentă după punctajul final. 

Atributul gustului amar nu a fost detectat în Tonda di Giffoni. Tonda di Giffoni a arătat cea mai 

mare intensitate de aromă dulce de fructe şi gust rezidual de nucă.  

Analiza senzorială descriptivă a arătat că Adygeyskiy se caracterizează în principal prin aroma 

asemănătoare pâinii coapte şi migdalelor, însă arată o intensitate mare de astringenţă şi amărăciune, 

în legătură cu rata slabă de blanşare. Evaluarea finală senzorială este medie, influenţată în principal 

de rata scăzută de blanşare.  

Analiza senzorială descriptivă a arătat că Cherkesskii 1 se caracterizează în principal prin 

aroma asemănătoare pâinii coapte şi caramelei, prezentând, de asemenea, o senzaţie de migdale, cu 

o intensitate mare de astringenţă şi amărăciune, deşi are o rată bună de blanşare (Tab. 1).  

Analiza senzorială descriptivă a arătat că Cherkesskii 2 este caracterizat în principal de aromele 

de arahide şi asemănătoare pâinii coapte, prezentând de asemenea, o senzaţie uleioasă cu o 

intensitate medie de astringenţă şi amărăciune, cu o rată medie de blanşare (Tab. 1).  
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Figura 2. Profilul senzorial în funcţie de gust (din stânga) şi aromă (din dreapta) 

Tab. 1. Caracteristicile nucii şi seminţei (miezului) şi blanşarea miezului 

Soiul 

Greutatea      Greutatea 

nucii          miezului 

(G)     (G) 

Producţie             

goală (%) 

Miez 

dublu 

(%) 

Greutatea 

miezului / 

greutate nucii 

(%) 

Blanşarea 

miezului 

Adygeyskiy 1,8 ± 0,02     0,9 ± 0,01 0,0 ± 0,0 1,3 ± 1,3 46,3 ± 0,4 Slabă 

Cherkesskii 1 1,8 ± 0,01     0,8 ± 0,01 0,0 ± 0,0 1,3 ± 1,3 46,5 ± 1,1 Bună 

Cherkesskii 2 2,1 ± 0,02     1,0 ± 0,02 2,7 ± 1,3 2,7 ± 2,7 42,9 ± 2,0 Destul de 

bună 

Tonda Giffoni 2,4 ± 0,15     1,1 ± 0,07 2,3 ± 0,7 0.0 ± 0.0 45,2 ± 0,8 Bună 

 

Analiza senzorială descriptivă a arătat că Cherkesskii 2 este caracterizat în principal de arome 

de arahide şi asemănătoare pâinii coapte, indicând, de asemenea, o senzaţie uleioasă cu o intensitate 

medie de astringenţă şi amărăciune, cu o rată medie de blanşare. Cherkesskii 2 prezintă o 

uniformitate ridicată a miezului, având 89,4% din miez, cu o dimensiune de peste 15 mm. 

Adygeyskiy şi Cherkesskii 1 obţin un raport foarte bun şi interesant între greutatea miezului 

/greutatea nucii, peste 46% obţinut în livezi fără irigare, mai mare decât Tonda Giffoni (45%); în 

timp ce Cherkesskii 2 prezintă cea mai mică valoare în jur de 43%. 
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РЕЗУЛЬТАТИ БІОІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ ЕУКАРІОТИЧНОГО 

ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРУ EIF4E У КАБАЧКА 
 

Біоінформаційні методи дозволили визначити ступінь гомології гена eIF4E у різних видів 

рослин споріднених до кабачка. На основі референсної послідовності розроблено дизайн праймерів 

до рамки зчитування та внутрішньої послідовності цього гена для оцінки його експресії. 

Тестування праймерів дозволило ідентифікувати цільові амплікони розміром 143 та 830 п.н. 

Ключові слова: ген, вірус жовтої мозаїки кабачка, праймер, полімеразна ланцюгова 

реакція, біоінформаційна база даних. 
 

Bioinformatic methods have allowed us to determine the degree of homology of the eIF4E gene 

in different plant species related to squash. Based on the reference sequence, the design of the 

primers to the reading frame and the internal sequence of this gene were developed to evaluate its 

expression. Primer testing allowed the identification of 143 and 830 bp target amplicons. 

Keywords: gene, zucchini yellow mosaic virus, primer, polymerase chain reaction, 

bioinformatics database. 

 

Молекулярно-генетичні дослідження показали, що у відповідь на біотичний стрес 

реалізуються генетичні програми, які супроводжуються диференціальною експресією генів 

різних функцій, в тому числі пов’язаних зі стійкістю до вірусів [1]. Ці гени можна поділити на 

дві групи. Перша група – гени, продукти яких приймають участь у фізіологічних процесах, 

пов’язаних з підвищенням рівня стійкості до біотичних стресів. Друга група – гени 

транскрипційних факторів, які регулюють експресію генів першої групи. Значний інтерес 

представляють гени транскрипційних факторів, які реагують на дію біотичного стресу. До них 

можна віднести еукаріотичний транскрипційний фактор eIF4E [2]. Він відіграє ключову роль у 

формуванні стійкості до родини Potyvirus у багатьох видів рослин – кавун, диня, тиква, томат 

тощо. Відомо, що стійкість до Potyvirus у рослин успадковується рецесивно. До цієї родини 

відноситься також ZYMV [3, 4]. Для пошуку генів еукаріотичного транскрипційного фактору 

eIF4E кабачка серед генів передбачених в геномі кабачка використовували базу даних NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/). Проведений пошук в NCBI показав наявність двох 

послідовностей мРНК, які анотовані за номерами XM_023685756.1 та XM_023663719.1. Розмір 

послідовностей мРНК становив 1135 та 1162 п.н. для XM_023685756.1 та XM_023663719.1, 

відповідно.  

Аналіз секвенованої послідовності XM_023685756.1 показав наявність рамки зчитування 

з 96 по 803 нуклеотид, а для послідовності   XM_023663719.1 вона розпочинається з 148 та 

закінчується 855 нуклеотидом. Саме з цих послідовностей відбувається трансляція білка. Ці 

послідовності розташовані в 9 та 20 групах зчеплення, відповідно.  

Попарне вирівнювання цих послідовностей показало, що вони ідентичні на 89 %. 

Детальний аналіз дозволив ідентифікувати 12 інделей та різні типи нуклеотидних замін, які 

відносяться до трансверсій та транзицій (рис. 1).  

 
Рис. 1 Фрагмент двох послідовностей  ДНК кабачка. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

445 

Кількість ідентичних амінокислотних остатків у вирівняних послідовностях склало 223 із 

235, що дорівнює 95 %. Після аналітичного аналізу інформації щодо еукаріотичного 

транскрипційного фактору eIF4E ми провели пошук подібних послідовностей у інших 

споріднених видів кабачка. Після активації програми BLAST з заданими параметрами було 

ідентифіковано гомологічні ділянки ДНК до eIF4E. Гомологічні ділянки було ідентифіковано у 

таких видів: Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, Momordica charantia, Citrullus lanatus, 

Cucumis sativus, Cucumis zeyherii, Cucumis melo. Аналіз проводився відносно послідовності, яка 

анотована під записом XM_023685756.1. Гомологія склала від 85 до 97 %. Мінімальний рівень 

гомології був ідентифікований між Cucurbita pepo та Cucurbita maxima XM_023145698.1, а 

максимальний рівень гомології між Cucurbita pepo та Cucurbita moschata XM_023098997.1. 

Детальний порівняльний аналіз показав наявність 51 вставки та делецій, що склало 5 %. На 

наступному етапі ми провели дизайн праймерів для подальшої ідентифікації гена eIF4E з метою 

порівняння послідовностей у стійких та нестійких зразків кабачка. За основу ми брали 

послідовність XM_023685756.1, на основі якої було розроблено прямий та зворотний праймери 

до рамки зчитування (CDS). Місце приєднання праймерів було вибране на відстані приблизно в 

20 нуклеотидів від початку та закінчення секвенованної послідовності рамки зчитування. Так, 

для прямого праймеру була вибрана ділянка від 20 до 70-ого нуклеотида, а для зворотного 

праймера ділянка від 820 до 870 нуклеотида. При проведенні in silico ПЛР отримано продукт 

ампліфікації розміром 830 пн. Розрахункові параметри ПЛР були такими: 1 цикл – 95 
о
C, 5 хв., 

30 циклів – 95 
о
С, 30 с, 55 

о
С – 30 с, 72 

о
С – 1 хв.; фінальна елонгація – 72 

о
С – 5 хв.  

 
Також нами розроблено пара праймерів для рівня експресії цього гена в наслідок дії 

вірусного зараження. При проведенні in silico ПЛР отримано продукт ампліфікації розміром 

143 пн.  

Назва Послідовність, 5’-3’ Ta Розмір, пн 

Pepo_eIF4E_F(CDS) CCCTTCGGTTCCCTTCCATTGATT 
55 830 

Pepo_eIF4E_R(CDS) GAGCATGCTTTGCACGTTTAGGAC 

Pepo_eIF4E_F(EXP) CGCTGAGGAAGATGAGGAACTTGA 
65 143 

Pepo_eIF4E_R(EXP) TTGGCAGAAGGGTTATCGAACCAG 

 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

446 

Для гібридизації праймерів була вибрана ділянка від 100 до 400 нуклеотидів та від 400 до 

800 нуклеотидів для прямого та зворотного праймерів, відповідно. Продукт ампліфікації, який 

повинен утворитися має бути розміром від 100 до            200 п.н. для вивчення експресії методом 

ПЛР у реальному часі. При проведенні in silico ПЛР отримано продукт ампліфікації розміром 

143 пн. Розрахункові параметри ПЛР були такими: 1 цикл – 95 
о
C, 5 хв., 30 циклів – 95 

о
С – 30 с, 

65 
о
С – 30 с, 72 

о
С – 15с; фінальна елонгація – 72 

о
С – 5 хв.  

Попереднє тестування пари праймерів до послідовності гена eIF4E показало позитивний 

результат з утворенням необхідного амплікона розміром 830 п.н. Такий же самий результат 

був отриманий із використанням іншої пари праймерів з утворенням амплікона розміром 143 

пн. На рисунку 2 представлено результати тестування праймерів.   

 
Рис. 2 Електрофореграма продуктів ампліфікації гена eIF4E кабачка. 
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Елмурат Торениязов, Алишер Кутлымуратов  

 (Нукус, Узбекистан) 
 

РАЗВИТИЕ БЕЛОКРЫЛКИ В ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ  

В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА 
 

В статье изложены результаты исследований, проведенных в условиях перезимовки 
белокрылки в условиях Каракалпакстана. Определены факторы, влияющие на период 
зимовки вредителя в местах распространения и размножения, а также способствующие 
факторы для массового развития белокрылки с началом вегетационного периода на 
открытом грунте. 

Ключевые слова: абиотические факторы, температуры, критерии температуры, 
относительная влажность, антропогенные факторы, диапауза, биология развития, 
массовое развитие. 

 

In the article given the results of study conducted in condition of white wings in condition of 
Karakalpakstan. 

There have been determined the effects of biotic and abiotic factors to the wintering period of 
pests on the spread and breeding. And conducive factors for mass development of white wings with 
the beginning of vegetation period on open ground. 

Key words: abiotic factors, temperature, criterion of the temperature, relative humidity, 
anthropogenic factors, diapauses, biological development, mass development. 

 
В условиях Каракалпакстана в последние годы в связи с нарушением экологического 

равновесия, вследствие усыхания Аральского моря наблюдаются изменения некоторых 
элементов абиотических и биотических факторов в агробиоценозе. Особенно, на биотопе 
сельскохозяйственных культур наблюдается снижения численности или исчезают некоторые 
виды насекомых, среди них вредители, вместо которых появляются новые ранее 
незафиксированные виды.  

В результаты проведенных исследований в этом аспекте, по изучению видового состава 
и ареала распространения вредителей на посевах сельскохозяйственных культур данного 
агробиоценоза выявлено, что в течение многих лет на каждом биотопе существовали и 
обитают специфические виды вредителей растений, образующиеся в типичном и 
своеобразном биоценозе. Их видовой состав изменяется при формировании многих 
факторов, связанных с изменением абиотических и биотических.  

В этом плане можно отметить появления и распространения в данном регионе 
некоторых видов белокрылок. В результате проведенных исследований по изучению 
видового состава и биоэкологической особенности вредителя определены, что в данном 
регионе вредитель впервые обнаружен в период 1988-2000 гг. на различных биотопах 
северных и южных регионов условиях Каракалпакстана, как в закрытом, так и в открытом 
грунте.  

Результаты проведенных наблюдений в последние годы подтверждают, что обитающими 
видами в условиях Каракалпакстана оказались хлопковые (Bemisia tabaci Genn.) и тепличные 
(Trialeurodes vaporariorum Westw.) белокрылки, относящиеся к отряду равнокрыльных 
(Homoptera), подряд алейродиди, или белокрылки (Aleyrodinae).  

Развитие видов усложненное, типа гиперморфоза, самка откладывает яйца под листья 
растений и укрепляется на субстрате. Вышедшие из яйца личинки первого возраста 
подвижны, последующие три возраста прикрепляется к месту питания и присасывается к 
растению питательными веществами. В четвертом возрасте морфологические признаки 
личинки изменяются и становятся выпуклой, покрывается сверху восковыми выделениями, 
которые называется пупарием. Родиной белокрылок является тропический агроклимат, при 
котором отсутствуют зимующие фазы развития (диапаузы), требуется беспеременное 
развитие фазы вредителя. 
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Несмотря на эти биоэкологические особенности развития белокрылки в агробиоценозе 
Каракалпакстана как вредитель развивается и наносит огромный вред многим видам 
сельскохозяйственных культур. 

Для определения этих особенностей в данных резко континентальных 
агроклиматических условиях проводятся научные исследования по определению условий 
зимовки белокрылки на отрытом грунте и их места.  

Вредитель активно развивается в течение вегетационного периода. При понижении 
температуры воздуха с сентября месяца массово вылетают из имагинальной фазы и 
накапливаются в зимоустойчивых многолетних растениях, также входит в помещения и 
тепличные хозяйства, где прорастают зеленые растения. Основными местами зимовки 
являлись растения, продолжающие рост и развитие до глубокой осени и прорастающие 
ранней весной. Вредитель в данном месте обитания (цветы, прорастающие в комнатных 
условиях и тепличных хозяйствах) активно развивается и весной при прорастании всходов 
сельскохозяйственных культур на открытом грунте вылетают из них, с продолжением 
развития с началом вегетационного периода. Такое индивидуальное, своеобразное развитие 
дает возможность продолжения развития с началом весны для бездиапаузирующей 
популяций белокрылки. 

Анализ проведенных нами исследований в течение 2002-2006 годов подтверждают, что 
имаго белокрылки в условиях открытого грунта при снижении температуры воздуха -1 и -4 
0
С, в течение 4-5 дней полностью погибли. Снижение температуры воздуха до -10-15 

0
С, 

продолжением в течение 7-22 дней такие периоды (декабрь и январь месяцы), наблюдалось 
до 100 % гибели особей яиц, личинок и нимф, оставшихся под растительными остатками 
зимоустойчивых растений на открытом грунте (Торениязов, Кутлымуратов, 2004; 
Торениязов, 2005). 

В результате проведенных исследований в течение 2015-2018 годов были зафиксированы 
другие картины развития и зимовки белокрылки на открытом грунте. Из подопытных особей 
5-6 % имагинальной фазы хлопковой белокрылки и 9-13 % личинки и 12-18% нимфи 
успешно перезимовали на растениях позднеспелой капусты и зимоустойчивых цветах, 
оставшихся на посевах открытого грунта. Данные подтверждают, что белокрылки 
приспособились к зимовке в растительных остатках на открытом грунте. 

При анализе температуры воздуха в этот период выявлено, что в течение зимы 2015-2016 
годов наблюдалось повышение температуры воздуха, т.е. в декабре 2015 года 
среднесуточная температура воздуха составляла 2,8-3,4°С и в первой декаде января 2016 
года 0,7-1,1°С, во второй декаде 2,5-5,1°С и в третьей декаде -0,4 °С, также сохранившиеся 
такие теплые дни наблюдалось в феврале ( 1,9 °С; -0,9 °С; 9,4 °С). Зимой в последующие 
годы наблюдалось аналогичные изменения средносуточной погоды зимного периода, 
которые были очень благоприятными для зимовки белокрылки на открытом грунте. В связи 
с началом вегетацинного периода 2016 года первые особи белокрылки, перезимовавшие на 
открытом грунте и развивающиеся на комнатных растениях и тепличных условиях 
обнаружены во второй декаде апреля, во второй декады мая 2017 и первой декаде мая месяца 
2018 года. Динамика развития по ареалу распространения и нанесенным вредом белокрылки 
были в зависимости от сроков выхода на зимовку и количества вредителей с началом 
вегетационного периода. 

Таким образом, в резко континентальных условиях Каракалпакстана полностью 
приспособлены распространению и развитию белокрылки, из которых перезимуют 5-6 % 
имагинальной фазы хлопковая белокрылка, 9-13 % личинки и 12-18% нимфи, оставшиеся на 
зимоустойчивых растениях на открытом грунте. Кроме этого вредитель на активном 
состоянии развития зимуют в условиях прорастающих комнатных растений и тепличных 
условиях. Для предупреждения массового развития с началом вегетационного периода на 
посевах сельскохозяйственных культур необходимо уничтожить место массового развития 
растения в закрытом грунте и прорастающих на различных видах декоративных цветов, 
комнатных растениях в течение зимних периодов.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НОВОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

АБРИКОСА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА 

 

В статье изложены результаты изучения биоэкологических особенностей развития и 

динамика численности урюково-камышевой тли в условиях Каракалпакстана. Определено 

влияние элементов биотических и абиотических факторов на развитие 

новораспространенных видов в биоценозе. В результате исследований определены сроки 

прогнозирования развития в зависимости от фазы абрикоса и методы истребления 

вредителя. 

Ключевые слова: биология, абиотические факторы, новораспространенные вредители, 

динамика численности самца, крылатые особи. 

 

In the article given the results of study of the ecological peculiarities and dynamics of apricot 

aphis number in condition of Karakalpakstan. 

There have been determined the effects of biotic and abiotic factors to the development of 

newly spread types in biocenosis. As a result of the research determined the time of prediction 

according to the phase of apricot and methods of destruction of aphis. 

Key words: biology, abiotic factors, newly spread pests, dynamics of male numbers, winged 

types. 

 

Территория Республики Каракалпакстан расположена в между 59
0
-76

0
 восточной 

долготы и 36
0
-44

0
 северной широты, в северной части Республики Узбекистан, в зоне 

рискованного земледелия. По критериям природно-климатических условий, почвенных и 

растительных ресурсов региона отличается от других, даже близлежащих областей. 

Особенно в зимний период температура воздуха снижается до -30-40 
0
С, летом повышение 

температуры воздуха достигает +40+45 
0
С, с понижением минимального предела 

относительной влажности на 15-20 %, что отрицательно влияет в биоценозе на виды фауны и 

флоры. Учитывая эти особенности в агробиоценозе возделываются скороспелые и 

ультраскороспелые сорта хлопчатника, пшеницы, люцерны, риса, овоще-бахчевых культур и 

определенную площадь занимает сады, высаженные яблоками (Malus domestica Borkh.), 

грушами (Pyrus communis L.), абрикосами (Armeniaca vulgaris Lam.) и персиками (Persica 

vulgaris Mill.)  

В последние годы большое внимание уделяется повышению валовой продукции в 

садоводстве. Для этого увеличивают посевную площадь садов с внедрением новых 

технологий выращивания плодовых культур, карликовых и полукарликовых сортов. 

Учитывая особенности абиотических и биотических факторов данного региона, 

усовершенствуются агротехнические работы.  

В результате проведенных исследований установлено, что для получения желаемого 

урожая этих видов плодовых культур активно влияют многие факторы, особенно 

характерными являются биотические факторы, т.е. обитающие виды вредителей 
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сельскохозяйственных культур, как раннераспространенные, так и новопоявляющиеся виды 

в данном биоценозе. 

Как следствие, можно отметить, что в последние годы на абрикосе появились или стали 

более опасными некоторые другие виды вредителей, которые раньше отсутствовали, или не 

имели хозяйственного значения. Среди таких вредителей, как опасного вида массово 

распространенного в последние годы на территории Каракалпакстана, с нанесением 

огромной потери урожая деревьев абрикоса, следует отметить урюково-камышевую тлю 

(Hyalopterus pruni F.). Изучению биоэкологической особенности вредителя и динамики 

численности посвящены исследования А.А. Кан (1996), А.Р. Утепбергенова (1996) и 

И. Алимухамедовой (2012). 

Несмотря на это, до сих пор отсутствуют оптимальные защитные мероприятия против 

урюково-камышевой тли, которые являются одним из основных актуальных проблем в 

садоводстве в условиях Каракалпакстана. 

Для научно обоснованной разработки по защите садов от вредоносности урюково-

камышевой тли изучены биоэкологические особенности развития вредителя и динамика 

численности на абрикосе. 

В результате проведенных исследований выявлено, что основным объектом развития 

вредителя являются абрикос, наименьшее количество привлекают черешня и вишня. Сроком 

выхода перезимовавшего поколения из места зимовки оказалось повышение температуры 

воздуха 5-8 
0
С. Массовое развитие наблюдается при цветении абрикоса, когда будет 

возможность прогнозирования развития вредителя в зависимости от цветения деревьев. 

Установлено, что в северных регионах в условиях Каракалпакстана цветения раннеспелых 

сортов абрикоса зафиксировались 7-апреля 2014 года, 5-апреля 2015 года, 12-марта 2016 

года, 6-апреля 2017 года 28-марта 2018 года и 19-марта 2019 года и через 7-10 дней после 

цветения появляются молодые листья растений. 

В отличие от других видов биология урюково-камышевой тли характеризуются резкое 

выраженным полимерфизмом, чередованием девственных поколений с обоеполым. 

Вредители зимуют на деревьях абрикоса и камышей в фазе яйца. Весной при повышении 

среднесуточной температуры воздуха от 5-8 
0
С выходит из яиц перезимовавшие особи и 

продолжают откармливание прорастающим зёрнышками и листьями цветов абрикоса. В 

последующих поколениях отрождается бескрылая девственная самка, которая является 

основательницей массового размножения особей на листьях абрикоса. При благоприятных 

условиях в течение 10-15 дней образуется большая колония и среди них появляются 

крылатые девственницы, колония которых расселяются на другие растения. Появляющиеся 

на основных массах листьев абрикоса обширные колонии тлей, сильно угнетают растения, 

вследствие чего, задерживается последующие появления листьев. Такой темп развития 

продолжается до конца мая и начала июня, с нанесением огромного ущерба абрикосу. Из 

этих колоний мигрируют особи тлей ближе расположенных посевам овоще-бахчевых 

культур и продолжает размножения до конца июня, с началом июля уходят на летнюю 

диапаузу.  

В конце августа или в сентябре месяце девственницы-переселенцы возвращаются к 

абрикосам и цикл развития вегетационного периода завершается откладкой 

оплодотворенных яиц. 

Выявлено, что урюкова-камышевая тля заселяются на абрикосе, обычно молодых 

растущих листьях, с всасыванием клеточного сока из листьев, также загрязняют поверхности 

побегов и листьев сладкими выделениями. В этих местах массово размножаются сажистые 

грибки и бактерии, вызывающие различные болезни, в результате чего резко снижается рост 

развития растении и урожайности.  

Для предупреждения необходимо принять меры, позволяющие достижение снижения 

численности урюково-камышевой тли до их массового развития. Этот период совпадает с 

первой половиной апреля в зависимости от интенсивного повышения температуры воздуха в 

данном агроклиматическом регионе. 
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Таким образом, в условиях Каракалпакстана для успешной перезимовки и массового 

размножения урюково-камышевой тли существуют благоприятные условия и кормовая база. 

Вредитель зимуют в фазе яйца и из места зимовки выходят в первой половине апреля. 

Основным сигналом массового развития являются цветение абрикоса. Для уничтожения 

перезимовавшего поколения необходимо проведение защитных мероприятий против них при 

помощи применения рекомендованных для абрикоса химических препаратов.  
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТРАНСПОРТ /  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТРАНСПОРТ 
 

Афтандил Вардияшвили, Комила Абдуллаева, Салима Каримова 

(Карши, Узбекистан) 

 

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВТОРИЧНОЙ ТЕПЛОТЫ ГЕЛИОТЕПЛИЦАМИ 

 

Равномерное обеспечение населения овощами в течение года можно достигнуть при 

расширении овощеводства на защищенном грунте что поставит урожайность вне 

зависимости от погодных условий. Высокая урожайность овощей в теплицах возможна лишь 

при безусловном удовлетворений требований к температурно-влажностному режиму почвы 

и воздуха теплицы. В работе рассматривается вопрос использования продуктов сгорания 

газового топлива для обогрева теплиц и подкормки растений углекислотой, т.е. подача 

отходящих дымовых газов с содержанием 10-12 % углекислого газа от малой котельной. 

Перспективным направлением является ориентация на системы отопления теплиц, 

внутрипочвенного полива с предварительным подогревом поливной вода за счет солнечного 

тепла и тепловых отходов. При этих системах оказывается возможным: поддержание в почве 

необходимого влажностного, и теплового режимов, минимизируется затраты оросительной 

воды, исключаются большие потери на сбросы, испарение, обеспечивается сохранение 

хорошей структуры почвы. 

При освоении нетрадиционных источников теплоты (сбросной в газоперекачивающих 

компрессорных станциях, вторичной в промышленных предприятиях, геотермальных вод и 

т.д.) недостаточное внимание обращают на коэффициент ее использования. Имеются и 

другие причины, препятствующие эффективному применению нетрадиционных источников 

теплоты, в частности «несовместимость» поставщика и потребителя энергии. 

Поставщик вторичной теплоты, скажем, компрессорная станция, может при помощи 

утилизаторов сбросной теплоты обеспечить относительно стабильную тепловую мощность, в 

то время как потребитель – теплицы ‒ расходуют ее неравномерно (минимум- в начале и 

конце отопительного периода, максимум –в наиболее холодное время года). Так, при 

относительно стабильном источнике вторичной теплоты, например сбросной теплоты 

компрессорной станции мощностью constN  , годовое ее количество ,12yГ NQ  где yN - 

мощность утилизаторов (постоянная); 12 - продолжительность работы станции в течение 

года. Из этого количества теплота, производимая за отопительный период,  

)(. HKyno NQ   ,       (1) 

 где K  и H - время окончания и начала отопительного периода. 

 Из-за нестабильности потребления теплоты теплицами фактически используется 

,)(
K

H

dfNQ p





         (2) 

где pN - мощность теплопотребления по времени отопительного периода, рассчитанная 

на наиболее холодные сутки года, что составляет 60% от noQ . , т.е. теплота QQQ no  .1  

остается неиспользованной. Один из способов ее реализации – увеличение площади теплицы 

по сравнению с той, которая была получена с учетом «пиковой» котельной, работающей на 

органическом топливе и компенсирующей дефицит мощности в период начала   и 
окончания    использования дополнительной теплоты. (В качестве пиковых следует 

использовать резервные котельные, которые, как правило, предусмотрены поставщиками 
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вторичной теплоты при перебое в работе утилизаторов. В этом случае общее количество 

теплоты, используемой на отопление теплиц площадью ,F  ( )
K

H

об FQ N f d





   ,   (3) 

где FN  - мощность теплопотребления теплиц площадью F , в том числе вторичной 

теплоты ( ) ( ) ( )
K

H

BT F F yQ N f d N f d N

 

 

     




            (4) 

 и дополнительной (пиковой котельной) ( ) ( )Д F yQ N f d N





   




    .  (5) 

С возрастанием площади теплиц ( и соответственно мощности пиковой котельной) 

количество теплоты BT о.п дQ Q , Q  .  

Максимальную площадь теплиц при известной мощности источника теплоты 

рассчитывают по теплопотерям исходя из разницы температур вне и внутри теплиц в 

наиболее холодные сутки года. При этом теплицы по тепловой инерции относят к 

безынерционным сооружениям. Между тем теплицы – весьма специфические объекты. На их 

тепло - потери влияют сила ветра, солнечная радиация, атмосферные осадки и другие 

случайные факторы, которые находятся в сложном взаимодействии между собой 

(наблюдается некоторая взаимная компенсация этих взаимодействий) и отапливаемым 

объектом. 

Вычислить теплопотери теплиц по времени года сложно. Так, мощность системы 

отопления сооружения площадью F  обычно рассчитывают по формуле 0 0 ( )к нQ K F     , 

где 0K  -коэффициент теплопередачи ограждения; для стеклянных теплиц различные авторы 

рекомендуют принимать 0K  к равным 19,3 ... 50,4 кДж/(м
2 . 
ч 

. 
град), что ведет к большим 

погрешностям при расчетах. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ПОШКОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ СТРУМАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ  

 

Проведено аналіз причин та наслідків пошкодження електричного обладнання станцій і 

підстанцій, ліній електропередач струмами короткого замикання. Наведено опис 

розрахунків струмів короткого замикання за якими проводиться вибір енергетичного 

обладнання.    

Ключові слова: струми короткого замикання, ізольована нейтраль, трансформатор, 

лінії електропередач.  

 

The analysis of the causes and consequences of damage to the electrical equipment of stations 

and substations, power lines short-circuit currents. The description of calculations of short-circuit 

currents by which the choice of power equipment is made. 

Keywords: short circuit currents, isolated neutral, transformer, power lines. 

 

В енергетичних системах можуть виникати пошкодження і ненормальні режими роботи 

електрообладнання електростанцій і підстанцій, їх розподільних пристроїв, ліній 

електропередач і електроустановок споживачів електроенергії. 

Процес переходу ЕЕС від одного усталеного режиму до іншого називається перехідним. 

Під час цього процесу змінюється електромагнітний стан системи і порушується баланс 

моментів на валах електричних машин, що призводить до зміни їх частоти обертання. Отже, 

перехідний процес супроводжується взаємопов’язаними електромагнітними та механічними 

змінами. Через велику механічну інерцію обертових машин на початковій стадії перехідного 

процесу проявляються переважно електромагнітні зміни, пізніше – електромеханічні, а 

електромагнітні перехідний процес майже загасає. Тому в більшості практичних задач 

електромагнітні і електромеханічні перехідні процеси розглядають окремо [1].  

Електромагнітні перехідні процеси виникають при КЗ; поздовжній несиметрії; вмиканні 

та вимиканні окремих елементів ЕЕС та її підсистем; форсуванні збудження та гашенні 

магнітного поля синхронних машин тощо. 

Нормальний режим роботи ЕЕС найчастіше порушується КЗ – не передбаченим 

нормальними умовами роботи ЕЕС замиканням між фазами, а для мереж із заземленими 

нейтралями трансформаторів – замиканням однієї або кількох фаз на землю, замикання 

однієї фази на землю в мережах з ізольованими нейтралями. 

В місці КЗ виникає перехідний опір, який складається з опорів електричної дуги й опорів 

інших елементів на шляху струму КЗ. У деяких випадках перехідний опір малий і ним можна 

знехтувати. Таке КЗ буде собою являти металеве КЗ. 

Під час виникнення КЗ струми у вітках схеми, які межують з точкою КЗ, значно 

зростають порівняно зі струмами нормального режиму. Одночасно знижується напруга в 

окремих вузлах ЕЕС, особливо в місці КЗ. Хоча місце КЗ протягом 0,05…5с локалізується 

релейним захистом і вимикається вимикачами, можливе серйозне пошкодження окремих 

елементів ЕЕС та порушення нормального режиму її роботи. Тому струми КЗ необхідно 

розрахувати, а результати розрахунків використовувати під час проектування та в процесі 

експлуатації ЕЕС та їх підсистем [2]. 

Причини виникнення КЗ: 

 порушення ізоляції електричного обладнання та лінії електропередачі; 

 помилкова дія обслуговуючого персоналу; 

 падіння опор ліній електропередачі та обрив проводів. 



Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 
 

 

455 

Ізоляція порушується через старіння, прямі удари блискавки, дії перенапруг, механічні 

пошкодження, проїзд під лініями електропередачі негабаритних механізмів, накиди на лінії 

сторонніх предметів, незадовільне обслуговування обладнання. Помилкові дії 

обслуговуючого персоналу, які призводять до КЗ: вимикання роз’єднувачами струму КЗ; 

помилкові дії при перемиканнях у головних схемах, схемах релейного захисту і автоматики. 

Падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі пов’язані із зростанням 

механічного навантаження. Це можливо під час сильних вітрів, ожеледі, землетрусів тощо. 

Поряд із КЗ, які мають випадковий характер, в ЕЕС передбачаються КЗ, пов’язані з 

певними режимами роботи електрообладнання, наприклад, робота короткозамикача; КЗ під 

час різних випробувань, тощо [2]. 

Наслідки КЗ: 

 термічне та механічне пошкодження обладнання; 

 випадання із синхронізму генераторів, електричних станцій і підсистем; 

 зниження продуктивності роботи електродвигунів і їх зупинка; 

 перешкоди для ліній зв’язку; 

 займання в електроустановках; 

 виникнення системних аварій. 
На практиці результати розрахунків струмів КЗ використовують при: 

 виборі головних схем електричних з’єднань електричних станцій і підстанцій; 

 виборі електричних апаратів; 

 проектуванні налагоджені та експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики; 

 проектуванні заземлюючих пристроїв; 

 виявленні умов роботи споживачів при аваріях; 

 виборі числа заземлених нейтралей трансформаторів та їх розташуванні; 

 аналізі аварій; 

 розробці методик проведення різних випробувань та оцінці їх припустимості. 
У сучасних ЕЕС максимальний рівень струмів КЗ безперервно зростає. Очевидно, що 

для якісного планування розвитку ЕЕС необхідно знати, яких рівнів струму КЗ можна 

очікувати в перспективі. Тому актуальними є прогнозування рівня струмів КЗ, їх оптимізація 

та координація. 

Прогнозування струмів КЗ на перспективу – це визначення очікуваних з достатньою 

ймовірністю їх значень. Точність прогнозування залежить від якості вхідної інформації. Слід 

відзначити, що під час прогнозування рівня струмів КЗ на віддалену перспективу вхідна 

інформація буде неповною. Оптимізація рівня струмів КЗ в ЕЕС зводиться до визначення 

найбільшого припустимого рівня струмів КЗ, який забезпечував би мінімум приведених 

затрат. Ця задача розв’язується разом із задачею оптимізації структури, параметрів і режиму 

ЕЕС. 

Координація рівня струмів КЗ полягає в узгодженні струмів КЗ з параметрами 

електрообладнання. Ця проблема виникла у зв’язку з тим, що ЕЕС інтенсивно розвиваються, 

зростає потужність окремих агрегатів, електростанцій, густина мереж тощо. Це призводить 

до зростання струму КЗ. У той самий час електротехнічна промисловість відстає в розробці 

та випуску електрообладнання із підвищеними параметрами. В результаті параметри 

установленого в ЕЕС електрообладнання можуть не відповідати рівню струмів КЗ.  

З цього положення можна вийти різними шляхами: 

 освоєнням та постановкою в ЕЕС нового електрообладнання, параметри якого 
відповідали б рівню струмів КЗ; 

 обмеженням струму КЗ значення, при якому в роботі може залишитись існуюче 
електрообладнання; 

 одночасним обмеженням струмів КЗ та використанням нового електрообладнання з 
кращими характеристиками. 
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ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛЬДОЗЕРІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ҐРУНТІВ 
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У статті розглянуто технічну характеристику бульдозерів.  

Ключові слова: наука, машини,бульдозери, технічна характеристика. 

 

Великоанадольська лісова дача розташована на глибі Донецького кряжу, де ґрунти дуже 

часто потребують обробки потужними машинами. 

У теперішній час для агрегатування з бульдозерами й розпушувачами застосовують 

гусеничні трактори загального призначення, їхні промислові модифікації й промислові 

трактори. 

Технічні вимоги до базових тракторів для бульдозерів і розпушувачів обумовлені 

функціональними якостями цих машин з урахуванням типових та найпоширеніших 

технологій виконання робіт, ґрунтових та експлуатаційних умов і загальної сфери 

застосування машин. 

Вимоги до базових тракторів для агрегатування з бульдозерами враховують циклічність 

робочого процесу й режими роботи вузлів бульдозера при виконанні функціонального 

призначення в типових умовах. У загальному випадку робочий цикл бульдозера має досить 

постійний розподіл за часом: робочий хід 75-80%, зворотній хід 20-25%, зупинки після 

робочого й зворотного ходів і маневрування 5%. 

Робочий хід бульдозера характеризується тривалими, різко перемінними тяговими 

зусиллями, які дають на робочий орган при динамічних навантаженнях, що перевищують у 

2,0…2,5 рази вагу машини. При цьому машина може пересуватися по горизонтальній 

поверхні, на підйом і під ухил до 20…25
0
. 

Швидкість пересування при робочому ході (звичайно 2,5…3 км/год.) обмежена реакцією 

машиніста, поздовжніми й поперечними коливаннями машини внаслідок нерівностей 

поверхні, еластичності ланок у підвісці гусениць і гідро комунікаціях та дії інших факторів. 

Навіть при роботі машини по доній колії з реверсуванням механізми повороту 

використовуються досить часто (до 4000 включень за годину робочого ходу). 

Типова робота розпушувача складається із занурення робочого органу (розпушувальних 

зубів) у грунт або породу, робочого ходу з розпушуванням на відстань, обумовлену робочої 

площадки, розвороту або зупинки і руху заднім ходом у вихідне положення, а також 

маневрування. Кожний наступний робочий хід виконується на певній відстані від 

попереднього. При роботі перехресним способом після розпушування площадки в одному 

напрямку потрібна передислокація машини для роботи в перпендикулярному напрямку. 

Розпушування на підйом не виконується, у таких випадках здійснюється додаткове 

маневрування. 

У конструкції базового трактора повинні враховуватися технічні вимоги,що впливають із 

характеру й режимів роботи розпушувального обладнання. 
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Для робочого процесу розпушування (до 85-90% від загального часу роботи) характерні 

тривалі, різко перемінні тягові зусилля, що діють на робочий орган (зуб) при динамічних 

навантаженнях, які перевищують тягове зусилля машини в 3,0…3,5 рази. 

В агрегаті з бульдозером у більшості випадків розпушувач використовується протягом 

20-30% загального часу роботи. Випадки застосування розпушувача, як окремої машини, 

порівняно рідкі. 

Для ефективного використання бульдозерів з розпушувачами до основних вузлів і 

систем промислових тракторів пред’являються технічні вимоги, обумовлені існуючою 

технологією будівництва й режимами роботи цих машин. 

Двигун повинен забезпечувати силу тяги по зчепленню із ґрунтом з урахуванням маси 

навісного обладнання, що становить до 50% маси трактора, при швидкості руху 2,5-3,0 

км/год. і одночасному відборі потужності на гідропривод керування робочим устаткуванням. 

Ходова частина звичайно використовується з підвіскою гусениць у вигляді твердого 

балансирного бруса, що з’єднує гусениці, або одно-двоступінчастих твердих балансирних 

кареток-полозків, які забезпечують точне, без осідання рами трактора, керування робочим 

органом (відвалом або зубом) при установці гідроциліндрів на основі трактора і його русі з 

робочою швидкістю. Одночасно повинна бути забезпечена достатня пристосованість 

гусениць до нерівностей поверхні при русі з підвищеними швидкостями. 

Гідрообладнання повинно мати насос привода керування робочим устаткуванням 

потужністю до 40% потужності двигуна при тиску 15,7-21,6 МПа, що забезпечує швидкість 

керування 0,25-0,5 м/с і відповідні зусилля на робочих органах. Розподільник повинен мати 

не менше трьох золотників, три-і чотири позиційного (з «плаваючим» положенням) типу, два 

з яких призначені для підіймання-опускання й перекосу відвала (або підіймання-опускання). 

Прив  язочні пристрої для переднього й заднього обладнання включають силове 

облицювання передньої частини трактора з гідроциліндрами, опорні шарніри для рам 

переднього навісного обладнання, кронштейни й пальці на основі трактора для рам і 

гідроциліндрів заднього навісного обладнання, передні і задні причіпні пристрої, 

трубопроводи, різні щитки й пристрої в залежності від комплектації трактора. 

Кабіна повинна мати суцільне засклення, вентиляцію, обігрівання, охолодження (або 

кондиціювання), регульоване по масі, висоті й у поздовжньому напрямку сидіння, що може 

повертатися на кут 10-15
о
 вправо для кращої видимості краю відвала та зубів розпушувача. 

Повинно також,забезпечуватися регулювання спинки сидіння й підлокітників, біля яких 

розміщуються органи керування (важелі керування коробкою передач, відвалом та ін.)Кабіна 

повинна бути обладнана фарами й фарою-прожектором для освітлення зони роботи, 

звуковим сигналом, стоп-сигналом,габаритними відбивачами, системою захисту машиніста 

при перекиданні та від падаючих предметів. Конструкцію кабіни варто розробляти з 

урахуванням забезпечення вітчизняних і міжнародних норм з безпеки і умов праці (шуму, 

вібрації, температури, забруднення, зусиль на важелях і педалях керування тощо). 

Основна рама повинна бути розрахована на весь термін служби (не менш 10 тис. год.) з 

урахуванням дії навантажень, у тому числі динамічних, відповідно до режимів роботи 

бульдозера й розпушувача. 

Відповідно до основного призначення серійні базові трактори мають певні 

конструктивні особливості. 

Трактори класів 3,4,10 і 15 (ДТ-75, Т-4АП2, Т-130, Т-180) мають звичай - не 

компонування з переднім розташуванням дизеля й заднім – кабіни,механічної трансмісії з 

реверсуванням, механізму повороту з бортовими фрикціонами (трактор Т-180 має планетарні 

механізми повороту). Трактори класів 3 і 15 постачені балансирними каретками (із 

пружинами й торсіонами), а трактори 3 і 15 постачені балансирними каретками (із 

пружинами й торсіонами), а трактори класів 4 і 10 – напівтвердою підвіскою з поперечною 

балансирною ресорою і жорстким кріпленням полозків на гусеничних візках. 

Трактори класів 3 і 4 не мають прив  язочних пристроїв для бульдозерного й 

розпушувального обладнання. Чавунні корпуси бортових редукторів і задніх  
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Мостів не розраховані на установку розпушувачів. Тому, при агрегатуванні з 

бульдозерами, встановлюють поперечну балку або кронштейн для опор штовхальник, брусів 

і кронштейни або силове облицювання радіатора для гідроциліндрів керування відвалом 

бульдозера. Мости тракторів класу 10 і 15 мають отвори для установки кронштейнів 

кріплення розпушувачів. Вони постачені також силовим облицюванням радіаторів для 

гідроциліндрів керування бульдозерним відвалом. Управляють навісним устаткуванням в 

усіх випадках за допомогою гідросистеми трактора, обладнаної необхідними додатковими 

трубопроводами й метало рукавами. 

Трактори класу 25 (ДЕТ-250М, Т-330) більшою мірою пристосовані для роботи з 

бульдозерами і розпушувальним обладнанням. 

Трактор ДЕТ-250М має компонування з переднім розташуванням дизеля й середнім – 

кабіни, завдяки чому забезпечується гарна оглядовість як переднього, так і заднього 

навісного й причіпного обладнання. Електромеханічна трансмісія трактора включає муфту 

зчеплення, сполучний вал, редуктор, генератор, тяговий електродвигун, головну передачу, 

механізми повороту й бортові редуктори, приводні зірочки гусениць. Трансмісія дозволяє 

безступінчасте регулювання швидкості руху у двох діапазонах: робочому й транспортному. 

Індивідуальне підресорювання всіх опорних полозків за допомогою торс іонів забезпечує 

можливість руху на підвищених швидкостях, однак при цьому точність керування навісним 

устаткуванням. 

Трактор обладнаний силовим облицюванням радіатора для установки гідроциліндрів 

керування відвалом бульдозера, опорами зі сферичними шарнірами для з’єднання із 

штовхальники брусами бульдозерного відвала. У задній частині рами є вушка для кріплення 

розпушувального обладнання. У гідросистемі трактора використані електрозолотники, що 

дозволяє зменшити число необхідних трубопроводів. Керування трактором здійснюється 

однією рукояткою й педаллю подачі палива. 

Кабіна трактора герметична, має регульоване по висоті й розташуванню сидіння для 

машиніста, відкидне сидіння для стажиста, вентиляцію, опалення,обдув теплим повітрям 

стекол. Електроосвітлення (передні і задні фари й установлення на даху кабіни фара-

прожектор) дозволяє використовувати трактор у нічний час без джерел світла. Трактор може 

працювати в умовах низьких температур без особливих змін у конструкції. 

Залежно від потужності й конструкції бульдозери можуть працювати на різних ґрунтах: 

від болотистих і піщаних до розбірних, підірваних або розпущених порід і руд. Економічно 

вигідна дальність переміщення грунту бульдозером залежить від класу базового трактора, 

виду й міцності грунту й експлуатаційних умов. 

За призначенням розрізняють бульдозери загального призначення й спеціальні. 

Бульдозери загального призначення виконують копання й розробку ґрунтів, порід і 

матеріалів у середніх ґрунтових ( супіщані, суглинисті й глинисті ґрунти, тріщинуваті сланці, 

легкі вапняки, мергелі й т.п.) і помірних кліматичних умовах з температурою навколишнього 

повітря від -40 до + 40
о 
С.Найчастіше їх постачають неповоротним у горизонтальній площині 

відвалом. Поворотним відвалом обладнують, в основному, легкі й малогабаритні трактори. 

Спеціальні бульдозери призначені для виконання таких робіт, як прокладання шляхів, 

згрібання торфу, підземна або підводна розробка матеріалів, розробка легких матеріалів типу 

вугілля й ін., а також для роботи в особливих кліматичних й експлуатаційних умовах (при 

низьких від’ємних температурах до – 60
о
С, тропічній вологості й температурі до + 60

о
С, у 

сухому й жаркому кліматі пустель, у небезпечних і загазованих місцях, на ґрунтах зі 

зниженою несучою здатністю тощо). На спеціальних бульдозерах використовують відвали 

різних типів, що відповідають їхньому призначенню. 

Деякі відвали дозволяють економічно вигідно працювати при дальності переміщення 

більше 100м. 

За номінальним тяговим зусиллям бульдозери й розпушувачі підрозділяють на надважкі 

– з номінальним тяговим зусиллям більше 300кН, важкі – 200-300 кН, середні – 135-200 кН, 
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легкі – 25-135 кН і дуже легкі – менше 25 кН. Номінальне тягове зусилля залежить від маси 

базового трактора. 
За конструктивними ознаками бульдозери класифікують за типом ходової частини, 

робочих органів, рам і керування. 
За типом ходової частини розрізняють бульдозери: гусеничні й колісні. 
Останні застосовують рідко. 
За типом робочого органу розрізняють бульдозери: 
- з неповоротним відвалом (звичайно їх називають просто бульдозерами або 

бульдозерами із прямим відвалом), що встановлений перпендикулярно повздовжній осі 
машин й не може повертатися в плані; 

- з неповоротним напівсферичним відвалом, бічні частини якого встановлені під 
невеликим кутом до лобової поверхні; 

- з неповоротним сферичним відвалом, що складається із трьох приблизно рівних 
частин, установлених одна до іншої під кутом близько 15

о
; 

- з неповоротним посиленим відвалом, обладнаним амортизаторами для зменшення 
ударних навантажень при штовханні скреперів; 

- з поворотним відвалом, установлюваним у горизонтальній площині під кутом в 
обидва боки від поздовжньої осі машини або перпендикулярно до неї; 

- універсальні (або шляхопрокладачі) із шарнірно зчленованим відвалом із двох 
половин, які окремо або разом можуть встановлюватися в горизонтальній площині під кутом 
до поздовжньої осі машини або перпендикулярно до неї. 

З метою розширення області застосування бульдозери постачають додатковим 
швидкоз ємним обладнанням: розпушувальними зубами, укісниками, відкрилками, 
розширювачами; подовжувачами, канавними наставками, лижами, вилами тощо. У певних 
умовах найбільш ефективні відкрилки, подовжувачі й розширювачі. 

Бульдозери всіх фірм можна комплектувати розпушувачами різних типів. Аналіз 
патентної й технічної літератури показує, що параметри й конструкція бульдозерів різних 
фірм мало відрізняється. Особливо це стосується механізмів перекосу, спеціалізованих 
відвалів і робочого устаткування для виконання робіт у різних умовах. Прагнення 
уніфікувати конструкції вже призвело до появи фірмових нормалізованих вузлів і 
міжнародних стандартизованих елементів (ріжучих ножів, пальців, сферичних підшипників і 
втулок ковзання тощо) . Велика увага приділяється пристроям для полегшення керування, 
виключення або зменшення періодичності мащення й технічного обслуговування, 
автоматизації перевірки стану й діагностування ушкоджень. 

Під розпушувачем розуміється землерийна машина, що складається з базового трактора і 
заднього навісного розпушувального обладнання,призначеного для пошарового 
розпушування скельних і мерзлих ґрунтів, а також інших міцних матеріалів у різних 
кліматичних умовах. 

Розпушувальне навісне обладнання містить навісний пристрій 2 у вигляді системи тяг і 
робочої балки, що забезпечують орієнтовану рухливість і фіксовані положення робочого 
органу – зуба 3 (або декількох зубів) у просторі з використанням гідроциліндрів 4. Навісне 
обладнання монтують на базовому тракторі за допомогою опорних елементів: рам, балок, 
кронштейнів, жорстко закріплених на корпусі заднього моста. У ряді випадків для навішення 
розпушувального обладнання використовують спеціальні вушка й кронштейни на рамі 
трактора. 

Розпушувачі є високопродуктивними, конструктивно простими й досить надійними в 
експлуатації машинами. Досвід застосування розпушувачів для розробки мерзлих ґрунтів 
показує, що найбільш доцільно застосовувати навісні розпушувачі для великих площ 
розпушування: при розробці котлованів, широких траншей, виїмок тощо у будівництві, при 
проведенні розкривних робіт у гірничій промисловості тощо. 

Усе більш ефективне використання розпушувачів при розробці скельних і мерзлих 
ґрунтів обумовлено, з одного боку, значним ростом потужності базових тракторів, а з іншого 
– модернізацією навісних пристроїв і конструкцій робочих органів. 
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Підвищення потужності базових тракторів дозволяє значно розширити область 
застосування розпушувачів, забезпечити більшу ефективність при розробці високоміцних 
мерзлих, розбірно-скельних і скельних ґрунтів, ніж при  

буро підривних роботах. Питома енергоємність процесу розпушування мерзлих ґрунтів, 
залежно від її фізико-механічних характеристик, становить не більше0,2-0,66 кВт/год/м

3 
у 

порівнянні з 1-2 кВт/год/м
3 
при інших методах розробки. 

Конструктивні й класифікаційні відмінності сучасних розпушувачів обумовлені тяговим 
класом і ходовим устаткуванням базового трактора, призначенням розпушувача, видом його 
навісного обладнання та способом установки, числом зубів і їхнім кріпленням. 

Для розробки міцних ґрунтів застосовують розпушувачі на базі тракторів тягового класу 
10,15,25,35. Передбачено створення розпушувачів на базі потужніх тракторів тягового класу 
50,75,100. Тяговий клас трактора є основним параметром, що визначає максимальне 
занурення зубів у грунт, число зубів, ширину наконечника, найменшу відстань від нижньої 
точки робочої балки до опорної поверхні, відстань від наконечника в крайньому нижньому 
положенні до осі приводної зірочки трактора, а також ресурс розпушувачів до першого 
капітального ремонту. 

За типом ходового устаткування базового трактора розрізняють гусеничні й колісні 
розпушувачі. Найбільш поширені гусеничні розпушувачі, що забезпечують високу 
продуктивність при роботі в найважчих умовах завдяки реалізації тягових зусиль і високої 
прохідності. Сучасні гусеничні розпушувачі монтують на тракторах потужністю від 19 до 
735 кВт. За цільовим призначенням розпушувачі поділяють на основі й допоміжні. Основні 
розпушувачі, як правило, монтують в агрегаті з переднім бульдозерним обладнанням. Вони 
служать для розробки мерзлих і скельних ґрунтів, які не можуть розробляти звичайні 
землерийні машини без попереднього розпушення чи руйнування вибухівкою. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В СИСТЕМЕ Fe-Cr-C   

 
В данной статье рассматривается перспективный подход к использованию 

программного комплекса «TERRA». С помощью программного комплекса «Terra» был 
проведен термодинамический анализ системы Fe-Cr-C, составляющих основу 
четырехкомпонентную систему Fe-Cr-Si-C. В программном комплексе «Terra» 
предусмотрен интерфейс «Triangle», с помощью которого можно построить весь фазовый 
комплекс для конденсированных фаз в одном цикле. 

Ключевые слова: металлургия, железохромовые сплавы, программа «TERRA», 
программа «Triangle». 
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In this article the perspective going is examined near drawing on a programmatic complex 

"TERRA" for realization of thermodynamics analysis of the system Fe - Cr - C making basis 

quarternary system Fe - Cr - Si - C. The interface of "Triangle", by means of that it is possible to 

build all phase complex for the condensed phases in one loop, is envisaged in a programmatic 

complex "Terra". 

Keywords: metallurgy, iron-chromium alloys, TERRA program, Triangle program. 

 

В фундaмeнтaльных иccлeдoвaниях и приклaдных рaзрaбoткaх мeтaллургии ocoбoe 

мecтo зaнимaeт изучeниe cocтoяния рaзличных видoв cырья, пoдвeргшeгocя 

пирoмeтaллургичecкoй пeрeрaбoткe, в зaвиcимocти oт тeмпeрaтуры и дaвлeния. Cлeдуeт 

oтмeтить, чтo клaccичecкoe тeрмoдинaмичecкoe иccлeдoвaниe прoцeccoв в cлoжных 

мнoгoкoмпoнeнтных cиcтeмaх дoвoльнo грoмoздкo, трeбуeт примeнeния cлoжных 

мaтeмaтичecких рacчeтoв и cвязaнo c нeoбхoдимocтью oпрeдeлeния тeрмoдинaмичecких 

пaрaмeтрoв бoльшoгo кoличecтвa нeзaвиcимых рeaкций. Чacтo oгрaничeны или oтcутcтвуют 

дaнныe oбo вceх cвoйcтвaх вeщecтв, нeoбхoдимыe для oпрeдeлeния измeнeния cвoбoднoй 

энeргии  Гиббca рeaкций, чтo в пoдoбных cлучaях вooбщe иcключaeт вoзмoжнocть 

тeрмoдинaмичecкoгo aнaлизa мнoгoкoмпoнeнтных cиcтeм. Пocлeдний, к тoму жe, нe 

учитывaeт ocoбeннocтeй прoмeжутoчных cтaдий прoцecca, тaк кaк oпeрируeт тoлькo 

вхoдными и выхoдными пaрaмeтрaми прoцecca [1, с. 35].  

С помощью программного комплекса «Terra» был проведен термодинамический анализ 

системы Fe-Cr-C, составляющих основу четырехкомпонентную систему Fe-Cr-Si-C. В 

программном комплексе «Terra» предусмотрен интерфейс «Triangle», с помощью которого 

можно построить весь фазовый комплекс для конденсированных фаз в одном цикле. 

Программа «Triangle» рассчитывает равновесные концентрации для 100 точек (составов) 

концентрационного треугольника, наносит и автоматически раскрашивает фазовые области в 

различные цвета в соответствии с содержанием в них фаз [2, с. 42]. 

Программа «Triangle» дает возможность упростить процесс проведения серийных 

расчетов и построения тройных фазовых диаграмм. В качестве трех исходных веществ могут 

выступать как отдельные химические элементы, так и произвольные соединения. 

Предполагается, что расчеты равновесного фазового состава могут выполняться в двух 

режимах: - для изотермических условий, когда равновесие системы задается значениями 

температуры (T,К) и давления (p, МПа); - для условий адиабатического равновесного 

превращения (горения), задаваемого в каждой точке расчета значениями давления (p, МПа) и 

энтальпии (энтальпии образования исходных веществ) (I, кДж/кг). С помощью программы 

«Triangle» построили диаграммы тройных фазовых систем Fe-Cr-C при температурах 1600, 

1700, 1800 и 1900К. Результаты приведены на рисунке 1.  

 

  

                       а)                       б) 
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                      в)                        г) 

Рис. 1. Диаграмма фазового состава тройной системы Fe-Cr-C  

при температурах: 1600К (а), 1700К (б), 1800К (в), 1900К (г) 

 

Согласно результатом расчетов на программном комплексе «Terra» в системе Fe-Cr-C 

(до температуры 1600К) определены 8 областей с различными концентрациями (таблица 1). 

Наиболее преобладающие по объему являются фазовые области: Fe(c), Fe3C(c) - (82%), Fe3C(c), 

Cr7C3(c), Cr3C2(c) - (3%), Fe(c), Fe3C(c), Cr7C3(c) - (4%) и остальные газовые фазы - (9%) (рисунок 1 

а).  

Термодинамические расчеты показали в системе Fe-Cr-C (до температуры 1700К) ряд 

областей (9) с различными концентрациями (таблица 1). Наиболее преобладающие по 

объему являются такие фазовые области как: C(c), Fe3C(c), Cr3C2(c) - (82%), Cr(c), Fe(c), Cr7C3(c) - 

(9%), Fe3C(c), Cr7C3(c), Cr3C2(c) - (3%) и Fe(c), Fe3C(c), Cr7C3(c) - (4%) (рисунок 1 б).  

Для сравнительного анализа результатов при высоких температурах на программном 

комплексе «Terra» была исследована система Fe-Cr-C до температуры 1800 и 1900К. 

Результаты расчетов в системе Fe-Cr-C (до температуры 1800К) выявила 9 областей с 

различными содержаниями (таблица 1). Наиболее преобладающие по объему являются 

фазовые области такие как: C(c), Fe3C(c), Cr3C2(c) - (82%), Cr(c), Fe(c), Cr3C(c) - (8%), Fe3C(c), 
Cr7C3(c), Cr3C2(c) - (3%) и Fe(c), Fe3C(c), Cr7C3(c) - (4%) (рисунок 1 в). 

Таблица 1. Количество фазовых областей в системе Fe-Cr-C при разных температурах  

Фазы 
1600К 1700К 1800К 1900К 

Содержание, % 

C(c), Fe3C(c), Cr3C2(c) до 2 82 82 82 

C(c) до 2 - до 3 - 

Fe(c), Fe3C(c) 82 до 2 - до 3 

Fe(c), Fe3C(c), Cr7C3(c) 4 4 4 4 

C(c), Fe3C(c) до 2 до 2 до 3 до 3 

Fe3C(c), Cr7C3(c), Cr3C2(c) 3 3 3 3 

Cr(c), Fe(c) до 2 до 2 - - 

C(c), Cr3C2(c) до 2 до 2 до 3 до 3 

Газовые фазы 9 - - - 

Cr(c) - до 2 - - 

Cr(c), Fe(c), Cr7C3(c) - 9 - - 

Cr(c), Cr3C(c)   - - до 3 до 3 

Cr(c), Fe(c), Cr3C(c) - - 8 8 

Fe(c), Cr3C(c), Cr7C3(c) - - до 3 - 

Cr7C3(c), Cr3C2(c) - - - до 3 
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Аналогичные термодинамические результаты показали система Fe-Cr-C (до температуры 

1900К) с 9 областями (таблица 1). Наиболее преобладающие по объему являются фазовые 

области: C(c), Fe3C(c), Cr3C2(c) - (82%), Cr(c), Fe(c), Cr3C(c) - (8%), Fe3C(c), Cr7C3(c), Cr3C2(c) - (3%) и 

Fe(c), Fe3C(c), Cr7C3(c) - (4%) (рисунок 1 г). 

Анализ полученных результатов показывает, что по составу и количеству образующихся 

фаз поле диаграммы в температурном интервале 1600-1900К разделилось на несколько 

областей. В системе Fe-Cr-C в интервале температур 1700-1900К образовавшие фазы с 

увеличением температуры не меняются. Основные существующие фазы: C(c), Fe3C(c), Cr3C2(c); 

Fe(c), Fe3C(c), Cr7C3(c); Fe3C(c), Cr7C3(c), Cr3C2(c). 

Использование термодинамического моделирования при прогнозировании 

металлургических процессов, протекающих в высокотемпературных областях, в системе Fe-

Cr-C позволило установить механизм протекания основных химических реакций и 

определить реальное стехиометрическое соотношение реакций и показать правильную 

запись реакции на основе соблюдения условий фазового равновесия в системе. Полученные 

результаты дают основу составления конкретизированного материального баланса плавки 

железохромовых сплавов и возможность регулирования состава сплава. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В СИСТЕМЕ Fe-Cr-Si 

 

В данной статье рассматривается перспективный подход к использованию 

программного комплекса «TERRA». С помощью программного комплекса «Terra» был 

проведен термодинамический анализ системы Fe-Cr-C, составляющих основу 

четырехкомпонентную систему Fe-Cr-Si-C. В программном комплексе «Terra» 

предусмотрен интерфейс «Triangle», с помощью которого можно построить весь фазовый 

комплекс для конденсированных фаз в одном цикле. 

Ключевые слова: металлургия, железохромовые сплавы, программа «TERRA», 

программа «Triangle». 

 

In this article the perspective going is examined near drawing on a programmatic complex 

"TERRA" for realization of thermodynamics analysis of the system Fe - Cr – Si  making basis 

quarternary system Fe - Cr - Si - C. The interface of "Triangle", by means of that it is possible to 

build all phase complex for the condensed phases in one loop, is envisaged in a programmatic 

complex "Terra". 

Keywords: metallurgy, iron-chromium alloys, TERRA program, Triangle program. 

 

В практике комплексных теоретических исследований многокомпонентных систем 

известен так называемый термодинамический-диаграммный метод анализа, который 

значительно упрощает исследование особенности фазовых превращений в 
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многокомпонентных системах посредством разбиения их на термодинамически устойчивые 

элементарные частные подсистемы той же мерности, что и основная. Термодинамически-

диаграммный анализ совмещает термодинамическую оценку химического взаимодействия 

компонентов в изучаемой системе с геометрической диаграммой. Такое совмещение, как 

показали исследования физико-химических основ производства огнеупорный ферросплавов 

[1, с. 54]. 

Привлечение указанного метода к исследованию многокомпонентных систем позволяет 

определить конечные фазовые области, оптимальные для конкретной технологии. Каждая 

выявленная квазисистема имеет только ей присущие закономерности образования твердых 

растворов и изменения свойств, при этом в них термодинамически-исключено появление 

других фаз. В этой связи, помощью программного комплекса «Terra» был проведен 

термодинамический анализ системы Mn-Si-C, составляющих основу четырехкомпонентную 

систему Fe-Cr-Si-C.  

Достаточно простой и точный метод вывода уравнений для расчета фазового состава 

оксидных систем был предложен профессором А.А. Акбердиным. Он базируется на балансе 

распределения исходных оксидов по образующимся фазам [2, с. 84, 3, с.106]. Полный 

термодинамический анализ систем на основе железа, кислорода и углерода выполнен 

Малышевым В.П. и Симбиновым Р.Ж. в работе [4, с. 96]. В данной работе, широко 

применяемый метод полного термодинамического анализа многокомпонентных систем в 

сочетании с термодинамически-диаграммным анализом на основе концентрационных 

треугольников Гиббса впервые дополнен расширительным выражением стехиометрии 

исследуемых реакций. Это позволило разрешить возникающие противоречия между 

равновесным составом отдельных участков в треугольниках и стандартной записью 

стихиометрии соответствующих реакций. 

Наиболее детальное исследование сосуществующих конденсированных фаз требует 

дополнительных термодинамических расчетов, с помощью таких расчетов можно 

определить распределение элементов, составляющих конечные фазовые области, по 

существующим фазам. Получить такие сведения возможно двумя путями: 

экспериментальными методами либо с помощью термодинамического моделирования. 

Экспериментальные методы чрезвычайно трудоемки и требуют больших временных затрат 

для их проведения и интерпретации (особенно для многокомпонентных систем). В связи с 

этим методы термодинамического моделирования предпочтительнее при условии контроля 

расчетных результатов экспериментом. В программном комплексе «Terra» предусмотрен 

интерфейс «Triangle», с помощью которого можно построить весь фазовый комплекс для 

конденсированных фаз в одном цикле.  

Программа «Triangle» позволяет исследовать процессы высокотемпературного 

самораспространящегося синтеза, т.е. изучать системы, способные самопроизвольно (с 

термодинамической точки зрения) в адиабатических условиях переходить в равновесное 

состояние с повышением температуры. Для этого в программе предусмотрен алгоритм 

построения тройной системы в условиях адиабатических превращений. При построении 

тройной диаграммы, в каждой точке отображается фазовый состав, соответствующий 

полному термодинамическому равновесию. Для решения подобной задачи в программе 

«Triangle» предусмотрен специальный способ задания исходных данных, когда для каждого 

из трех исходных веществ дополнительно задаются значения энтальпии исходного состояния 

(энтальпии образования). В этом режиме построения диаграммы температура является 

определяемой величиной. С помощью программы «Triangle» построили диаграммы тройную 

фазовую систему Fe-Cr-Si при температурах 1600, 1700, 1800 и 1900К. Результаты 

приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма фазового состава тройной системы Fe-Cr-Si при температурах: 

1600К (а), 1700К (б), 1800К (в), 1900К (г) 
 

Согласно результатом расчетов на программном комплексе «Terra» в системе Fe-Cr-Si 

(до температуры 1600К) определены 12 областей с различными концентрациями (таблица 1). 

Наиболее преобладающие по объему являются фазовые области: CrSi2(c), FeSi(c), Si(c) - (30%), 

Cr5Si3(c), FeSi(c), Fe3Si(c) - (15%), Cr3Si(c), Cr(c), Fe(c) - (13%), CrSi2(c), CrSi(c), FeSi(c) - (12%), Cr3Si(c), 
Fe3Si(c), Fe(c) - (10%), Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe3Si(c) - (9%) и Cr5Si3(c), CrSi(c), FeSi(c) - (8%) (рис. 1 а).  

Термодинамические расчеты показали в системе Fe-Cr-Si (до температуры 1700К) ряд 

областей (13) с различными концентрациями (таблица 1). Наиболее преобладающие по 

объему являются такие фазовые области как: CrSi2(c), FeSi(c), Si(c) - (30%), Cr5Si3(c), FeSi(c), 
Fe3Si(c) - (15%), Cr3Si(c), Cr(c), Fe(c) - (13%), CrSi2(c), CrSi(c), FeSi(c) - (12%), Cr3Si(c), Fe3Si(c), Fe(c) - 

(10%), Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe3Si(c)  - (9%) и Cr5Si3(c), CrSi(c), FeSi(c) - (8%) (рисунок 1 б).  

Таблица 1. Количество фазовых областей в системе Fe-Cr-Si  

при различных температурах 

Фазы 

1600

К 
1700К 1800К 

1900

К 

Содержание, % 

Cr(c), Fe(c) до 3 до 3 до 3 до 3 

Cr(c) до 3 - - - 

Si(c) до 3 - - до 3 

FeSi(c), Si(c) до 3 до 3 до 3 до 3 

CrSi2(c), FeSi(c), Si(c) 30 30 30 30 

CrSi2(c), CrSi(c), FeSi(c) 12 12 12 12 

Cr5Si3(c), CrSi(c), FeSi(c) 8 8 до 3 до 3 

Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe3Si(c) 9 9 9 9 

Cr3Si(c), Cr(c) до 3 до 3 до 3 до 3 

Cr3Si(c), Cr(c), Fe(c) 13 13 13 13 

Cr3Si(c), Fe3Si(c), Fe(c) 10 10 10 10 
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Cr5Si3(c), FeSi(c), Fe3Si(c) 15 15 15 15 

CrSi2(c), Si(c) - до 3 до 3 до 3 

Cr5Si3(c), Cr3Si(c) - до 3 до 3 - 

Cr5Si3(c), CrSi(c) - до 3 до 3 - 

Fe(c) - - - - 

Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe(c) - - 8 8 

FeSi(c), Fe3Si(c)   - - - до 3 

CrSi2(c), CrSi(c) - - - - 

 

Для сравнительного анализа результатов при высоких температурах на программном 

комплексе «Terra» была исследована система Fe-Cr-Si до температуры 1800 и 1900К. 

Результаты расчетов в системе Fe-Cr-Si (до температуры 1800К) выявила 15 областей с 

различными содержаниями (таблица 1). Наиболее преобладающие по объему являются 

фазовые области такие как: CrSi2(c), FeSi(c), Si(c) - (30%), Cr5Si3(c), FeSi(c), Fe3Si(c) - (15%), 

Cr3Si(c), Cr(c), Fe(c) - (13%), CrSi2(c), CrSi(c), FeSi(c) - (12%), Cr3Si(c), Fe3Si(c), Fe(c) - (10%), Cr5Si3(c), 

Cr3Si(c), Fe3Si(c) - (9%) и Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe(c) - (8%) (рисунок 1 в). 
Аналогичные термодинамические результаты показали система Fe-Cr-Si (до 

температуры 1900К) с 13 областями (таблица 1). Наиболее преобладающие по объему 

являются фазовые области: CrSi2(c), FeSi(c), Si(c) - (30%), Cr5Si3(c), FeSi(c), Fe3Si(c) - (15%), Cr3Si(c), 
Cr(c), Fe(c) - (13%), CrSi2(c), CrSi(c), FeSi(c) - (12%), Cr3Si(c), Fe3Si(c), Fe(c) - (10%), Cr5Si3(c), Cr3Si(c), 
Fe3Si(c) - (9%) и Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe(c) - (8%) (рисунок 1 г). 

Анализ полученных результатов показывает, что по составу и количеству образующихся 

фаз поле диаграммы в температурном интервале 1600-1900К разделилось на несколько 

областей. В системе Fe-Cr-Si в интервале температур 1600-1900К образовавшие основные 

фазы с увеличением температуры не меняются. Основные существующие фазы: CrSi2(c), 
FeSi(c), Si(c); Cr5Si3(c), FeSi(c), Fe3Si(c); Cr3Si(c), Cr(c), Fe(c); CrSi2(c), CrSi(c), FeSi(c); Cr3Si(c), Fe3Si(c), 
Fe(c) и Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe3Si(c). Фаза Cr5Si3(c), CrSi(c), FeSi(c) с увеличением температуры 

меняют содержанию с 0 до 8%. Вместо него образовываются новая фаза Cr5Si3(c), Cr3Si(c), Fe(c) 

с содержанием 8%. Стоит, отметит, что полученные фазы меняют свои концентрации, с 

увеличением температуры переходя в другую форму. 

Использование термодинамического моделирования при прогнозировании 

металлургических процессов, протекающих в высокотемпературных областях, в системе Fe-

Cr-Si позволило установить механизм протекания основных химических реакций и 

определить реальное стехиометрическое соотношение реакций и показать правильную 

запись реакции на основе соблюдения условий фазового равновесия в системе. Полученные 

результаты дают основу составления конкретизированного материального баланса плавки 

хромовых сплавов и возможность регулирования состава сплава.    
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ПЛАНЕТАРНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
 

Изобретение относится к машиностроению, а именно к планетарным коробкам 
передач для различных транспортных средств. Планетарная коробка передач 
транспортного средства предназначена для расширения технологических возможностей за 
счет увеличения количества передач.  

Ключевые слова: передача, колесо, водило, муфта, сателлит, тормоз. 
 

The invention relates to mechanical engineering, namely to planetary gearboxes for various 
vehicles. The vehicle's planetary gearbox is designed to expand technological capabilities by 
increasing the number of gears. 

Keywords: transmission, wheel, drove, clutch, satellite, brake. 
 

Коробка передач является важным конструктивным элементом трансмиссии 
транспортного средства и предназначена для изменения крутящего момента, скорости и 
направления движения транспортного средства, а также длительного разъединения двигателя 
от трансмиссии.  

Планетарная коробка передач является одной из разновидностей коробок передач. 
Планетарная передача в основе имеет несколько вращающихся шестерен (солнечная 
шестерня, коронная шестерня, сателлиты). Общий принцип работы планетарной передачи 
состоит в том, чтобы одна из шестерен имела жесткую фиксацию. В этом случае элемент 
становится передающим. С учетом особенностей конструкции можно выделить два типа 
планетарных передач: одноступенчатая планетарная передача и многоступенчатая 
планетарная передача. Также планетарный ряд может быть как с закрепленным элементом, 
так и с дифференциальным. Во втором случае ни один из элементов не зафиксирован жестко, 
что позволяет изменять вращение отдельно. Данный механизм позволяет вращаться 
наименее нагруженному валу с наибольшей скоростью. [2, с.16] 

Изобретение относится к машиностроению, а именно к планетарным коробкам передач 
для различных транспортных средств.   

На чертеже показана кинематическая схема планетарной коробки. Коробка содержит 
входной 1 и выходной 2 валы, два центральных колеса 3 и 4 с наружными зубьями, водило 5 
с двухвенцовыми сателлитами 6, центральное колесо 7 с внутренними зубьями. Вал 2 с 
помощью муфты 8 выборочно может быть соединен с центральным колесом 3 или с водилом 
5, а вал 1 с помощью дополнительной муфты 9 выборочно может быть соединен с 
центральным колесом 7 или водилом 5. Центральные колеса 3, 4 и 7 и водило 5 имеют 
тормоза 10-13 соответственно. Между водилом 5 и центральным колесом 4 муфта 14. 
Тормоза включаются перемещением каретки 15. (Рис.1) 

 
Рис. 1. Планетарная коробка передач 
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Коробка работает в трех режимах. Первый режим обеспечивает первую передачу при 

соединении муфтой 9 входного вала 1 с центральным колесом 7, муфтой 8 соединения 

выходного вала 2 с водилом 5 и включением тормоза 10. Вторую передачу обеспечивает 

включение тормоза 11, а размещена третью передачу ‒ включение муфты 14. 

Второй режим обеспечивает реверсирование при положении муфты 8, соединяющей 

выходной вал 2 с центральным колесом 3, зубчатой муфтой 9, соединяющей входной вал 1 и 

центральное колесо 7. Первая резерсивная передача обеспечивается включением тормоза 10, 

вторая при включении тормоза 11, а третья ‒ при включении муфты 14.  

Третий режим обеспечивается при связи муфтой 8 вала 2 с центральным колесом 3, 

муфтой 9 входного вала 1 с водилом 5 и включением тормоза 12. Первая передача 

обеспечивается включением тормоза 11, вторая включением включением муфты 14, и третья 

- тормоза 10. 

Наличие трех режимов работы коробки расширяет ее эксплуатационные возможности.  

Планетарная коробка передач, содержащая входной и выходной валы, центральное 

колесо с внутренними зубьями, связанное с входным валом, два центральных колеса с 

наружными зубьями, водило с двухвенцовыми сателлитами, два тормоза, размещенные на 

центральных колесах с наружными зубьями и зубчатую муфту, размещенную на выходном 

валу для выборочного соединения с одним из центральных колес с наружными зубьями или 

водилом, отличающаяся тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей за 

счет увеличения количества передач, она снабжена дополнительной зубчатой муфтой, 

установленной на входном валу для выборочной связи с водилом или центральным колесом 

с внутренними зубьями, и двумя дополнительными тормозами, один из которых размещен на 

водиле, а другой ‒ на центральном колесе с внутренними зубьями. 

Сегодня планетарные коробки передач широко используются в гусеничной технике, в том 

числе и военной ‒ в танках, тягачах, транспортерах. В авиационных турбинах, в металлорежущих 

станках ‒ в качестве редукторов. 

К достоинствам планетарных коробок следует отнести компактность. Все детали планетарной 

коробки передач вращаются вокруг одной оси. В то же время планетарные коробки способны 

передавать очень большой крутящий момент, что обуславливает их применение в тяжелой 

технике. Планетарные коробки отличаются повышенным ресурсом и простотой обслуживания. 

Главный из них ‒ сложность с проектирования и производства многоступенчатых коробок 

передач. В автоматических коробках для получения трех и более ступеней переключения 

приходится прибегать к каскадным планетарным системами. Это усложняет коробку передач и, 

соответственно, снижает ее КПД и надежность. [2, с. 356] 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ  

ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ НА БАЗІ РЕКОНСТРУКЦІЇ  

ПЕРШИХ ПОВЕРХІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

 

У статті описано особливості формування внутрішнього простору офісних приміщень 

на базі реконструкції перших поверхів житлових будинків . Проаналізовано та узагальнено 

основні вимоги планувального, функціонального та технічного формування даного типу 

офісних приміщень. Визначено методи класифікації офісів та способи переведення 

житлового фонду в нежитловий. 

Ключові слова: офісне приміщення, дизайн, проектування, реконструкція, нежитловий 

фонд, тенденція. 

 

The article describes the peculiarities of formulating the interior of the office space on the 

basis of reconstruction of the first surface of the living quarters. The main vimogi of the planual, 

functional and technical form given to the type of office primitives are analyzed and analyzed. The 

methodology of classification of office and that method of transferring the life fund to non-life is 

highlighted. 

Key words: office design, design, project, reconstruction, non-living fund, tendency. 

 

Питання реконструкції та модернізації перших поверхів житлових будівель є досить 

актуальним сьогодні та має попит серед власників підприємств або фізичних осіб. Особливо 

в старих будинках, що розташовані переважно в центральній історичній частині міста Києва. 

Сучасні забудовники, за замовчуванням, проектують висотні житлові будинки з відсутніми 

житловими приміщеннями на перших поверхах. Тож, переважна більшість існуючих 

новобудов мають комерційні приміщення на своїх перших поверхах.  

Тому, розглянемо детальніше питання реконструкції перших поверхів житлового 

призначення саме в старих будинках, так як подібні будівлі не припускали наявності 

комерційної нерухомості на будь – якому з поверхів. 

Використання перших поверхів багатоповерхових житлових будинків, задля 

комерційного типу діяльності має але питання не є детально вивчено. 

Одним з напрямків, який дозволить забезпечити новий рівень становлення комерційної 

нерухомості в історичному центрі мегаполісу, з метою її цілісного і рівноважного 

становлення, функціонально-планувальна перебудову і реструктуризація земель житлових 

приміщень а саме перших поверхів даних приміщень. Дане питання зараз актуальне для 

компаній, що мають на меті територіально знаходиться якраз в центральних районах 

мегаполіса, де провідну частка будинків оформляють старі королівські житлові будинки, з 

особливим і властивим для такого часу типом планування поверхів і самих квартир, які не 

поміщені в зоні впливу вагомих міських трас і транспортно-пересадочних вузлів. 

Щодо реконструкції перших поверхів житлових будинків історичних будівель 

центральних частин міста, це може відбуватися шляхом переведення їх на нові екологічно 

безпечні технології відповідно до нових об’ємно-просторових вимог або їхнього 

перепрофілювання під інші актуальні функції. 

Переведення житлового приміщення в нежитловий фонд, з подальшою реконструкцією, 

проводять загалом саме з метою використання простору під комерційний вид діяльності . Ця 

адміністративна послуга користується попитом серед населення і є навіть комфортною для 
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мешканців житлового будинку. Але лише за умови дотримання всіх будівельних та 

санітарно-гігієнічних загальновизнаних норм. 

Процес зміни статусу приміщення та його реконструкції вважається непростим. Усі 

етапи процедури чітко розписані та враховують інтереси власників сусідніх приміщень, 

житлово-експлуатуючих організацій та мешканців, які проживають у будинку. Також чітко 

визначено офіси, під які види бізнесу розташовувати в житловому будинку не можна, а 

також основні положення та вимоги щодо реконструкції. 

Об’єкти, які заявляються для зміни цільового призначення, повинні відповідати 

наступним вимогам: 

‒ розташування приміщення не вище 3го поверху. На високих поверхах можуть 

розміщуватися лише творчі майстерні або студії;  

‒ можливість обладнати окремий та евакуаційний вхід, а також пандус для 

малорухливих груп населення. 

Офісні приміщення які не дозволено розміщувати в житлових будинках мають наступне 

призначення: 

 промислові цехи; 

 похоронні компанії; 

 пункти прийому вторсировини; 

 підприємства, діяльність яких поширює шум, вібрацію, випромінювання; 

 пункти побутових послуг, які застосовують вибухо – та пожежонебезпечні речовини; 

 інші заборонені законом об’єкти. 

Щодо головного завдання реконструкції - це усунути невідповідність між раніше 

сформованою об’ємно-планувальною структурою та актуальними вимогами розвитку 

суспільства . Беручи за основу комплексну оцінку міського середовища та загальну 

концепцію перебудови перших поверхів житлових приміщень визначаються основні вимоги 

оптимізації простору під сучасні побажання та потреби фізичних осіб чи підприємств.  

До основних положень реконструкції власне забудови в межах житлового фонду 

належать: 

‒ винесення з житлової зони всіх об’єктів, що несприятливо впливають на навколишнє 

середовище; 

‒ зниження існуючого відсотка демонтажу та перепланування приміщень до 

оптимального, що визначається санітарно-гігієнічними вимогами. 

При реконструкції житлових приміщень під офісні слід дотримуватись санітарно-

гігієнічних вимог. До основних санітарно-гігієнічних вимог при реконструкції існуючого 

житлового фонду належать: 

‒ забезпечення інсоляції житлових приміщень і території; 

‒ поліпшення умов аерації території; 

‒ забезпечення нормативних рівнів шуму в житлових приміщеннях і на території 

забудови; 

‒ раціональне озеленення та благоустрій житлової території. 

Також, у процесі комплексної реконструкції перших поверхів особливо важливо 

забезпечити нормальний інсоляційний режим відповідно до санітарних норм. 

Опираючись на міжнародну класифікацію офісних приміщень стосовно до українського 

ринку комерційної нерухомості. Всю комерційну нерухомість можна поділити на три 

категорії:  

‒ професійні офісні приміщення;  

‒ напівпрофесійні офісні приміщення;  

‒ квартирні офіси; 

До професійних офісних приміщень відносять бізнес центри або офісні центри класу 

«А», «В», «С». а до напівпрофесійних офісних приміщень відносять приміщення в будівлях 

нежитлового фонду. Квартирні офіси - квартири на нижніх поверхах житлових будинків. 
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Видання «Horizon office tower» [14] виділяє 10 обов'язкових вимог до офісних приміщень, 

які були переведені з житлового фонду в нежитловий : 

1. Місце розташування в центральному діловому районі міста або в рамках інших 

сформованих районах міста, розташованих поруч з транспортними розв'язками. 

2. Професійний менеджмент будівлі з прозорою системою бухгалтерського обліку та 

системою "відкритої книги" для обліку експлуатаційних витрат, їх розподілу та 

відшкодування. 

3. Окрема, чітко позначена вхідна група в офісну будівлю з фойє. 

4. Чиста висота стелі не менше 2,7 м на площі не менше 90% використовуваних офісних 

площ. 

5. Під охороною парковка (виключаючи стихійну парковку на вулиці) всередині будівлі 

або на прилеглій до будівлі території з розрахунку не менше 1 машиномісця на 100 кв.м 

орендованих (продаваних) площ. 

6. Енергопостачання, щонайменше 50 Вт на 1 кв. м площі при повному освітленні і 

підключеному обладнанні, забезпечене небудь електропостачанням по 1 категорії, або за 

допомогою дизель-генератора. 

7. Система опалення, вентиляції та кондиціонування: щонайменше, 2-трубна (1 контур) з 

індивідуальним регулюванням температури для кожного орендаря, що забезпечує 

чотириразовий повітрообмін в годину (з подачею свіжого повітря). 

8. Відкрите планування площ з сіткою колон, що забезпечує гнучкість перепланування. 

9. Оптоволоконні цифрові телефонні лінії, ISDN, Інтернет-послуги в будівлі. 

10. Коефіцієнт приміщень загального користування, які підлягають до оплати, не більше 

12%. 

10 додаткових вимог до офісних приміщень: 

1. Вихід фасаду будівлі на вулицю (помітне фронтальне розташування на вулиці). 

2. Раціональне відстань між вікнами, при якому не менше 95% використовуваних площ 

знаходяться в межах 10 м від джерела природного освітлення (вікна або атріуму). 

3. Мінімальна площа поверху - 500 кв. м. 

4. Середня відстань між зовнішньою стіною і внутрішньою межею використовуваних 

площ не повинно перевищувати 10 м. 

5. Забезпечення підключення комунікаційних систем в будь-якому місці завдяки 

комунікаційним каналам під підлогою або коробам по периметру приміщень. 

6. Середній час очікування ліфта (якщо він наявний) в часи пік не довше 30 сек. 

(з моменту виклику). 

7. Розташування поблизу станцій метро або зупинки транспорту. 

8. Точки громадського харчування для співробітників всередині будівлі або на близькій 

відстані від будівлі. 

9. Допустиме навантаження на підлогу ‒ 450 кг / кв. м. 

10. Освітлення офісних приміщень ‒ не менше 400 люкс на рівні робочої поверхні. 

Офіси Класу "А". Офісні будівлі класу "А" повинні відповідати 16-й пунктам вимог:    

10-ти з обов'язкових і як мінімум 6-ти з додаткових. Офіси Класу "B". Офісні будівлі класу 

"В" повинні відповідати 13-и пунктам вимог, як мінімум 7 з з яких повинні бути в числі 

обов'язкових. Офіси Класу "C". Офісні будівлі класу "С" повинні відповідати 7-й пунктам 

вимог, як мінімум 5 з яких мають бути в числі обов'язкових [14]. 

Щодо принципів проектування будь-якого фісного простору, то ними є - створення 

психологічно і фізично здорового середовища для роботи, що має сприятливий простір з 

правильною акустикою, освітленням і ветиляцією. Забезпечення безпеки перебування в 

приміщенні, яка передбачає враховування заходів захисту внутрішнього простору від 

штучних і природних небезпек. Також, важливим є організація надійних і комфортних умов 

перебування в приміщенні, що включає можливості ефективного регулювання теплової і 

світлової енергії, а також систем вентиляції та кондиціонування повітря. Розробка і 

використання фірмового стилю, які передбачають прийняття дизайнерських рішень, 
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спрямованих на досягнення візуальної впізнаваності компанії, торгової марки чи бренду. 

Важливим є раціональне дотримання технологічності і гнучкості прийнятих рішень, що 

забезпечують можливості для подальшого вдосконалення або переобладнання внутрішнього 

простору приміщення з мінімальними витратами часу і коштів. 

У комплексі заходів, що забезпечують ефективність праці в офісному просторі, важлива 

роль відводиться раціональному підходу до планування робочих місць і створенню 

сприятливих умов праці. Одним з важливих питань організації робочих місць є раціональне 

їх планування. Планування робочих місць можна поділити на зовнішнє і внутрішнє. 

Внутрішнє планування поділяється на дві зони:  

‒ зону праці (безпосередньо робоче місце)  

‒ зону підходу (стелажі, шухляди, шафи тощо). 

Зовнішнє планування ‒ розміщення робочого місця відносно інших робочих місць, воно 

визначається характером і кількістю оснащення, характером виконуваних робіт. 

Тож, підводячи підсумки можна узагальнити, що у ході написання статі було визначено: 

основні фактори та чинники що впливають на проектування офісних приміщень даного типу; 

вимоги, яких необхідно дотримуватися в ході реконструкції; типи офісних приміщень та 

методи їх класифікації. Результати даного дослідження можуть бути застосовані при 

проектуванні аналогічних приміщень в умовах сучасного попиту великих міст України. 
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УТЕПЛЕННЯ БУДИНКУ – РОЗУМНИЙ ПІДХІД ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

 

Чи впевнені ви, що витрачаєте на обігрів, освітлення та водопостачання свого будинку 

рівно стільки, скільки необхідно? Сучасні технології дозволяють витрачати набагато 

менше звичайного, ключовим моментом у питаннях економії на опаленні приватного 

будинку є його утеплення. Якісне утеплення, виконане у відповідності з усіма стандартами і 

вимогами для конкретно будинку, дозволить скоротити витрати не на один десяток 

відсотків, не кажучи вже про те, що зробить будинок набагато теплішим і затишним. 

Українці лише придивляються до енергоефективного житла. Зрозуміло, що воно по кишені 

далеко не всім, однак зростання цін на енергоносії змушує уважно ставитися не лише до 

ціни помешкання, а й до вартості його утримання. 

Ключові слова: комфортні умови, втрати тепла, економія, комплексний підхід, 

утеплення вікон та дверей, даху, стелі, стін, підлоги, цоколю та фундаменту, токсичність, 

норми безпеки. 

 

Кліматичні умови України не дозволяють забезпечити максимально комфортні умови 

проживання у будинку без використання додаткової енергії для опалення у холодну пору 

року. Між тим, вартість теплової енергії, незалежно від способу її отримання, досить висока. 

А це означає, що утеплення будинку є найбільш ефективним способом мінімізувати витрати 

на опалення. 

Які переваги дає утеплення будинку? 

Як відомо, комфортність проживання людини у приміщенні залежить від багатьох 

параметрів. Зокрема, велике значення має температура повітря у будинку. У холодну пору 

року зростає здатність житла максимально зберігати наявне тепло. Витрати тепла в 

українському будинку можна розподілити на такі складові: 

Втрати тепла через вікна – 35% 

Втрати тепла через стіни – 35% 

Втрати тепла через дах – 15% 

Втрати тепла через фундамент і цоколь – 15%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Містки холоду 

У кожному конкретному випадку, варто провести вимірювання втрат тепла конкретної 

будівлі. Це дасть змогу визначити не тільки черговість проведення необхідних 

утеплювальних робіт, але й вартість таких заходів.   

Не варто забувати про те, що всі витрати, пов’язані з утепленням житла, повернуться у 

вигляді економії на його майбутньому опаленні у зимовий період. Але це ще не все. У теплу 

пору року, утеплений будинок буде краще зберігати прохолоду, що значно підвищує 

комфортність проживання у ньому у спекотні літні місяці без використання кондиціонерів.  
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Зовнішнє утеплення та утеплення зсередини  

Якісні заходи щодо утеплення житла передбачають комплексний підхід. Варто 

мінімізувати втрати тепла у всіх можливих місцях житлового будинку. Як правило, варто 

приділити увагу таким моментам: 

‒ утеплення вікон та дверей у будинку. Ідеальний варіант утеплення вікон – монтаж 

сучасних якісних склопакетів. Використання багатокамерних рішень дозволяє значно 

знизити втрати тепла у приміщенні. Однак варто звертати увагу не тільки на якість віконної 

продукції, але й на якість її монтажу у кожному окремому випадку.  

Рис. 2. Склопакет  

 

Табл.1 

Порівняльні характеристики вікон 

 
Утеплення приватного будинку варто починати саме з оптимізації вікон та дверей; 

‒ утеплення даху будівлі. Як правило, утеплювальні роботи слід проводити зверху вниз. 

Тепло має властивість підніматися вгору. А це означає, що через дах втрачається досить 

велика кількість теплової енергії. Дахи бувають пласкими та шатровими. У першому 

випадку, утеплення здійснюється за допомогою шару жорсткого, стійкого до зовнішнього 

впливу матеріалу. А для даху шатрового типу найбільш оптимальним буде утеплення 

зсередини. У цьому випадку, використовується мінеральна вата. Необхідно пам’ятати також 
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про облаштування ефективної системи вентиляції. В іншому випадку між шарами матеріалів 

даху може накопичуватися надлишкова волога; 

 
Рис. 3. Варіант утеплення даху 

‒ утеплення стелі. Створення теплонепроникного шару між відносно холодним горищем 

та житловими приміщеннями, дозволяє значно знизити витрати на опалення цих приміщень. 

Утеплення стелі у будинку варто проводити з боку горища, шляхом укриття його 

теплоізолюючим матеріалом. При цьому варто облаштувати якісний гідробар’єр та 

пароізоляцію. Матеріалом для утеплення може бути мінеральна вата, скловата або інший 

матеріал з теплоізоляційними властивостями. У деяких випадках, функцію теплоізоляції 

стелі може виконати шар керамзиту; 

 
Рис. 4. Схема утеплення стелі 

‒ утеплення стін. Стіни разом з вікнами є найбільш вразливими місцями в плані втрати 

тепла у громадських та  житлових будинках. Стіни можна утеплювати як зсередини, так й 

зовні. Внутрішнє утеплення не найкращий варіант. Накопичення конденсату, вогкість та 

зменшення об’єму приміщення не додають популярності цьому способу. А ось утеплення 

будинку ззовні досить ефективне. Найчастіше в якості матеріалів для утеплення 

використовують пінополістирол або мінеральну вату. Остання більш безпечна у експлуатації 

та менш шкідлива для навколишнього середовища. При утепленні стін будинку варто 

звертати увагу на якість монтажу пінополістиролу або мінеральної вати; 
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Рис. 5. Приклад утеплення стіни 

‒ утеплення підлоги. Використовуючи теплоізоляційні матеріали, можна значною мірою 

зменшити втрати тепла у будівлі. Як правило, у якості утеплювача застосовуються 

екструдований пінополістирол або мінеральна вата. У останньому варіанті доведеться 

використовувати лаги для виключення навантаження на теплоізоляцію. Утеплення підлоги у 

будівлі можна зробити й за допомогою облаштування водяної або електричної підлоги з 

підігрівом;  

 

 
Рис. 6. Утеплення підлоги 

‒ утеплення цоколю та фундаменту. Фундамент стикається з ґрунтом, який у холодну 

пору року промерзає на певну глибину. Отже, має сенс ізолювати фундамент від 

навколишнього ґрунту. Зовнішнє утеплення фундаменту передбачає використання 

теплоізоляційного матеріалу на всю глибину фундаменту або на глибину максимального 

промерзання ґрунту у обраній місцевості (min 500 мм). Утеплювачем потрібно закрити й 

цоколь будівлі, щоб виключити наявність містків холоду.  

 
Рис. 7. Утеплення фундаменту та цоколю 

Про що варто пам’ятати при утепленні будинку. 

Зрозуміло, що далеко не завжди є можливість провести всі вищевказані заходи за один 

рік. З цієї причини слід визначити найбільш проблемні ділянки втрати тепла у будинку. 

Ще один момент, про який не варто забувати, — забезпечення безпечності будівлі після 

його утеплення. Це означає, що матеріали, які використовуються, не повинні бути 

токсичними та повинні відповідати всім нормам безпеки. Використовуйте тільки 

сертифіковані матеріали. Не варто також забувати про заходи пожежної безпеки. Роботи з 

утеплення повинні проводити люди, які мають досвід, знають всі нюанси монтажу та 

особливості матеріалів.  

Утеплення будинку – розумний підхід до енергозбереження. Витрати на проведення 

робіт окупляться за рахунок значного зниження витрат на опалення приміщень. Однак 
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реальну користь можна отримати тільки за умови використання якісних матеріалів, 

професійних попередніх розрахунків та відповідального підходу до виконання всіх видів 

робіт з утеплення будинку. 
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ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Олександр Троян, Антон Кудрявцев, Наталія Мітіна 

(Дніпро, Україна) 

 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ 

ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ  

 

Проведення капітального ремонту виробничого обладнання пов’язано із ризиком, тому 

розроблені доповнення до правил підвищення безпеки під час проведення капітального 

ремонту виробничого устаткування. 

Ключові слова: капітальний ремонт, виробниче устаткування, техніка безпеки, 

інструмент, інструктаж, робітники. 

 

Capital repairs of production equipment is directly related to security risk. For this reason, 

rules have been developed and written to increase safety during the overhaul of production 

equipment. 

Keywords: overhaul, production equipment, safety, tool, briefing, workers. 

 

При проведенні капітального ремонту виробничого обладнання, згідно техніки безпеки 

потрібно виконувати підготовчі роботи. Перед початком ремонту повбирати майданчики, 

площадки від бруду. Виконати освітлення усіх робочих місць і майданчиків згідно з 

постановою на ремонт. Вимкнути діючі комунікації на усіх ділянках цеху, де відбувається 

капітальний ремонт. Провести спеціальний інструктаж по техніці безпеки з робітниками, які 

по’вязані з капітальним ремонтом, виписати наряди-допуски. Провести ревізію інструменту 

та вантажопідйомних пристроїв. Встановити на небезпечних ділянках попереджувальні 

плакати. Провести іспити встановлених лебідок, здати кожну старшим майстрам. Провести 

іспити стропів і ланцюгів, прилаштувати таблички з вказівками вантажопідйомності та 

датою іспитів. Інформувати машиністів електромостових кранів цеху про капітальний 

ремонт і оформити їх у черговому журналі. Ремонт обладнання приймається з оформленням 

кошторису. Деякі особливості вимог до інструменту: молотки повинні бути насаджені на 

ручки овального перетину, виготовлені з в'язкої деревини та розклинені; гайкові ключі не 

повинні мати тріщини та чітко відповідати розмірам головок болтів; забороняється 

нарощувати гайкові ключі сторонніми предметами, трубами і т.п. Напилок повинен бути 

надійно насаджений на ручку з захисним кільцем і не мати масляних плям на діючій 

поверхні. Слюсарні тиски повинні мати насічку на губках і знаходитись на рівні ліктьового 

вигину робітника. Зубило, та інший ударний інструмент не повинен мати сколів, тріщини на 

ударній поверхні, та мати зняті фаски. Дерев'яні рукоятки підручного інструменту не 

повинні мати тріщини і скосів. Переносити інструмент треба у спеціальних сумках або 

ящиках. Забезпечити необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння: вогнегасники 

типу ВВК-5, ящик з піском, лопати, багри. 

Категорично забороняється: 

 а) починати й вести роботу з несправними механізмами в устаткуванні; 

 б) вести роботу при відсутності надходження змащення в підшипниках кочення 
робочих валків і інших підшипникових опор, охолоджувальної води до робочих валків і 

інших місць, де передбачене охолодження; 

 в) робити перевалку робочих валків при незафіксованих шпинделях; 

 г) робити ремонт, чищення або змащення робочих клітей, механізмів і їхніх приводів 
під час роботи стана або при не знеструмлених проводах; 
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 д) допускати до роботи осіб, що не мають наряд-допуск. 

Район повздовжньої прокатки повинен мати відповідну вентиляцію й освітлення. 

Підприємство, що експлуатує трубопрокатний агрегат зобов'язано розробити інструкцію з 

безпечного обслуговування району установок поздовжньої прокатки до початку агрегату й 

ознайомити з нею відповідний обслуговуючий персонал. У процесі експлуатації необхідно 

підтримувати фарбування устаткування відповідно до вказівок на кресленнях загального 

виду вузлів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ РОБОТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
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У статті визначено шляхи поліпшення організації навчання з охорони праці в аграрних 
коледжах: забезпечення належного рівня викладання працеохоронних дисциплін з 
дотриманням встановлених обсягів викладання, дотримання нормативів щорічних 
відрахувань на впровадження заходів з охорони праці з усіх джерел фінансування.   

Ключові слова: організація навчання з охорони праці, працеохоронні дисципліни, 
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Summary: In the article the ways of improvement of organization of studies are certain from a 
labour protection in agrarian colleges: providing of the proper level of teaching of labour 
protection disciplines with the observance of the set volumes of teaching, observance of norms of 
the annual withholdings on introduction of measures on a labour protection with all sourcings. 

Keywords: organization of studies from a labour, labour discipline protection, Passports of 
workplaces. 

 

У Законах України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту» зазначається, що 
педагогічним та науково-педагогічним працівникам держава гарантує належні і безпечні 
умови праці, побуту, медичного обслуговування. Особи, які навчаються у закладах фахової 
передвищої освіти, мають право на: безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту. 
За порушення нормативно-правових актів з охорони праці, невиконання розпоряджень 
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці для керівників закладів 
освіти, науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу 
встановлено певні види відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Організація працеохоронної роботи в аграрних закладах фахової передвищої освіти має 
ряд особливостей, які необхідно враховувати в освітньому процесі. Зокрема, це стосується 
забезпечення належних (безпечних) умов праці на місцях практик, у навчальних майстернях 
та лабораторіях, спортивних залах, студентських гуртожитках; дотримання встановленого 
режиму праці та відпочинку науково-педагогічними працівниками. Важливим для аграрних 
закладів освіти є розроблення і введення у дію необхідного переліку документів з охорони 
праці, ознайомлення з ними працівників і студентів, з метою запобігання травматизму та 
захворюваності на всіх етапах освітнього процесу, формування у них працеохоронного 
світогляду, поліпшення стану викладання дисциплін з охорони праці [1, 2]. 

Нині питання дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці досить 
детально описано у багатьох працях та нормативних документах, але стосуються вони лише 
учасників освітнього процесу вищої школи [1, 2], стан травматизму серед студентів та 
працівників аграрних закладів фахової передвищої освіти не проаналізовано [3, 4]. 

Тому, метою даної статті є висвітлення існуючих проблем з охорони праці в освітньому 
процесі закладів фахової передвищої освіти та визначення заходів для їх усунення.  

О.Войналович виокремлює три групи працеохоронних проблем в аграрних закладах 
вищої освіти: ті, що безпосередньо стосуються навчання з питань охорони праці; наявність 
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не усунутих виробничих небезпек і шкідливостей на місцях практичного навчання; 
недостатність фінансування заходів з охорони праці [1, 2]. 

Вирішення питання навчання з питань охорони праці полягає у розробці Типових 
навчальних програм з працеохоронних дисциплін для аграрних навчальних закладів, де має 
бути враховано особливості працеохоронного забезпечення виконання різноманітних робіт у 
підгалузях аграрного сектору економіки України. 

Для поліпшення навчання необхідно створити при кафедрах, циклових комісіях 
працеохоронного спрямування навчально-методичних центрів з охорони праці. Основним 
завданням таких підрозділів має стати проведення навчання (тренінгів) з охорони праці для 
працівників аграрних підприємств регіону та розроблення методичного забезпечення такого 
навчання. З цією метою викладачами кафедри безпеки життєдіяльності ХНТУСГ була 
запропонована програма підвищення як професійної, так і соціально-наукової кваліфікації 
спеціалістів аграрного профілю з охорони праці [5]. Такі заходи дозволять викладачам 
циклових комісій, задіяних у роботі навчально-методичного центру з охорони праці, 
відстежувати працеохоронні проблеми сільськогосподарського виробництва та будувати 
навчальний курс з урахуванням практичних завдань запобігання травматизму і 
захворюваності в АПК, особливостей функціонування галузевої СУОП. 

Успішне проведення працеохоронної роботи полягає також у співпраці керівників 
аграрних закладів фахової передвищої освіти та навчально-дослідних господарств, 
сільськогосподарських та галузевих підприємства, де студенти проходять практичні заняття, 
керівників практик, спеціалістів з охорони праці щодо забезпечення вимог охорони праці на 
місцях практики. Особливістю проходження практики студентами аграрних коледжів є 
наявність на територіях і у приміщеннях виробничих підрозділів господарств багатьох 
небезпечних і шкідливих чинників: мобільних машин, незакритих кожухами рухомих 
(обертових) вузлів сільськогосподарських агрегатів та механізмів, електрообладнання, 
норовливих тварин та ін. Тому умовою проведення практичного навчання в с.г. 
господарствах чи на підприємствах проходження практики студентами повинно стати 
розроблення Паспортів з охорони праці на робочих місцях такого навчання. У таких 
паспортах мають бути вказані неусунуті виробничі небезпеки і шкідливості, а також 
комплексні заходи для їх усунення, використовувані засоби індивідуального захисту та 
порядок нагляду з боку посадових осіб (працівників) господарства за виконанням робіт 
студентами (за їх перебуванням на території господарства, підприємства). Із затвердженими 
керівником господарства паспортами потрібно ознайомити студентів та керівників їх 
практичного навчання. Інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці зі 
студентами, які від’їжджають на практику, повинні починатися у коледжі. На циклових 
комісіях працеохоронного спрямування мають бути розроблені відповідні програми 
інструктажів [1] з детальним висвітленням питань безпеки перебування студентів у дорозі до 
баз практики та на території господарства чи підприємства, під час проживання у 
гуртожитках, виконання основних виробничих процесів та під час дозвілля. Ці інструктажі 
аж ніяк не скасовують інструктажі з охорони праці (вступного і первинного), які мають бути 
проведені на місцях проходження практики, а є їх важливим доповненням. Практика для 
студентів з певних навчальних дисциплін має стати також практикою з охорони праці, коли 
студенти зможуть порівняти стан охорони праці у виробничих підрозділах баз практики з 
відповідними нормативними вимогами, вказаними у чинних державних нормативних актах з 
охорони праці та запропонувати керівництву господарства ефективні працеохоронні заходи. 

Як і на більшості підприємств АПК, впровадженню заходів з охорони праці заважає 
нестача коштів. Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону праці» на щорічні потреби з 
охорони праці підприємство, незалежно від форм власності, має витрачати не менше 0,5 % 
від фонду оплати праці за попередній рік. Ці кошти потрібно спрямовувати на реалізацію 
комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам. За порушення 
вимог щодо фінансування заходів з охорони праці згідно з вимогами ст. 43 Закону України 
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«Про охорону праці» підприємство має сплатити штраф із розрахунку 25% від різниці між 
розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та 
фактичною сумою цих витрат за такий період. Для контролю обсягів фінансування на 
потреби охорони праці бухгалтерія підприємства повинна складати реєстр працеохоронних 
витрат з обов'язковим зазначенням реквізитів первинних бухгалтерських документів. У 
податковому та бухгалтерському звіті підприємства сума асигнувань та фактичні витрати на 
потреби охорони праці вказують окремим рядком. Перелік витрат на охорону праці має 
відповідати «Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та 
придбання яких включаються до валових витрат», затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994. Окрім витрат на приведення основних фондів 
підприємства у відповідність з вимогами НПАОП потрібно також профінансувати: 
проведення атестації робочих місць на відповідність НПАОП, оформлення стендів, 
оснащення кабінетів, куточків та виставок з охорони праці, придбання необхідних НПАОП, 
наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо 
з питань охорони праці; проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організацію лекцій, 
семінарів та консультацій із зазначених питань; забезпечення працівників спеціальним 
одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм 
(зокрема, забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на 
організм або шкіру шкідливих речовин під час виконанням робіт, де може статися 
забруднення цими речовинами); надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими 
умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а 
також газованої солоної води; проведення обов'язкового попереднього, періодичного і 
позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з 
небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.  

Отже, для поліпшення стану охорони праці в аграрних закладах фахової передвищої 
освіти необхідно забезпечити належний рівень викладання працеохоронних дисциплін з 
дотриманням встановлених обсягів викладання, дотримуватися нормативів щорічних 
відрахувань на впровадження заходів з охорони праці з усіх джерел фінансування. Умовою 
проведення практичного навчання повинно стати розроблення Паспортів з охорони праці на 
робочих місцях. У таких паспортах мають бути вказані неусунуті виробничі небезпеки і 
шкідливості, а також комплексні заходи для запобігання травматизму та захворюваності. 
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Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Харазмий 

(Самарканд, Узбекистан) 

Ибодуллаев Бектош Чорикул углы ‒ студент 2 курса терапевтического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Ибрагимова Файруза Собир кизи ‒ студентка 2 курса факультета медицинской 

профилактики Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Иброхимов Жавохир Комил угли ‒ студент 2 курса педиатрического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Изимов Дулат ‒ магистрант кафедры металлургии и горного дела Актюбинского 

регионального государственного университета имени К.Жубанова (Актобе, Казахстан) 

Исмоилова Кизлархон Исматилло кизи ‒ студентка 203 группы педиатрического 

факультета Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Івасик Катерина ‒ студентка 3 курсу товарознавчого відділення ДВНЗ «Тернопільський 

коледж харчових технологій і торгівлі» (Тернопіль, Україна) 

Івлієва Ольга Михайлівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, 

інформатики та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (Ізмаїл, Україна) 

Калинич Богдана Василівна – студентка 1 курсу факультету економіки Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 
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Калінку Вікторія Анатоліївна – студентка 4 курсу факультету управління, адміністрування 

та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, 

Україна) 

Каримова Назира ‒ кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Каримова Салима Эламоновна ‒ ассистент кафедры профессионального образования 

Каршинского государственного университета (Карши, Узбекистан) 

Карпенко Євгенія Володимирівна ‒ студентка 1 курсу хіміко-біологічного факультету  

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

(Мелітополь, Україна) 

Каршиев Сардор Босим угли ‒ студент 2 курса педиатрического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Келаманов Бауыржан Сатыбалдиевич ‒ кандидат технических наук, доцент кафедры 

металлургии и горного дела Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова (Актобе, Казахстан) 

Ким Вероника Олеговна ‒ ассистент кафедры акушерства и гинекологии Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан)  

Кириченко Римма Вікторівна ‒ кандидат психологічних наук, доцент кафедри професійної 

освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та 

дизайну (Київ, Україна) 

Кицкай Анжела Сергіївна ‒ викладач спецдисциплін, спеціаліст І категорії 

Маріупольського будівельного коледжу (Маріуполь, Україна) 

Ковальчук Олександра Віталіївна – студентка 6 курсу факультету дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Кожухар Тетяна Русланівна – студентка 4 курсу факультету управління, адміністрування 

та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, 

Україна) 

Козловська Наталя Володимирівна ‒ викладач української філології Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка (Кременчук, Україна) 

Козловський Василь Миколайович ‒ викладач інформатики Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка (Кременчук, Україна) 

Комісаренко Людмила Михайлівна ‒ викладач вищої категорії, викладач математичних 

дисциплін циклової комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін ВП 

НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Кондратенко Сергій Іванович ‒ доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології Інституту 

овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (Селекційне, 

Україна) 

Корнієнко Богдана Миколаївна ‒ студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту 

та права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 

Корнієнко Вікторія Андріївна – студентка 6 курсу педагогічного факультету Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) 

Коровка Катерина Андріївна – студентка 4 курсу біолого-екологічного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Косимова Райхона Собировна ‒ учитель английского языка средней школы №23 г. Фергана 

(Фергана, Узбекистан) 

Которос Инга ‒ доктор экономических наук, профессор департамента бухгалтерского учета, 

аудита и экономического анализа Молдавской экономической академии (Кишинев, Молдова) 

Кривошеїна Марина Андріївна ‒ магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 
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Куванова Шахноза Омоновна ‒ старший преподаватель факультета иностранных языков 

Каршинского государственного университета (Карши, Узбекистан) 

Кудрявцев Антон Вячеславович – студент 6 курсу механічного факультету Українського 

державного хіміко-технологічного університету (Дніпро, Україна) 

Кульчицька Віра Анатоліївна ‒ викладач І категорії, викладач математичних дисциплін 

циклової комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін ВП НУБіП 

України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (Боярка, Україна) 

Кумко Дмитрий Алексеевич – студент УО «Белорусский государственный университет 

физической культуры» (Минск, Беларусь) 

Кутлимуратов Алишер Махмудович ‒ докторант Нукусского филиала Ташкентского 

государственного аграрного университета (Нукус, Узбекистан) 

Куценко Леся Михайлівна – студентка 6 курсу Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Кучанська Альона Василівна – студентка 2 курсу магістратури геолого-географічного 

факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Кучеренко Світлана Федорівна – студентка 6 курсу (магістрант) спеціальності 

«Менеджмент. Управління навчальними закладами» Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) 

Кучимова Чарос Азаматовна ‒ ассистент кафедры нормальной и патологической 

физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Кучкарова Камила Мирожиддинова ‒ преподаватель английского языка Ферганского 

военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» (Фергана, Узбекистан) 

Ланкастер Юлія Миколаївна – аспірант ІІІ року навчання Інституту овочівництва і 

баштанництва Національної академії аграрних наук України (Селекційне, Україна) 

Латипов Дилшод ‒ студент 2 курса педиатрического факультета Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Лебедєв Марко Клаудійович – магістрант спеціальності «Облік і оподаткування» 

Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна) 

Лиса Інна Олегівна – студентка 2 курсу магістратури факультету біології, географії і 

екології Херсонського державного університету (Херсон, Україна) 

Лисенко Інна Сергіївна ‒ студентка 2 курсу педагогічного факультету Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) 

Ліпніцка Марія Остапівна – відмінник освіти України, викладач-методист 

Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (Теребовля, Україна) 

Макару Кристина – студентка 1 курса юридической специализации факультетa 

строительства, геодезии и кадастра Технического университета Молдовы (Кишинев, 

Молдова) 

Макєєва Катерина Ігорівна – магістрант ІІ року навчання кафедри художнього 

моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, 

Україна) 

Мамажонов Рустам Исроил угли ‒ преподаватель английского языка Ферганского военно-

академического лицея «Темурбеклар мактаби» (Фергана, Узбекистан) 

Маматова Барно Нематовна ‒ старший преподаватель академического лицея Ферганского 

филиала Ташкентского университета информационных технологий (Фергана, Узбекистан) 

Мамурова Нигора Нормуратовна ‒ ассистент кафедры внутренней медицины №4 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Мардарь Лилиана Владимировна – преподаватель кафедры финансов, банков и 

страхования экономического факультетa Государственного аграрного университета 

Молдовы (Кишинев, Молдова) 
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Мардиева Гульшод Маматмуродовна ‒ кандидат медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедрой лучевой диагностики и терапии Самаркандского государственного медицинского 

института (Самарканд, Узбекистан) 

Мартинова Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(Дніпро, Україна) 

Маслянка Альбіна Андріївна – студентка 2 курсу магістратури факультету біології, 

географії і екології Херсонського державного університету (Херсон, Україна) 

Махаммадиева Мафтуна Махмуд қизи ‒ студентка 3 курса факультета иностранных 

языков Каршинского государственного университета (Карши, Узбекистан) 

Махматкулова Мохира Гиёсиддин кизи ‒ студентка 3 курса факультета иностранных 

языков Каршинского государственного университета (Карши, Узбекистан) 

Махмудова Зарина Илхомовна ‒ преподаватель кафедры языков Самаркандского филиала 

Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Харазмий 

(Самарканд, Узбекистан) 

Мельничук Дарина Миколаївна – магістр біології Рівненського державного гуманітарного 

університету (Рівне, Україна) 

Метіль Тетяна Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (Ізмаїл, Україна) 

Мизамова Корлан ‒ кандидат экономических наук, преподаватель Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

Миндру Фіалкора Миколаївна – практичний психолог, магістрант філософського 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) 

Мирзаев Саидахрор Аскар углы ‒ студент 2 курса терапевтического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Михайлов Володимир Вікторович ‒ кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного (Мелітополь, Україна) 

Мітіна Наталія Борисівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри ОП та БЖД 

Українського державного хіміко-технологічного університету (Дніпро, Україна) 

Моспан Лідія Ярославівна ‒ магістрант Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Музика Марина Миколаївна ‒ студентка 6 курсу Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Муратова Сарвара Мухаммедовна ‒ учитель родного языка и литературы 

специализированной средней школы № 1 г. Маргилан (Фергана, Узбекистан) 

Муса Маргулан Нурланулы – магистрант 2 курса факультета информационных технологий 

Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

Мустаеф Шохжахон Рустам углы ‒ студент 2 курса терапевтического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Мухаммадова Кумуш ‒ студентка 2 курса педиатрического факультета Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Мухтарова Шахноза Файзуллаевна ‒ преподаватель кафедры грамматики английского 

языка Самаркандского государственного института иностранных языков (Самарканд, 

Узбекистан) 

Назиров Абдувоси Халимович ‒ кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента в строительстве Ташкентского архитектурно-строительного института 

(Ташкент, Узбекистан) 

Намозова Умида ‒ преподаватель кафедры гуманитарных наук, физической культуры и 

спорта Самаркандского института ветеринарной медицины (Самарканд, Узбекистан) 
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Нарзиева Гульноза Акбаровна ‒ преподаватель кафедры языков Самаркандского филиала 

Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Харазмий 

(Самарканд, Узбекистан) 

Нарзикулов Шожахон Фарходович ‒ резидент магистратуры медицинской радиологии 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Насруллоева Насиба Садуллаевна ‒ преподаватель кафедры языков Самаркандского 

филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-

Харазмий (Самарканд, Узбекистан) 

Науменко Марина Сергіївна ‒ викладач кафедри дошкільної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Негмаджанов Боходир Болтаевич ‒ доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедры акушерства и гинекологии Самаркандского государственного медицинского 

института (Самарканд, Узбекистан) 

Николаенко Владимир Лаврентьевич ‒ кандидат технических наук, доцент кафедры 

машиноведения и деталей машин Белорусского национального технического университета 

(Минск, Беларусь) 

Нишонов Носирхон Одилович ‒ директор Ташлакского агропромышленного колледжа 

(Фергана, Узбекистан) 

Ніколаєва Тетяна Вадимівна – кандидат технічних наук, професор кафедри художнього 

моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, 

Україна) 

Огородник Анастасія Миколаївна ‒ студентка 6 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 

Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Оліщук Ольга Геннадіївна – студентка 5 курсу факультету фінансів, банківської справи та 

страхування Університету держаної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна) 

Оляніна Альона Володимирівна – магістрант спеціальності «Облік і оподаткування» 

Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна) 

Омонова Шохсанам Нажмиддиновна ‒ студентка 2 курса педиатрического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Опачко Магдалина – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, 

Україна) 

Охунова Диёрахон Алишер кизи – магистрант 1 курса кафедры нервных болезней 

Ташкентской медицинской академии (Ташкент, Узбекистан) 

Павлюк Альона Леонідівна ‒ студентка 6 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Павлюк Лідія Вікторівна ‒ викладач основ менеджменту, педагогіки циклової комісії 

викладачів діловодства та інформаційної діяльності ВКНЗ «Володимир-Волинський 

педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-Волинський, Україна) 

Папуша Сергій Вікторович – магістрант ІІ року навчання факультету історії, права і 

публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (Вінниця, Україна) 

Пардаева Зилола Сувонкуловна ‒ ассистент кафедры нормальной и патологической 

физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Пархоменко Олена Олександрівна – студентка 2 курсу магістратури факультету економіки 

та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна) 

Петриковська Алла Анатоліївна ‒ викладач будівельних дисциплін, спеціаліст вищої 

категорії технічного відділення Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» (Рівне, 

Україна) 
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Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, Україна) 

Потынга Дорина Викторовна – студентка 1 курса юридической специализации факультетa 

строительства, геодезии и кадастра Технического университета Молдовы (Кишинев, 

Молдова) 

Прокопів Андрій Романович – студент 6 курсу факультету комп’ютерних інформаційних 

технологій Тернопільського національного економічного університету (Тернопіль, Україна) 

Пулатов Дилмурод Содикович ‒ учитель английского языка средней школы №10 

г. Кувасай (Фергана, Узбекистан) 

Пулатов Нодирбек Алишерович ‒ главный специалист Ферганского областного 

управления развития и координации профессионального образования (Фергана, Узбекистан) 

Пулатова Умида Йулдашбаевна ‒ учитель родного языка и литературы средней школы 

№27 г. Фергана (Фергана, Узбекистан) 

Пюрко Ольга Євгенівна ‒ кандидат біологічних наук, доцент Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) 

Раббимова Гульнара Тоштимировна – ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Равшанова Саодат Дилшодовна ‒ студентка 2 курса физико-математического факультета 

Навоийского государственного педагогического института (Навои, Узбекистан) 

Райчев Дмитро Георгійович – студент 6 курсу спеціальності 081 Право спеціалізації 

«Антикорупційна діяльність» ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» (Київ, Україна) 

Рахимбаева Гульнара Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой нервных болезней Ташкентской медицинской академии (Ташкент, Узбекистан) 

Рахмонов Зафаржон Мамадиевич ‒ ассистент кафедры анатомии человека Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Рахмонов Суннатилло Мавлонович ‒ докторант (PhD) кафедры социальных наук 

Самаркандского государственного института иностранных языков (Самарканд, Узбекистан) 

Рахмонова Хабиба Нуруллаевна ‒ ассистент кафедры гистологии, цитологии и 

эмбриологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Резнік Марина Анатоліївна – студентка 2 курсу магістратури геолого-географічного 

факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Різак Дар’я Володимирівна – студентка 1 курсу факультету економіки Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Рузиева Зулфия Рузиевна ‒ преподаватель кафедры телекоммуникаций Самаркандского 

филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-

Харазмий (Самарканд, Узбекистан) 

Румянцева Поліна Олександрівна – викладач ІІ кваліфікаційної категорії циклової комісії 

соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Київського 

авіаційного університету «Слов’янський коледж Київського авіаційного університету» 

(Слов’янськ, Україна) 

Рустамова Шахризода Шухратовна ‒ резидент 2 курса магистратуры кафедры внутренней 

медицины №4 Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 

Узбекистан) 

Сагынадин Гулназ Сагынадинкызы ‒ PhD, старший преподаватель Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

Саидвалиева Саодат ‒ резидент магистратуры 2 курса кафедры эндокринологии 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Саидова Фарангиз Илхомовна ‒ студентка 2 курса факультета медицинской профилактики 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
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Салимова Гулхаё Уктам кизи ‒ студентка 2 курса педиатрического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Самадова Зулайхо Абдухакимовна ‒ преподаватель кафедры сестринского дела Сиабского 

медицинского колледжа (Самарканд, Узбекистан) 

Самовол Олексій Петрович ‒ доктор сільськогосподарських наук, головний науковий 

співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології Інституту 

овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (Селекційне, 

Україна) 

Самсонова Тетяна Миколаївна – викладач циклової комісії бухгалтерського обліку 

Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету 

«Слов’янський коледж Національного авіаційного університету» (Слов’янськ, Україна) 

Сафронова Анна Валеріївна ‒ аспірант І року навчання кафедри ергономіки Київського 

національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна) 

Сейфуллина Зарина Куанышбековна – докторант PhD ІІІ года обучения кафедры печати и 

издательского дела Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева       

(Нур-Султан, Казахстан) 

Сергієнко Оксана Володимирівна ‒ кандидат сільськогосподарських наук, завідувач 

лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва 

Національної академії аграрних наук України (Селекційне, Україна) 

Сергійчук Тетяна Михайлівна – студентка 6 курсу психолого-природничого факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна) 

Смородський Віталій Іванович ‒ асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка (Кременчук, Україна) 

Соипова Озода Мамадалиевна ‒ заместитель директора по учебной части Ташлакского 

агропромышленного колледжа (Фергана, Узбекистан) 

Ступачев Сергей Александрович – докторант III года обучения кафедры финансов и 

страхования Академии экономического образования Республики Молдова (Кишинев, 

Молдова) 

Сувонов Шохрух Шухрат углы ‒ студент 2 курса терапевтического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Суліма Ксенія Миколаївна ‒ студентка 6 курсу (магістрант) спеціальності «Дошкільна 

освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, 

Україна) 

Суліман Ольга Борисівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії циклової комісії 

фундаментальних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Національного 

авіаційного університету «Слов’янський коледж Національного авіаційного університету» 

(Слов’янськ, Україна) 

Султонова Озода Ражабовна ‒ преподаватель кафедры гуманитарных наук, физической 

культуры и спорта Самаркандского института ветеринарной медицины (Самарканд, 

Узбекистан) 

Суннатиллаев Шерали Алишер углы ‒ студент 2 курса терапевтического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Супрунюк Марія Вікторівна – студентка 1 курсу факультету менеджменту і маркетингу 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, 

Україна) 

Тажибаева Фариза Бухарбаевна ‒ магистрант 2 курса обучения кафедры казахской 

литературы филологического факультета Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

Танбаева Гульнафис Абдиллаевна – магистрант МВА Алматинского университета 

менеджмента АЛМА (Алматы, Қазақстан) 
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Тарнавська Яна Ігорівна – студентка 3 курсу факультету інформаційних технологій, 

менеджменту та туризму Технічного коледжу Тернопільського національного університету 

імені Івана Пулюя (Тернопіль, Україна) 

Тесля Оксана ‒ студентка 3 курсу товарознавчого відділення ДВНЗ «Тернопільський 

коледж харчових технологій і торгівлі» (Тернопіль, Україна) 

Тимошенко Галина Андріївна ‒ студентка спеціальності «Дошкільна освіта» Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Типа Галина Ивановна ‒ студентка 1 курса юридической специализации факультетa 

строительства, геодезии и кадастра Технического университета Молдовы (Кишинев, 

Молдова) 

Тищенко Ірина Ігорівна ‒ студентка 5 курсу соціально-гуманітарного факультету 

Приазовського державного технічного університету (Маріуполь, Україна) 

Тоирова Дилфуза Файзуллаевна ‒ доктор философских наук (PhD), доцент кафедры 

языков Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий 

имени Мухаммада Аль-Харазмий (Самарканд, Узбекистан) 

Торениязов Елмурат Шерниязович ‒ доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

директор Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета 

(Нукус, Узбекистан) 

Торениязов Тилеумурат Елмуратович ‒ магистрант 2 года обучения кафедры защиты 

растений Ташкентского государственного аграрного университета (Ташкент, Узбекистан) 

Торениязова Лалахан Елмуратовна ‒ докторант Каракалпакского государственного 

университета (Нукус, Узбекистан) 

Торениязова Салтанат Елмуратовна ‒ ассистент Каракалпакского государственного 

университета (Нукус, Узбекистан) 

Тохиров Шохжахон ‒ студент 2 курса педиатрического факультета Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Тошпулатов Дилшод Абдурафикович ‒ преподаватель кафедры языков Самаркандского 

филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-

Харазмий (Самарканд, Узбекистан) 

Тошпулатова Дилафруз Фархаджановна ‒ учитель родного языка и литературы 

специализированной средней школы № 1 г. Маргилан (Фергана, Узбекистан) 

Тошпулатова Шахло Очиловна ‒ доктор философских наук по педагогике (PhD), 

преподаватель кафедры методики преподавания физики и астрономии Навоийского 

государственного педагогического института (Навои, Узбекистан) 

Третьяк Вера Леонидовна – старший преподаватель кафедры спортивных игр 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры» (Минск, Беларусь) 

Троян Олександр Сергійович – студент 6 курсу механічного факультету Українського 

державного хіміко-технологічного університету (Дніпро, Україна) 

Тугелбаева Жазира Нурлановна – докторант ІІІ года обучения кафедры методик обучения 

и воспитания Казахского национального педагогического университета имени Абая 

(Алматы, Казахстан) 

Туровцева Наталія Миколаївна ‒ кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) 

Умаров Умурзок Эргашович ‒ студент 2 курса лечебного факультета Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Умматова Улжона Замир кизи ‒ студентка 2 курса педиатрического факультета 

Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Уринова Нилюфар ‒ студентка 2 курса педиатрического факультета Самаркандского 

государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 

Фатма Быкмаз ‒ доктор наук, профессор факультета педагогики Университета Анкары 

(Анкара, Турция) 
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