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ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАКИ 

СТІЙКОСТІ РОСЛИН ОГІРКА ДО ПЕРОНОСПОРОЗУ 

В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ФОНУ 
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В Україні огірок (Cucumis sativus Linneus) щорічно у відкритому ґрунті займає 

близько 20 % загальної площі посівів усіх овочевих культур, або 52,6 тис. га. 

Головною причиною, яка суттєво знижує кількісні та якісні показники 

основних цінних господарських ознак цієї овочевої культури, є висока 

ураженість товарних посівів хворобами, особливо – несправжньою 

борошнистою росою, або пероноспорозом (Pseudoperonospora cubensis (Berk. & 

M.A. Curtis) Rostovtsev). 

У погодно–кліматичних та економічних умовах, які склалися на сьогодні в 

Україні, важливим етапом у селекції огірка є створення гібридів і сортів на основі 

спеціально відселектованого за ознакою стійкості до найпоширеніших хвороб, 

урожайністю, технологічними якостями вихідного матеріалу. Особливу 

селекційну цінність при цьому мають вихідні форми, які гармонійно поєднують 

у своїх генотипах стійкість до хвороб із максимально можливим поєднанням 

комплексу корисних ознак із генетичною здатністю передавати гібридам при 

схрещуваннях зазначений комплекс ознак з максимально можливим 

гетерозисним ефектом. 

Дослідженнями Н.І. Медвєдєвої, В.Ф. Півоварова, Є.Г. Добруцької та 

Н.М. Балашової було з’ясовано, що стійкість огірка до пероноспорозу за 

генетичною основою є полігенною ознакою, яка успадковується рецесивно.  
З метою підтвердження або спростування цього факту нами в умовах 

Лівобережного Лісостепу України були проаналізовані результати схрещувань 
різного за стійкістю до пероноспорозу вихідного матеріалу огірка корнішонного 
типу та отриманого гібридного покоління F1.  

Даними дослідженнями нами з’ясована специфічність домінантності 
ознаки стійкості до пероноспорозу у гібридів F1 при різних комбінаціях 
схрещування різного за стійкістю вихідного (батьківського) матеріалу.  

Так, батьківські пари, які були задіяні у процес гібридизації, мали в умовах 
природного інфекційного фону 2013 року різну стійкість до цієї хвороби – на 
рівні балів 7–1 імунологічної шкали (табл. 1). 

Ступінь домінантності (Нр) ознаки стійкості до пероноспорозу у гібридів 
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F1 огірка корнішонного типу визначали за формулою: 

                                             (1) 

де F1 – середній показник ознаки стійкості у гібридної комбінації; 
    MF – середнє значення ознаки стійкості у батьківських компонентів; 
    HF – максимальне значення ознаки кращої батьківської форми. 

Значення Нр: від -∞ до -1 – негативне зверхдомінування (-ЗД) ознаки; від -
1 до -0,5 – негативне домінування (-Д); від -0,5 до 0,5 – проміжне домінування 
(ПД), від 0,5 до 1 – позитивне домінування (Д), від 1 до + ∞ - позитивне 
зверхдомінування, або гетерозис (ЗД). При Нр = ±1 – повне домінування кращого 
(+) або гіршого (-) прояву значення ознаки. 

Результати аналізу розвитку пероноспорозу у гібридів F1 та батьківських 
форм у наших дослідах засвідчили про те, що у отриманих шляхом схрещування 
контрастних до цієї хвороби вихідних форм у отриманих гібридів F1 стійкість 
залежала від комбінування батьківських компонентів. Так, у гібридних 
популяцій № 1–6 вона мала проміжний характер (Нр = від -0,5 до 0,5), а у 
комбінацій № 7, 8 – позитивний (Нр = від 0,5 до 1). 

Як видно із аналізу гібридних комбінацій № 1, 2, при схрещуванні 
середньостійкої до пероноспорозу материнської форми (бал 5 імунологічної 
шкали) з сприйнятливою (бал 3) і високо сприйнятливою (бал 1) батьківською 
отримані гібриди F1 успадковували стійкість (сприйнятливість) батьківського 
компоненту. 

1. Характеристика домінування ознаки стійкості до пероноспорозу у 

гібридів F1 огірка корнішонного типу в умовах природного інфекційного 

фону (відкритий ґрунт, 2013 р.) 

 

,1

MFHF

MFF
Нр

−

−
=

№  

п/п 

Гібридна 

комбінація 

F1 (♀ х ♂), 

№ каталогу 

ІОБ НААН 

Ступінь (R) розвитку  

хвороби, відсоткова / 

імунологічна  шкали 

Середній 

показник 

вихідних 

форм, 

MF 

Показник 

кращої 

батьківської 

форми, 

HF 

Ступінь  

Домінант-

ності 

ознаки  

стійкості,  

HP 

F1 ♀ ♂ 

% бал % бал % бал % % 

1 58258 39,0 3 21,1 5 45,0 3 33,0 21,1 -0,50 

2 57982 49,0 3 13,7 5 75,0 1 44,4 13,7 -0,15 

3 58076 34,5 5 62,5 1 13,7 5 38,1 13,7 0,15 

4 58012 10,0 7 7,5 7 13,7 5 10,6 7,5 0,20 

5 58156 15,0 5 25,0 5 10,0 7 17,5 10,0 0,33 

6 57987 27,5 5 55,0 1 15,6 5 35,3 15,6 0,40 

7 58040 42,5 3 62,5 1 37,5 3 50,0 37,5 0,6 

8 58150 15,0 5 25,0 5 13,7 5 19,4 13,7 0,76 
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При залученні у схрещування високосприйнятливої (бал 1) материнської 

форми з середньостійким (бал 5) батьківським компонентом (комбінації № 3, 6) 

отримані гібриди успадковували стійкість батьківської форми (бал 5).  

У гібридних комбінацій № 4 і 5, які були отримані шляхом схрещування 

стійких (бал 7) та середньостійким (бал 5) до пероноспорозу батьківських 

вихідних форм отримані гібриди F1 успадковували стійкість до цієї хвороби 

материнської форми. 

При залученні у схрещування обох нестійких (бали 3 і 1) до пероноспорозу 

батьківських форм (комбінація № 7) або обох форм з однаковим рівнем середньої 

стійкості (бал 5 імунологічної шкали) (комбінація № 8) – у отриманих гібридів 

фіксувалось позитивне домінування рівня стійкості батьківського компоненту. 

Із наведеного експериментального матеріалу чітко визнається, що саме 

вихідна батьківська (чоловіча) форма на фоні різної за стійкістю материнської є 

основним носієм та передавачем ознаки стійкості до пероноспорозу гібридному 

поколінню F1 із проміжним та позитивним характером її домінуванням. 

При відборах вихідного матеріалу, з огляду на раніше встановлену 

специфічність взаємовідносин у патосистемі «збудник – рослина – навколишнє 

середовище» та визначений характер успадкування ознаки тривалої стійкості 

огірка до пероноспорозу як джерела (донори) стійкості ми рекомендуємо 

використовувати батьківські компоненти із високим (бал 7) та середнім проявом 

(бал 5) стійкості до цієї хвороби. 
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дисциплін і валеології Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

 

Варивода Катерина Сергіївна  
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Дзюбенко Олена Володимирівна  
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Носаченко Володимир Миколайович 
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З-поміж усіх польових культур кукурудза є однією із найбільш рентабельних. 

Україна входить в четвірку світових лідерів-експортерів кукурудзи. За останнє 

десятиліття посівні площі кукурудзи в нашій країні зросли приблизно на 40 % і 

становлять понад 4,5 млн га. У структурі зернових кукурудза є другою за площею 

посіву сільськогосподарською культурою після пшениці. Головною причиною 

збільшення площ посівів та зростання показників рентабельності її вирощування 

є висока урожайність [6]. Вона за врожайністю, поживністю, собівартістю має 

певні переваги над іншими культурами. Внаслідок масштабної селекційної 

роботи у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття сучасні гібриди 

кукурудзи здатні забезпечити врожайність у межах 16–18 т/га і вище [2]. 

Кукурудзу в основному вирощують на зерно і для виробництва кормів. На 

продовольчі потреби припадає близько 20 % зерна кукурудзи, на технічні цілі – 

близько 15 % і приблизно дві третини – на корм. У зерні містяться: білки – 9–

12 %, жири – 4–8 %, БЕР – 80 %, зола – 1,3 %, клітковина – 2,1 %, мінеральні солі 

та вітаміни. 

Показники коливаються залежно від ґрунтовокліматичних і погодних умов, 

окремих елементів вирощування. Із зерна кукурудзи отримують борошно, крупу, 

пластівці, консерви (цукрова кукурудза), крохмаль, етиловий спирт, декстрин, 

пиво, глюкозу, цукор, патоку, сироп, олію, вітамін Е, аскорбінову та глутамінову 

кислоти. Зі стебел, листя і стрижнів качанів виробляють папір, лінолеум, віскозу, 

активоване вугілля, штучний корок, пластмасу, анестезуючі засоби тощо. У 

цілому з кукурудзи виготовляють більше 150 харчових і технічних продуктів. 

Зерно кукурудзи – чудовий корм. В 1 кг зерна міститься 1,34 корм. од. та 78 г 

перетравного білка. Це цінний компонент комбікормів. Однак білок зерна 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 18 

кукурудзи бідний на незамінні амінокислоти (лізин і триптофан) і багатий на 

малоцінний у кормовому відношенні білок – зеїн. 

Завдяки високій продуктивності при вирощуванні кукурудзи на силос 

(особливо після вирішення проблеми боротьби з бур’янами за допомогою 

гербіцидів) та її чутливості до факторів інтенсифікації (добрив, засобів захисту 

рослин), легкій можливості консервування через силосування й чудовій 

кормовій цінності кукурудзяного силосу ця культура практично витіснила із 

сівозмін інші кормові культури. Тому вона залишається провідною кормовою 

культурою. Кукурудза посідає перше місце серед силосних культур. 

Силос характеризується гарною перетравлюваністю та має цінні кормові 

властивості. Висока потенційна врожайність і низькі витрати під час 

вирощування обумовлюють її широке поширення. 

Кукурудза є цінним енергетичним джерелом. У провідних країнах Європи і 

США до 12–15 % енергоносіїв виробляють із кукурудзи у формі біоетанолу. 

Одна тонна зерна кукурудзи забезпечує виготовлення 420–480 л біоетанолу для 

виробництва біодизельного пального [9]. 

Таким чином, у вирощуванні кукурудзи зацікавлені галузі харчової, 

переробної, медичної, мікробіологічної промисловості, а також і паливно-

енергетичний сектор держави, оскільки вона є сировиною для виробництва 

біоетанолу та інших матеріалів [12]. 

Дослідження стану сегетальної фітобіоти виконували впродовж весняно-

літнього періоду 2020 рр. у стаціонарному польовому досліді в посівах 

кукурудзи на дослідних ділянках в Київській області ПП «Соснова». 

Отримання високих і стабільних урожаїв кукурудзи можливе лише за умови 

дотримання технології вирощування та комплексної системи захисту від 

шкідливих організмів. У її основу входить захист посівів кукурудзи від бур’янів, 

оскільки ця культура відноситься до найбільш слабких за конкуренцією з 

бур’янами у агрофітоценозах. Кукурудза пригнічує їх у десять разів гірше за 

пшеницю озиму і, у тричі слабше, ніж посіви соняшнику. Оскільки ця культура 

має невисокі темпи росту на перших етапах органогенезу і висівається 

широкорядно, у такому випадку з’являється вільне місце для росту бур’янів, 

тобто – «вільна екологічна ніша», яка, з часом, заповнюється бур’янами. Втрати 

урожаю кукурудзи, за умов недостатнього регулювання чисельності бур’янового 

компоненту або за його відсутності, можуть сягати 30 і більше відсотків [1; 4]. 

У посівах кукурудзи, яку традиційно висівають широкорядним способом, 

поява бур’янів має свої особливості. Зокрема, інтенсивність появи бур’янів у 

посівах кукурудзи поступово зростає і досягає максимуму в другій-третій 

декадах травня та першій декаді червня, пізніше вона починає послаблюватись. 

Основним стримуючим фактором проростання нових бур’янів кукрудзи у цей 

період є рослини культури. Після перших 40 днів вегетації і формування 

потужної кореневої системи рослини кукурудзи швидко ростуть угору й 

нарощують листковий апарат. Культура стає домінуючою на полі, створюючи 

досить густу тінь на поверхні ґрунту, тим самим позбавляючи своїх конкурентів 

світлового (енергетичного) живлення. Однак це стосується лише однорічних 

видів бур’янів кукурудзи або багаторічників першого року життя, що проросли 
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з насіння. Багаторічні бур’яни, використовуючи значні запаси органічних 

речовин, накопичених у підземних органах за попередні вегетаційні періоди, 

малочутливі до часткового затінення їхнього листя. Вони (бур’яни кукурудзи) 

здатні досить довго витримувати конкуренцію рослин культури і відзначаються 

високим рівнем шкодочинності. Слід відмітити, що злакові види бур’янів 

сильніше пригнічують кукурудзу, ніж широколисті дводольні. 

Таким чином, кукурудза потребує надійного захисту на першому етапі 

вегетації (протягом 40–50 днів від появи сходів) від першої, найпотужнішої, 

хвилі сходів бур’янів, оскільки в цей період її рослини малорозвинені і не в змозі 

контролювати і заповнювати усі вільні екологічні ніші на полі.  

Від висіву і до фази 2–3-го справжнього листка BBCH 12–13 кукурудза 

досить малочутлива до бур’янів, що, перш за все, пояснюється незначною 

кількістю і масою бур’янів і біологічними особливостями самої культури. Однак, 

починаючи з фази 2–3-го справжнього листка і до появи 10-го і наступних 

листків, бур’яни кукурудзи різко знижують її урожайність [13]. 

При вирощуванні кукурудзи на зерно, критичний період конкурентних 

відносин, коли бур’яни сильно пригнічують культуру і суттєво знижують її 

врожайність, триває 60 днів від моменту появи сходів, а найбільш негативного 

впливу бур’яниста рослинність завдає протягом від 30 до 40 днів (так звана 

критична фаза конкурентних відносин). 

В критичний період конкурентних відносин кукурудза ставить більш високі 

вимоги до умов мінерального живлення і одним із факторів, що визначає рівень 

її продуктивності на постійних ділянках є забезпеченість рослин азотом, який 

покращує використання фосфору. Ця взаємодія між азотом і фосфором особливо 

важлива в початковій стадії росту, коли коренева система може мати 

ускладнення в поглинанні достатньої кількості фосфору з ґрунту. Слід також 

відмітити, велику потребу рослин кукурудзи в ґрунтовій волозі, особливо за 

умови використання добрив [7]. 

Зазначимо, що кукурудза економно витрачає ґрунтову вологу, на створення 

1 кг сухої речовини залежно від умов вирощування (родючості ґрунту, 

удобрення, сортових особливостей, температури, зволоження, сонячної радіації 

тощо) вона використовує від 250 до 400 л води, що в 1,6–1,8 раза менше, ніж інші 

зернові культури (пшениця озима, ячмінь, овес). Багаторічні експериментальні 

дослідження і передовий виробничий досвід свідчать, що розміщення кукурудзи 

після кращих попередників (пшениця озима, зернобобові, кукурудза, картопля, 

люпин, гречка) сприяє поліпшенню водного режиму ґрунту, мобілізації 

поживних речовин, зменшенню забур’яненості посівів, що зумовлює досягнення 

стабільного рівня урожайності [8]. 

Отже, кукурудза вимагає ретельного, науково обґрунтованого підходу до 

захисту від бур’янів. Водночас, контроль бур’янів у посівах кукурудзи 

ускладнюється ще й тим, що ця культура має тривалий вегетаційний період. 

Знищені бур’яни на початку вегетації кукурудзи з часом заміщаються наступною 

хвилею забур’янення, до складу якої входять пізні ярі та багаторічні бур’яни [11]. 

Згідно досліджень проведених І. М. Сторчоусом у Лісостепу в посівах 

кукурудзи переважають осоти, берізка польова (Convolvulus arvensis L.), 
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молочай верболистий (Euphorbia stricta L.), дескуренія Софії (Descurainia sophia 

(L.) Webb ex Prantl), мишій сизий (Setaria glauca L.) та зелений (Setaria viridis L.), 

просо куряче, лобода біла, гірчиця польова, редька дика, щириця біла 

(Amaranthus albus L.), звичайна (Amaranthus retroflexus L.) та жминдоподібна 

(Amarantchus blitum L.), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.). 

У Степовому регіоні та на зрошуваних землях найбільш шкідливими є осоти 

рожевий (Cirsium arvense L.) та жовтий (Sonchus asper L.), гірчак березковидний 

(Polygonum convolvulus L.), хрінниця круповидна (Cardaria draba (L.) Desv.), 

гречка татарська (Polygonum tataricum L.) просо куряче, лобода біла, щириця 

звичайна і біла, пасльон чорний (Solanum nigrum L.), дурман звичайний (Datuta 

stramonium L.), амброзія полинолиста та ін. [14]. 

Залежно від видового складу, густоти забур’янення, тривалості 

конкурентних взаємовідносин культури з бур’янами врожайність зерна 

кукурудзи знижується на 20–70%. За сильної забур’яненості посівів кукурудзи 

осотом рожевим і жовтим, берізкою польовою, гірчаком степовим звичайним, 

амброзією полинолистою, гірчицею польовою, лободою білою, щирицею білою 

і звичайною, пирієм повзучим урожайність знижується на 50–55 %, за середньої 

– на 35–40 і слабкої – на 20–30 %.В цілому внаслідок високої забур’яненості 

посівів кукурудзи втрати урожаю можуть досягати 80 % і більше [5].  

Особливою проблемою у посівах кукурудзи є багаторічні кореневищні – 

пирій повзучий (Elytrigia repens L.); та коренепаросткові бур’яни – берізка 

польова (Convolvulus arvensis L.). Менш шкідливими є лобода біла (Chenopodium 

album L.) та щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.). За забур’яненості 

посівів кукурудзи лободою білою – 1 рослина/м2 спричиняє втрати врожаю в 

середньому 0,64 ц/га, а щирицею звичайною – 0,53 ц/га [3]. 

Злісний бур’ян у посівах кукурудзи – чорнощир нетреболистий (Iva 

xanthiifolia). Будучи агресивним, високо конкурентним бур'яном, чорнощир при 

впроваджені в просапні культури швидко стає домінантним з часткою участі 

виду від 71 до 99 % формуючи велику кількість пагонів і наземну біомасу. 

Швидке поширення чорнощиру нетреболистого забезпечується завдяки його 

високій насіннєвої продуктивності та конкурентоспроможності. Спочатку вид 

натуралізується в декількох локальних центрах і формує багатий банк насіння, 

що сприяє швидкій подальшій його експансії на нові території. Присутність 

чорнощиру нетреболистого, навіть за мінімальної (10 шт./м2) його кількості в 

посівах цукрової кукурудзи, вже призводить до втрат від 15,4 до 17,0 % врожаю, 

а за чисельності 35–40 шт./м2 – втрачається майже 40 % врожаю та суттєво 

погіршується його якість. Максимальна врожайність і висока якість зерна 

досягається лише на ділянках, чистих від чорнощиру нетреболистого [10]. 

Дослідження забур’яненості посівів кукурудзи (Дослідна ділянка № 2, 

Дослідна ділянка № 4) дозволило встановити наявність значного пошерення 

бур’янів таких родин як: айстрові ( чорнощир нетреболистий (Iva xanthiifolia), 

полин гіркий (Artemisia absinthium), полин звичайний (Artemisia vulgaris L.), 

деревій звичайний (Achillea millefolium L.), козелець український (Tragopogon 

dubius L.), лопух справжній (Arctium lappa L.), розторопша плямиста (Silybum 

marianum L. Gaertn.)), тонконогові (мишій зелений (Setaria viridis), пирій 
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повзучий (Elytrigia repens), пальчатка кров’яна (Digitaria sanguinalis), грястиця 

збірна (Dactylis glomerata)), гвоздикові (лищиця волотиста (Gypsophila 

paniculata), смілка звичайна(Silene vulgaris)).  

А також виявити поодинокі види бур’янів таких як: берізка польова 

(Convolvulus arvensis L.), болиголов плямистий (Conium maculatum), гірчак 

звичайний (Polygonum aviculare L.), глуха кропива (Lamium album L.), грицики 

звичайні (Capsella bursa-pastoris L.), енотера червоночашечкова (Oenothera 

glazioviana), європейський чорний паслін (Solanum nigrum), кропива дводомна 

(Urtica dioica), лобода багатонасінна (Chenopodium polyspermum), льонок 

звичайний (Linaria vulgaris), молочай кипарисовий (Euphorbia cyparissias), 

портулак огородній (Portulaca oleracea L.), синяк звичайний (Echium vulgare), 

сокирки польові (Consolida regalis Gray), щириця звичайна (Amaranthus 

retroflexus L.). 

Таким чином, кукурудза на відміну від зернових культур дуже слабко 

пригнічує бур’яни. Тому, на перших етапах вегетації культури створюються всі 

передумови для проростання фактично всіх типів бур’янів. Зокрема, нами 

виявлено 28 видів бур’янів у посівах кукурудзи на полях ПП «Соснова». Варто 

відмітити, що більшість бур’янів з’являється раніше за кукурудзу, адже вони 

можуть розвиватися за нижчих температур, а це в свою чергу суттєво знижує 

інтенсивність вегетаційних процесів кукурудзи, негативно позначається на 

кількісних та якісних показниках врожайності. 
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БІОЕНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ДО 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Мележик Леонід Петрович 

аспірант кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Національного 

університету біоресурсів та природокористування України 

 

✓ Все більше країн світу відмовляються від вугілля, нафти і газу та 

переходять на альтернативні поновлювані джерела енергії - вітер, сонце і воду. 

Так, Швеція до 2040 року планує повністю відмовитися від не поновлюваних 

енергоресурсів. Вже в 2014 році майже 20% електроенергії на земній кулі було 

отримано із "зелених" джерел. Очікується, що темпи збільшення частки 

альтернативної енергії можуть кардинально змінитися уже у найближчі 

десятиліття.  

✓ Водночас, незважаючи на інтенсивний розвиток, в останні роки, в Україні 

ринку альтернативної енергетики, особливо енергії сонця та вітру, повною 

мірою, вирішити проблему енергетичної безпеки ці типи відновлювальної 

енергії не в змозі внаслідок низки причин. Енергія сонця працює тільки вдень, 

вітер є не завжди… 

✓ Водночас отримання тепло- та електроенергії з біомаси швидкорослих 

деревних рослин (верба, тополя, міскантус, павловнія та інші види) нині чи не 

найперспективніше джерело альтернативної енергії. 

✓ Окремі науковці швидкорослі рослини вважають «природним 

акумулятором сонячної енергії». Оскільки електростанції на біомасі, окрім того 

що є вуглецево нейтральними, можуть за лічені хвилини збільшувати або 

зменшувати отримання електроенергії та тепла без технічних чи фізичних 

проблем для обладнання та довкілля. 

✓ Одна із наших цілей з вирощування та використання біомаси – 

верифікувати дані отримані від науковців інших країн і наших досліджень в 

Україні, з практичними даними плантаційного лісовирощування енергетичних 

культур. Для цього ми переходимо від досліджень на локальних 

експериментальних ділянках до більш масштабних польових випробувань у 

промислових умовах. 

✓ Чому саме верба? 

▪ Адаптована до широкого спектру умов – росте на  землях III-V 

категорії. 

▪ Легко розмножується вегетативно,  шляхом  укорінення 

здерев’янілих   живців. 

▪ Швидкий темп зростання; виробляє біомаси деревини листяних 

порід в 10-15 разів  більше, ніж продукують місцеві ліси. 

▪ Після кожного врожаю швидко відновлюється нова біомаса. 

▪ Стабільне джерело сировини та прогнозована собівартість. 

✓ За даними державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру в Україні налічується близько 5 млн. га земель, що не придатні для 
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ведення сільського господарства але придатні для вирощування енергетичної 

верби. 

✓ Створення карти маргінальних земель та закладання науково-дослідних 

плантацій українських сортів енергетичних рослин для кліматичних умов та 

ґрунтів різних регіонів України, дозволить відібрати сорти енергетичних рослин, 

які будуть максимально адаптовані та даватимуть високі врожаї в конкретних 

умовах зростання. 

✓ Розробка та патентування нових сортів енергетичних культур для 

специфічних умов різних регіонів України дасть можливість швидко збільшити 

площі плантацій енергетичної верби без значних фінансових затрат на закупівлю 

закордонного посадкового матеріалу. 

✓ У цьому контексті надзвичайно важливою є співпраця з фермерами у 

царині роз’яснення перспективності плантаційного лісовирощування, надання 

дорадчо-консалтингових послуг, забезпечення садивним матеріалом 

перспективних для певних умов сортів і культиварів швидкорослих видів, 

розробки науково-методичних рекомендацій з вирощування та переробки 

біомаси тощо. За державної підтримки, таке співробітництво науковців та 

фермерів створить необхідні передумови для інтенсифікації плантаційного 

лісовирощування і розвитку необхідного Україні ринку біомаси. При цьому, 

важливе значення для забезпечення енергетичної безпеки України належить 

стимулюванню переведення котелень та електростанцій на альтернативні види 

палива в усіх регіонах, яке сприятиме не лише розвитку ринку біомаси, а й 

зменшенню обсягів використання викопного палива. 

✓ Важливими умовами ефективного запровадження плантаційного 

лісовирощування біомаси енергетичної верби в Україні у промислових 

масштабах є: 

▪ політична воля керівництва країни та розуміння необхідності 

стимулювання вирощування енергетичних рослин на біомасу; 

▪ створення всеукраїнського банку маргінальних земель; 

▪ наявність вітчизняних високопродуктивних сортів верби власної 

селекції; 

▪ запровадження сучасних індустріальних технологій плантаційного 

лісовирощування, заготівлі, зберігання і транспортування біомаси; 

▪ створення прозорого та ефективного аукціонного ринку 

енергетичної біомаси. 
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BIOLOGICAL SCIENCES 
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 Nuclear experiments in the depths of the oceans or land, the development of 

nuclear weapons, nuclear reactor accidents, and the easy access of cosmic rays to the 

earth's surface with ozone depletion have increased interest in protecting against the 

effects and damage of radiation. In addition to the harmful effects of ionizing radiation, 

usage can also treat certain diseases [1]. Ionizing gamma radiation is used in radiation 

therapy because it can easily penetrate the skin and is also effective against cancer 

cells. 

 The effects of various stressors on biological systems, including ionizing 

gamma radiation, have been studied in various scientific studies, and it has been found 

that exposure to stress causes them to develop new magnetic properties [2-4]. This 

result was found in studies of both plant systems [5,6] and the pelvis of grape snails 

[7,8]. 

 As a result of our experiments, laboratory rats (Wistar albino) served as the 

object of study. The rats were irradiated at various doses (3 Gy, 6 Gy, 8 Gy) on an 

RHUND-20000 device with a 60Co source. After irradiation, the rats were kept in 

vivarium cages (23 days) and their morpho-physiological changes as a result of 

irradiation were observed. It was found that within 23 days of control and irradiated 

samples at a dose of 3 Gy did not cause death. A sample irradiated with 8 Gy died on 

the 8th day, and one of the rats irradiated with a dose of 6 Gy died on the 22nd day. 

 1 individual 6 Gy, 1 individual 3 Gy, and 1 individual control rats were 

anesthetized with 10% ketamine according to bioethical laws on the 23rd day of 

irradiation and internal organs (liver, spleen, lungs, kidneys, and heart) were removed 

(Fig. 1). 
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Figure 1. Internal organs of rats (liver, spleen, lungs, kidneys and heart) 

 After the internal organs were dried, their spectra were recorded on an Electron 

Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy. Work is currently underway to identify 

the EPR spectra of the samples. 

 Our preliminary research shows that laboratory rats are not resistant to ionizing 

gamma radiation and cannot survive long periods of stress. Morpho-physiological 

changes occur even in small doses of radiation and they have a low quality of life. 
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Relevance: Gradual degradation of forest cover requires reforestation with 

subsequent afforestation [1]. The germination of gymnosperm seeds depends on the 

quantity and quality of biologically active substances required for plant embryo 

development. Various micro fertilizers are used during pre-sowing seed treatment, so 

one of the problematic issues of forestry is the search for means to mobilize the 

potential of the genome of gymnosperms. For better and faster reforestation, it is 

necessary to introduce new technologies for the preparation of planting material for 

forest and park areas. 

 

Aims: To study the effect of nanosilicon on seed germination processes of Pinus 

nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, Picea abies L., Ginkgo biloba L., and to 

study the effect of nanosilicon on some phytopathogens of gymnosperms, with the aim 

of its further use as a stimulant of seed growth in forestry and park management. 

 

Research methods:  

1. Disco-diffusion method.  

The antibacterial activity of nanosilicon is thought to be related to its ability to seal 

plant cell membranes [2,3,4]. To verify the presence of direct antibacterial action of 

nanosilicon and nanosilicon composite with CuO, we determined the lysis zones of 

bacteria with disks soaked in 0,7% solution of nanosilicon and its composite. For the 

experiment, we used pure phytopathogens cultures of gymnosperms such as 

Agrobacterium tumefaciens, Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis. 

2. Determination of germination energy.  

For this method, we used such concentrations of the nanosilicon as: 0,035%, 

0,07%, 0,14%. Before the experiment, we soaked the seeds of Pinus nigra subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe, Picea abies L., Ginkgo biloba L. in nanosilicon 0.7% 

solution for 24 hours. Afterwards, to study each concentration for Pinus nigra subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe and Picea abies L., we placed 100 seeds of each species 

separately on filter paper, 10 seeds in each Petri dish and in control with water. We 

recorded germination results on 5, 7, 10 and 15 days. Germination energy was 
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calculated as a percentage on 5th and 7th days, and absolute germination on 15th day. 

For Ginkgo biloba L. we placed separately 40 seeds: for 5 seeds in 2 Petri dishes for 

each concentration and in control with water. The results of germination were recorded 

on the 10th and 15th day. Germination energy was calculated on 10th day, and absolute 

germination on 15th. 

 

Main results: 

1. The optimal concentration of nanosilicon solution to stimulate germination 

energy of Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe and Picea abies L. seeds is 

0.07%, and for Ginkgo biloba L. – 0.14%. 

2. The absolute germination of Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe 

seeds on the 15th day under the action of a concentration of 0.07% nanosilicon increases 

by 2%, Picea abies L. – 28.8%, and Ginkgo biloba L. – 59%. 

3. Nanosilicon shows antibacterial activity against Agrobacterium tumefaciens and 

Pseudomonas fluorescens. At the same time, the nanosilicon does not act as an 

antibacterial factor on Bacillus subtilis. 

Practical significance and conclusions: As a result, this method of pre-sowing seed 

treatment can be used for growing high-quality planting material of Pinus nigra subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe, Picea abies L. and Ginkgo biloba L. in forestry and 

horticulture. It is proved that nanosilicon has antibacterial and stimulating phyto 

activity on gymnosperm seeds. The results of the research prove that this method is a 

solution to the problem of rapid landscaping of forests and parks. 
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Study of the structure of a modern transport-logistic cluster and the process of its 

formation is a significant scientific and practical interest due to the market 

transformation of the national economy, as well as in a context of dynamic merger of 

Ukraine into international economic relations and European economic integration in 

general. The study shown in this theses was performed on a sample of a transport-

logistic cluster located in a border area of Transcarpathian region. Dynamic expansion 

of globalization  processes of world economy along with a liberalization of markets 

rises an increasingly urgent question of  competitiveness of regions’ production and 

thus it is no coincidence that in public programs – i.e. the program for establishment 

and functioning of a national network of international transport corridors in Ukraine as 

well as in the integrated approval program for Ukraine as a transit state has been 

foreseen the establishment of a modern transport complex integrated into the global 

production. The formation of a transport-logistic cluster on Transcarpathian territory 

and its further integration with logistic cluster in the town of Zagon′ (Hungary) within 

the trans-border region due to the need for integration of transport networks and 

Ukrainian transport into international transport system to attract additional cargo 

transportation volumes and currency receipts and to reduce transport costs and to make 

transportation of passengers and cargoes similar to international standards, to reduce 

the energy and environmental performance of transport and to increase Ukrainian 

export potential on international market of transport services by significantly 

increasing of competitiveness of Ukrainian motor carriers along with a modernization 

of Ukrainian transport system. 

Cluster economic development models have become the objects for their analysis 

by some Ukrainian and Russian scientists: S.I. Sokolenko [1, p. 100-116;  2, p. 70-78], 

Â.B. Oliynik [3, p. 45-49], V.M. Osipov, and V.I. Zakharchenko [4], M.V. Slipenchuk 

[5] and others. To problems of trans-border infrastructure development cooperation 

and competitiveness of transport-logistic systems was given in economic literature 
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some clarification in a context of the research for formation of conditions to intensify 

the economic integration of Ukraine into the world economy.  

Despite the undeniable achievements of scientists, the scientific analysis of 

international relations, trans-border economic cooperation from the perspective of the 

transport-logistic cluster is still not thoroughly performed, there are not enough 

research works on creation methodology of such transport-logistic clusters. The 

research described in this theses has been dedicated to a partial resolution of this issue. 

The purpose of this scientific research is the formulation of methodological 

guidelines, the compilation of methodological foundations for the study and further 

creation of transport-logistic clusters.  

The transport-logistic cluster includes regional motor transportation enterprises, 

enterprises of any other types of vehicles, licensed warehouses, local authorities and 

research institutes, a network of modern communication connections which improve 

their cooperation and competitive advantages of the trans-border area. 

Statistical data also confirm the strengthening of tendency for increasing of 

volumes of freight transportations in Transcarpathian region - both transit 

transportation (which makes more than sixty percents of general transportation volume 

of the common cargo traffic) as well as bilateral transportation with EU countries. 

Next measures are of priority for a transport-logistic cluster in Transcarpathian 

area:  

− forming of general informative base of ferrymen, loads, terminals, storage 

facilities, etc.; 

− coordination of tariff-custom policy in regard to transportations by all types of 

transport;  

− development of required training and educational programs and professional 

training of specialists that would meet the needs of cluster; 

− planning of personnel policy; promoting to establishment faculties and 

departments on training of logisticians and other skilled professionals if required;  

 − realization and development of joint marketing initiatives;  

      − definition of problems existing on market of logistic services; 

− providing of strategic information requested by firms (research for possibilities 

of implementation of newest technologies); 

−   maintenance the basic infrastructure (i.e. roads, communication, movable 

warehouses, etc.) in the proper condition; 

−  to increase the level of awareness about advantages of exchange with knowledge 

and further merger into the cluster;  

− creation of platform for a further merger into the cluster (i.e. a network) and for 

exchange of information on regional, national and transnational levels. 

That is possible to create a transport-logistic cluster on territory of trans-border area 

by taking into consideration such combinations of following factors like the indicator 

of transportations, innovativeness of a movable warehouse, the development of a 

transport infrastructure and providing of industry with labour resources. 

The mechanism of functioning of transport clusters should also be supported by 

local authorities. Development of transport-logistic clusters has been formed on 
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principles of permanent adjusting  process of transportations; proportional 

development, harmonization of interests and constant stimulation of participants of 

transportation process, its flexibility, logic, sequence, coordination, reliability, 

adequacy of its quality, openness, progressiveness, its compliance with a public 

transport-economic policy and efficiency. 

In fact, the development of methodological bases in creation of clusters enables the 

increase of competitiveness of this region and allows to translate a new approach to the 

near development strategy including for regional economy. 

Taking into account the magnitude of projects on providing of international 

transportation through Transcarpathian area as well as strategic programs of frontier 

countries and foremost Romania, China and Hungary - there is a necessity for 

formation of the international transport-logistic cluster that can be formed exactly on 

the basis of existing enterprises of Chop-Zagon traffic center (i.e. Ukrainian and 

Hungarian ones). 

By using of relevant experience of Transcarpathian area which was described in 

this theses we  suggest to develop the special "Program on creation of transport-logistic 

centers on territory of the Black Sea region in Ukraine". To our opinion, the main goal 

of this program is to define prospects and to design transport-logistic centers for their 

further development on the territory of the said region; improvement of technology of 

international transportations in accordance with principles of logistic cargo transport 

systems with further involvement into it of local authorities, regional agencies and 

attracting of investments and economic development of these territories with a further 

establishment of trans-border cooperation. 

Program recommended by us contains the model of formation of transport-logistic 

centers in Ukraine with functions of complex of transport services provided on both 

marine and land borders of Ukraine.  

According to our calculations, the functioning of such centers in the Black Sea 

region of Ukraine will enable to reduce the delivery time by 20%  as well as to reduce 

the overall freight costs, to reduce the warehousing costs by 30% and to reduce the 

average time for processing supporting documents by 50%.  
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Nowadays, if we asked all people around the world about the Covid-19 Pandemic, 

I am sure the majority of them would answer that their life had changed a lot because 

of it. To start with, no one was prepared for such a grandiose scale of coronavirus 

infection, so now we have the result of over 100 million people who have suffered the 

disease – that is only official information and we will never know the real number. 

Besides, the pandemic has also left an irreparable mark on many spheres of human 

being and one of them is economics, which received maybe the worst consequences of 

crisis ever.  

The situation in economics is rather pessimistic: the number of jobs in the labor 

market is decreasing, while many people are being fired or sent on vacation at their 

own expense, so it leads to high competition and workers are forced to stay at home 

without wages for months. Secondly, macroeconomic indicators of many developed 

countries have reached the record minus as all goods that the countries specialize in are 

not exported abroad in the required quantities like before, as well as all imported goods 

are in short supply, therefore there is an imbalance in net exports, and countries as a 

whole cannot meet the needs of their citizens. Thirdly, small businesses are going 

bankrupt and closing after every lockdown, they do not get enough financial support 

from the government, as a rule, customers are forbidden to use their services, so 

tourism, air traveling, entertainment and many other spheres have died out and will 

recover for many years.   

Therefore, it can be argued that people, both ordinary workers and entrepreneurs, 

are on the verge of poverty, lately some of them cannot satisfy even basic needs, and 

most importantly, there are no predictions when the Covid-19 Pandemic will end and 

what life will be after it. All these circumstances have led to the fact that people are 

desperately trying to find any solution to their problems and often do this by illegal 

methods. For instance, coronavirus infection provoked an increase in pharmaceutical 

crimes, which have not been that common before, but now many shadow organizations 

have made a fortune by selling fake antiseptics, medication and even vaccines to people 

in panic. Some companies have chosen another strategy, they drove up prices for 

essential goods and profited from people who could not do anything, but buy them.  
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Nevertheless, over the past year the highest growth of crimes was seen in the 

financial sphere. According to PwC`s Global Economic Crime and Fraud Survey 2020 

almost half of respondents fell into the hands of fraudsters and, in general, the losses 

amounted to $42 billion. Here are the most frequent types of frauds in 2020 (Fig.1)[1]:  

 

 
Figure 1. Crimes: frequency of overall experience in 2020 

Source: made on the basis of [1] 

 

The first places in the list took customer frauds and cybercrimes – this is not 

without reason. In fact, the Covid-19 Pandemic acted as a catalyst in using Internet and 

online-technologies in daily routine, like studying, working, shopping, making 

financial operations and even socializing with people. Obviously, it can help people a 

lot, but still there is one huge drawback of Internet – the risk of being deceived. Fake 

charity organizations, fake inform apps (it is especially popular now, when a lot of 

companies have closed and fraudsters pretend to be representatives of them to collect 

your personal data or just stole money), phishing scams, quick and easy ways to make 

money, financial pyramids, strange personal surveys, sending unknown links and so 

on – all of these are financial cybercrimes. Moreover, today you should not think that 

your bank is definitely reliable organization, attackers have reached a new level, when 

they can hack phones, computers, bank accounts or applications and lure secret 

information like PIN or CVV from gullible clients. 

Talking about trading and stock markets, things seem to go better there – some 

investors are going long (for example, investing in biomedical or technologies 

spheres), some investors are going short (investing in dropping stocks), but the market 

starts stabilizing after the long crisis. Additionally, more and more people are becoming 

interested in cryptocurrency markets, the price of Bitcoin has increased from $29,383 

in December 2020 to $58,647 today [2]. Undoubtedly, people see this growth and want 

to “get rich” sitting at home, but there is one more unconscious reason to do this. Some 

people still think that all the Covid-19 Pandemic is a collusion between large influential 

countries and was created to strangle the business and establish more authoritarian 
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regime. When governments of all countries do a lockdown to prevent the spreading of 

coronavirus infection, people start thinking about how to separate from the whole 

financial system and the best way is Bitcoin in Internet. Furthermore, a lot of money 

were printed to cope with consequences of crisis, which leads directly to inflation. 

Meanwhile, Bitcoin will never have inflation, because it has the maximum number of 

coins that will ever be issued (21 million coins). India became the first country, where 

it was forbidden to trade, own or mine digital currency at the national level and in 

September 2021 miners will be punished with fines or even imprisonment. The 

government believes that thanks to this law they will be able to save funds in the real 

economy of the country [3].  

Anyway, fraudsters have not spared cryptocurrency market either and used all their 

methods (ICO fraud, phishing, extortion, cryptojacking, posting fake news, hiking 

accounts of miners, impersonate another miner etc.) to earn some money. Even though 

the statistics shows that cryptocurrency crimes have decreased (from $4.5 billion in 

2019 to $1.9 billion in 2020), still, there is a type of frauds known as ransomware, 

which had an incredible growth in previous year precisely because of the Covid-19. 

Ransomware is a type of software to block access to a computer system until a sum of 

money is paid (most often in Bitcoins); in comparison with 2019, the number of cases 

increased by 311% and, according to forecasts, will continue to grow. The main reason 

of the boom is the fact that most people work and study online from their unprotected 

home computers, so it makes them an easy bait for scammers [4]. 

In conclusion, financial and, in particular, Internet crimes will always be the part 

of our life, however, we should learn how to prevent them and never stop being vigilant 

to keep us safe!  
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About the types of industrial cluster, Paul Krugman [1] identified four types, 

including: 

     -First, Marshallian industrial cluster is the location gathering SMEs in an 

industry; 

   -Second, hub-and-spoke cluster is the location with one anchor firm and its 

affiliated firms. Japan calls this type as “company town”; 

     -Third, satellite industrial cluster is the location gathering supporting firms; 

     -Fourth, state-centralized industrial cluster is the location where firms are 

gathered around one or several state-owned enterprises. This type is typically in 

national defense industry. 

Till now, Vietnam has not any industrial clustering policy. Following analysis will 

illustrate for the point. Due to the lack of international level large domestic firms or 

global competive domestic firms, attracting foreign investments plays an crucial role 

toward Vietnamese economy. Therefore, among the four types of industrial clusters 

mentioned above, the second type should be developed in Vietnam. 

To evaluate industrial clustering policy in Vietnam, including both formal and 

informal types, the research is going to apply the Kuchiki’s flowchart [2]. At first, the 

country should develop industrial parks and export processing zones. Then, the country 

should improve its capacity including hard infrastructure (transportation, 

communication, electricity, water system), soft infrastructure (legislation, 

administrative apparatus especially checking and licensing agencies, human resources 

including both common and skilled human resources, and living standards for foreign 

managers and their family). Thirdly, it should attract FDI of anchor multinational 

corporations including brand firms, OEM and ODM firm. Lastly, it should promote 

outsourcing companies, subcontractors and other international and domestic joint 

ventures to participate into value chains/production networks leading by top 

multinational corporations.  

Vietnam has been well done in the first step. To the end of 2020, there are 260 

industrial parks in the whole country (besides, there are some industrial parks acquired 

licensing but not yet constructed or having planned but not yet approved). There are a 

great number of Vietnamese industrial parks gathering in the North (especially in 

Hanoi and the surroundings) and the southern key economic regions. Industrial parks 

concentrate mainly in Dong Nai (28 parks), Binh Duong (27 parks), Ho Chi Minh City 
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and Hanoi (16 parks each city). We can observe the forming of “industrial corridors” 

along the national highways 1A, 2A, 5, 10, 13, 14, 18A, 22, 51A, etc. Hanoi plans to 

build 43 industrial clusters in 2021. To ensure efficient operation of industrial clusters, 

Hanoi would provide supporting policies for enterprises and business households 

relocating their operation into industrial clusters. The Hanoi People’s Committee plans 

to kick off the construction of 43 industrial clusters this year in a bid to meet the 

increasing demand of businesses in the next years. The move was revealed in the plan 

No.68/KH-UBND on the management and development of industrial clusters in Hanoi 

in 2021. As of late 2020, Hanoi has a total of 300,000 operational enterprises, the 

second largest number nationwide behind Ho Chi Minh City, including 122,000 

established in the 2016 - 2020 period. For the upcoming five years, the city targets to 

have an average of 30,000 new enterprises per year and create around 1.5 million new 

jobs. In the specific plan mapped out by the local authorities, the first industrial park is 

scheduled for construction in the first quarter of 2021; other 23 in the second quarter; 

13 in the third and six in the final quarter. Hanoi also targets equipping 100% of 

industrial clusters with adequate technical infrastructure, including wastewater 

treatment system of national standards. To ensure efficient operation of industrial 

clusters, Hanoi would provide supporting policies for enterprises and business 

households relocating their operation into industrial clusters, while setting up a list of 

service fees for all industrial clusters in the city. In addition to building new industrial 

clusters, the city is set to evaluate the current state of operational ones for upgrade, if 

needed. Hanoi plans to further promote investment and higher occupancy rate in 

industrial clusters, gradually transforming the current management model towards 

greater efficiency in operation of industrial clusters. As of present, Hanoi has a total of 

70 operational industrial clusters and parks in 17 districts and towns, covering a total 

area of 1,686 hectares and contributing significantly to economic development and 

social welfare. These industrial clusters and parks have attracted 3,864 businesses that 

created 60,000 jobs, and paid VND1.1 trillion (US$47.28 million) to state coffers [3].   

The fact that there are a number of industrial parks, regardless of size of the areas, 

nearing each other in large urban regions and along the important highways is a good 

condition to promote industrial clustering policy. 

Thus, Vietnam needs industrial clustering policy in the program of restructuring 

the economy, which should consists of the following steps: 

- restructuring territories, urban regions by narrow functions to provide the basis 

for development of industrial clusters; 

- planning the development of industrial parks by sectors and sector function of 

region; 

-  planning transportation infrastructure in dealing with the plans for regions, 

industrial cluster development policy of Vietnam, and special distribution of global 

production network and industrial clusters of other countries in the region; 

- focusing on international cooperations in building industrial clustering policy, 

because many countries support oversea investments of their firms and therefore, are 

interesting in localization policy of investment-receiving countries; 

- improving infrastructure capacity, institutions, living conditions; 
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- building program or white book on development of industrial cluster. The 

program or white book should mention to the content of program, objectives, solutions 

and conditions to implement such solutions. It is needed to refer the experiences of 

Japan, South Korea, and European countries. 
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Підприємництво та інтрапренерство базуються на одній спільній ідеї – 

підприємливості, основна суть якої полягає у тому, що у одній особі підприємця 

поєднуються схильність до організації виробничої діяльності та ініціативність. 

Важливим є саме поєднання інтелектуальних даних, знань, кваліфікації та 

рішучості, здатності прийняти на себе ризик [18] У витоків будь-якого великого 

бізнесу лежить ідея, початком інтрапренерського процесу також є виникнення 

нової думки. 

Інтрапренерство беззаперечно є елементом інноваційної діяльності. [1, 2, 

3, 4, 5] інтрапренерство трактує як відносини, які виникають на підставі 

створення на "старих" великих підприємствах малих підприємницьких структур 

з метою подолання консерватизму великих компаній і вирішення інноваційних 

довгострокових завдань. Його можна розглядати як діяльність з виробництва і 

реалізації товарів (надання послуг) на основі інтеграції підприємницьких 

можливостей людей і підприємства. Тому, усі підприємства слід класифікувати 

на дві групи: традиційні підприємства та підприємства інтрапренерського типу. 

Традиційні підприємства, управління якими здійснюється на основі загально 

прийнятих норм, з дотриманням чіткої ієрархії, централізованим прийняттям 

рішень, здійснюють інноваційну діяльність переважно купуючи та 

запроваджуючи розроблені інновації. Інша група - підприємства 

інтрапренерського типу, тобто ті, що для запровадження інновацій 

використовують інтрапренерську форму їх реалізації. 

Розвиток інтрапренерства був обумовлений рядом причин. Розглянемо їх 

детальніше. Успішний розвиток і ріст чисельності працівників та обсягів 

виробництва, можуть призвести до Синдрому Великого Бізнесу, якому 

характерні наступні ознаки:  

- високий рівень централізації прийняття рішень і, як наслідок, нечутливість 

периферійних ланок підприємства; 

- наявність численного апарату управління ; 

- всеохоплююча та деталізована система спеціальних процедур та форм  для 

прийняття та реалізації щоденних рішень, однотипних завдань, високий рівень 

бюрократизму; 

- залучення більшого числа управлінського апарату, витрачання робочого часу 

на наради для розробки  та систематизації вищевказаних процедур та рішень; 

- часте делегування прийняття рішень та відповідальності з одного структурного 

підрозділу на інший, поширення «спихотехніки» виконання завдань[5] 
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Інтрапренери – підприємливі працівники підприємства, спрямованого на 

розвиток інновацій, які зайняті пошуком та втіленням нової ідеї, проявляють 

ініціативу у розробці нової продукції, обладнання, технології чи послуг в межах 

підприємства з використанням її внутрішніх ресурсів. Значно масштабнішим є 

поняття інтрапренерської одиниці – тимчасово або постійно діючого 

структурного підрозділу підприємства, створений для реалізації конкретного 

інноваційного проекту. Під інтрапренерською одиницею ми розуміємо як одного 

співробітника, автора ідеї, так і цілий підрозділ, до складу якого входить певна 

кількість працівників, які працюють під керівництвом інтрапренера. Поява 

інтрапренерства тісно пов’язана  з тим, що підприємства переходять на 

внутрішньо-підприємницьку форму організації виробництва. Оскільки 

підприємництво передбачає свободу творчості, то підрозділи  великих 

виробничих структур отримують право на свободу дій, що передбачає наявність 

і використання інтракапіталу, тобто капіталу, необхідного для реалізації ідеї 

інтрапренерства. 

Ми пропонуємо умовно поділити їх за ознакою самостійності на початкові 

та похідні. У свою чергу види класифікуються на підвиди.   

Класичний підвид передбачає участь однієї ключової особи. Активний 

співробітник підприємства генерує ідею, за підтримки центру інтрапренерства 

матеріалізує її у проект, погоджувальна рада затверджує розробку, автор ідеї стає 

керівником інтрапренерської одиниці.  Суть базового підвиду розмежованої 

участі полягає у тому, що ідея генерується однією особою, можливо керівником 

підприємства, а запроваджується інтрапренерською одиницею під керівництвом 

іншої особи. У даному випадку важливу роль відіграє центр інтрапренерства, 

який володіє інформацією про активних працівників, їхні здібності, досвід та 

кваліфікацію, та, враховуючи характеристики поданих ними ідей, формує 

інтрапренерську одиницю та надає ліміт повноважень її керівнику.  

Підвид участі запрошеного інтрапренера передбачає залучення особи яка 

не є співробітником підприємства, але є автором ідеї, розробка якої зацікавила 

керівників, або володіє специфічним досвідом, необхідним для реалізації 

вказаного проекту. Слід відмітити, що реалізація за допомогою  створення такої 

інтрапренерської одиниці є екзопренерством, адже зі сторони залучаються 

інтелектуальні ресурси. Проте, при використанні даного підвиду 

інтрапренерської одиниці потрібно враховувати ризик відсутності авторитету 

інтрапренера «зі сторони». Активні працівники підприємства,  працюючи під 

керівництвом незнайомої особи, можуть негативно сприймати нові методи 

«зовнішнього» керівництва, важко сприймати нововведення, проявляти  

негативне ставлення до нових методів реалізації проекту та необхідності 

навчання, підвищення кваліфікації. У даному випадку, на нашу думку, з метою 

усунення таких ризиків, потрібно забезпечити мінімальний часовий інтервал – 

прийняти на роботу потенційного інтрапренера за кілька місяців до початку 

реалізації проекту, надати можливість адаптуватись у середовищі підприємства, 

і лише після цього розпочинати формування інтрапренерської одиниці. Таке 

передбачення і усунення проблеми має ще одну вагому перевагу – запрошений 

інтрапренер, після проходження адаптаційного періоду, може взяти участь у 
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виборі працівників інтрапренерської одиниці, враховуючи власний досвід 

співпраці.  

Упровадження інтрапренерської форми реалізації інновацій 

рекомендовано починати із створення базових інтрапрнерських одиниць, а, в разі 

позитивного результату їх діяльності, трансформувати їх у похідні.  Сутність 

такої диверсифікації полягає у врахуванні позитивного досвіду діяльності 

початкових форм та трансформації їх у похідні форми з метою стимулювання 

подальшого розвитку інтрапренерства на підприємстві.  

Перший похідний підвид – децентралізована інтрапренерська одиниця, 

якій керівником підприємства надається високий ліміт повноважень, 

самостійність вибору проектів, фіксований ліміт фінансування, у межах якого 

керівник визначає склад підрозділу, відповідне стимулювання, потрібні обсяги 

матеріально-технічних ресурсів. Втручання керівника підприємства у діяльність 

такої одиниці є мінімальним. Центр інтрапренерства у даному випадку виконує 

консультативну функцію, погоджувальна рада аналізує проект лише у разі 

перевищення ліміту фінансування. Основні засади діяльності відокремленого 

дочірнього підприємства, другого похідного підвиду, є подібними до 

попередньої форми, проте ступінь самостійності значно вищий. У даному 

випадку для дочірнього підприємства материнською компанією передбачається 

розробка стратегії розвитку та у її межах надається свобода у реалізації поточних 

завдань, у тому числі можливість утворення нових базових інтрапренерських 

одиниць[3, 7]. 
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Сучасне суспільство знаходиться під впливом масштабної кампанії з 

впровадження інновацій, які є рушійними силами економічного росту. Саме 

тому економіка країни зацікавлена в ефективності проведення інноваційної 

політики, а для цього необхідно дослідження механізму їх зв’язку.  

Вивченню взаємозв’язку інновацій та економічного росту присвячені роботи, 

зокрема [1], [2], [3], [4] та інші. Емпіричне дослідження [1] демонструє, що 

інновації роблять значний внесок в зростання  економіки країни у світлі теорії 

нового зростання. А чому для економічного зростання так необхідні технологічні 

інновації? На це питання дослідник відповідає в роботі [2]. Інвестиції в 

економічне зростання та науково-дослідницьку діяльність мають зв'язок, що 

теоретично обґрунтовано в праці [3].  В роботі [4] реалізована оцінка зв’язку між 

економічним ростом, інноваціями, інвестиціями та людським капіталом для 

країн Європи (Польщі, Чехії та Угорщини). Серед основних висновків слід 

відзначити, що були побудовані множинні моделі регресії. Визначено ряд 

факторів, що демонструють рівень інноваційного розвитку країни, а в якості 

результативної змінної обрано значення валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Це дало можливість отримати висновок про позитивний зв'язок між інноваціями 

та економічним ростом. 

Досліджень цього питання досить багато, але воно залишається актуальним і 

потребує подальшого вивчення.  Зокрема, з використанням різних методів 

аналізу, нових баз даних та систем показників. 

Мета роботи: емпіричний аналіз зв’язку між рівнем впровадження інновацій 

та економічним ростом для вибірки країн, у групах країн та в Україні. 

Дослідження виконано методами статистичного, кореляційно-регресійного та 

графічного аналізу. 

Дані. До вибірки потрапило 128 країн. Це країни, які характеризуються 

регіональними відмінностями (це країни Європи, Центральної Азії, Північної та 

Латинської Америки та інші) та належать до різних дохідних груп (за 

класифікацію Світового банку  [5]) це такі групи: високодохідні країни (High 

income), країни з доходами вище середнього (Upper middle income) та нижче 

середнього (Lower middle income), низькодохідні країни (Low income).  

Статистичні дані показників за 2019 рік. 
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Кількісну оцінку рівня впровадження інновацій представлено за допомогою 

– Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index – GII) для всієї вибірки 

(середнє значення по вибірці 36,3). Він розраховується з урахування системи 

показників та є рейтинговим в 2019 році оцінений був для 129 країн світу. 

Лідерами 2019 року є Швейцарія (GII=67,2), Швеція (GII=63,7) та США 

(GII=61,7), а Україна посіла 47 сходинку зі значенням GII=37,4. [6] 

Індикатором економічного росту обрано валовий внутрішній продукт на 

душу населення (Gross Domestic Product – GDP per capita (current US$)). 

Максимальне значення по вибірці має Люксембург (114704,59), середнє 

значення – 17855,9. 

Дослідження зв’язку в Україні передбачає формування часових рядів для 

показників, а саме: GDP per capita (current US$) та кількість заявок на товарні 

знаки (Trademark applications) за період 1993-2019 рр. [5] 

Основні результати дослідження. Графічний аналіз значень обраних 

показників інновацій та економічного росту для всієї вибірки країн (рис.1) 

показав, що між ними простежується прямий лінійний характер зв’язку: 

зростання одного ініціює збільшення іншого. Значення коефіцієнта кореляції 

(r = 0,815) підтверджує наявність тісного прямого зв’язку. Результат показує 

наявність позитивного зв’язку між індексом інновацій та економічним 

розвитком. Такий самий характер зв’язку був виявлений між обраними 

кількісними показниками в роботі [4]. 

 
Рис.1. Кореляційне поле: інновації та економічний ріст для вибірки країн, 2019 

Джерело: побудовано автором за даними [5], [6]. 

Відзначимо, що є розкид значень та відхилення від лінійної тенденції, а також 

концентрація об’єктів на кореляційному полі має свої особливості (рис.1). Таким 

чином, вхідна вибірка потребує детального дослідження для можливості 

виявлення особливостей зв’язку між досліджуваними показниками.  

Наступний етап дослідження передбачає проведення аналізу зв’язку між 

інноваціями та економічним ростом в групах країн, сформованих за певною 
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якісною ознакою. Таким чином, розділивши вхідну вибірку країн на дохідні 

групи, отримано 4 групи з певною кількістю країн (табл.1). 

Проведено статистичний аналіз дохідних груп (табл.1), що дозволяє виявити 

певні особливості між показниками та зв’язки між ними. 

Таблиця 1 

Статистичний аналіз груп країн відповідно до рівня доходу 

Рівень доходу країни 

High 

 income 

(51) 

Upper 

 middle 

income 

(34) 

Lower 

middle 

income  

(30) 

Low 

income 

 (13) 

Середнє 

значення  

GDP per capita 38309,48 7312,60 2471,70 692,12 

GII 47,10 32,98 27,93 22,22 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

GDP per capita 21883,15 2329,14 1091,26 215,44 

GII 10,30 6,24 5,34 3,77 

Коефіцієнт 

варіації  

GDP per capita 57% 32% 32% 31% 

GII 22% 19% 19% 17% 

Коефіцієнт кореляції між  

GDP per capita та GII 
0,659 0,583 0,515 0,341 

Джерело: розраховано автором за даними [5], [6]. 

 

Середнє значення для обох показників (табл.1) характеризується тим, що 

його зниження супроводжується переходом до нижчої дохідної групи, тобто в 

групі країн з високими доходами найбільше значення середнього по GDP per 

capita та GII, а в групі з низькими доходами – найменше. 

Коефіцієнти варіації (табл.1) менше критичного значення 33%, що показує їх 

однорідність [7]. Винятком є група високодохідних країн по GDP per capita, де 

він досягає 57%, що свідчить про неоднорідність об’єктів вибірки за показником 

(присутній певний розкид значень). Порівняння коефіцієнтів варіації між 

показниками по всіх 4 групах свідчить про те, що GDP per capita варіює більше, 

ніж GII (табл.1). 

Значення розрахованих коефіцієнтів кореляції (табл.1) демонструють прямий 

зв'язок, який можна розділити за варіацією значень r. Для 3 груп (високодохідні 

країни, вище та нижче середнього значення) r>0,5, що свідчить про зв'язок 

помірної сили, а для групи низькодохідних країн – слабкий (r=0,341). [8] 

На рис.2 графічно представлено розподіл країн по групам доходу при 

співвідношенні GDP per capita та GII. Спостерігаємо наступну ситуацію: чим 

вища дохідна група країни, тим вище розташовані об’єкти на координатній 

площині з відповідними значеннями показників. Країни з низьким доходом 

розташувались найближче до осі абсцис, з високим – віддалені, а країни з 

середніми доходами розташувались між ними. Таким чином, можна зробити 

висновок, що рівень доходу країн є вагомою ознакою для формування 

співвідношення між інноваціями та економічним ростом.  
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Рис.2. Інновації та економічний ріст  

(розподіл країн за дохідними групами), 2019 
Джерело: створено автором за даними [5], [6]. 

 

Аналіз зв’язку між показником інновацій (кількість заявок на товарні знаки) 

та економічним ростом показав, що між ними присутній прямий лінійний зв’язок 

(рис.3), а коефіцієнт кореляції дорівнює 0,857 та інтерпретує його як тісний.  

 
Рис.3. Інновації та економічний ріст в Україні, 1993–2019 рр. 

Джерело: створено автором за даними [5]. 

Між показниками виявлено лінійний характер зв’язку, що дозволяє отримати 

відповідне рівняння залежності з параметрами, що оцінені методом найменших 

квадратів [8], а також коефіцієнт детермінації (R2). Його значення показує, що 
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ВВП на душу населення на 73,5% залежить від факторів врахованих в моделі, а 

саме кількості заявок на товарні знаки.  

Висновок. Візуальний аналіз вибірки країн дає можливості виявити прямий 

лінійний вид залежності, що підтверджується високим значенням коефіцієнта 

кореляції. При розподілі країн на дохідні групи виявлено, що чим вище дохідна 

група, тим більше значення індексу інновацій та економічного росту. Кореляція 

в групах оцінена як пряма помірна, за винятком групи Low income, де вона 

визначена як пряма слабка. В Україні між обраним показником інновацій та 

економічним ростом виявлено тісний прямий характер зв’язку. За рахунок 

проведеного емпіричного аналізу, отримано аргументи на користь висновку, що 

інновації позитивно позначаються на розвитку економіки. 
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) є спеціалізованою установою ООН із 

дуже широкою автономією. Фонд було засновано у 1945 році для сприяння 

монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення фінансового зростання 

та збільшення зайнятості населення. До Фонду входять 189 держав, які керують 

організацією через Раду Директорів. Україна є членом МВФ із 1992 року. З 

моменту завершення Революції Гідності, з урахуванням трьох програм МВФ 

Stand-by 2014-2020 років). Основними цілями співробітництва з МВФ є 

стабілізація української фінансової системи, проведення структурних реформ та 

створення підґрунтя для сталого економічного зростання. Фонд допомагає 

Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш 

ефективно впроваджувати програму реформ.  

Загалом діяльність МВФ в контексті співпраці з Україною набуває вагомого 

значення для реалізації її стабілізаційної політики. Серед першорядних причин 

цього можна назвати економічний спад, необхідність здійснення структурних 

реформ, не сформованість фінансового ринку та ін. Поглиблення співпраці з 
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МВФ відповідає потребам ліквідації диспропорцій платіжних балансів і 

дефіцитів державних бюджетів країн із перехідним типом економіки, у тому 

числі й України, чого не можна було досягти тільки за рахунок внутрішніх 

макростабілізаційних чинників. 

Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, використовуючи його 

фінансові і технічні ресурси з метою досягнення макроекономічної стабілізації 

та створення необхідних передумов для проведення економічних реформ. Таке 

співробітництво здійснювалось переважно в рамках реалізації 8 спільних 

програм – STF (системна трансформаційна позика), «Stand-By» (стабілізаційна 

позика), Механізм розширеного фінансування (позика на підтримку розвитку), 

попереджувальний «Stand-By». Після двох років «паузи» у відносинах, у лютому 

2014 р. Уряд України звернувся до МВФ з проханням розпочати переговорний 

процес щодо підготовки нової кредитної угоди між Фондом та Україною. 30 

квітня 2014 р. Рада директорів МВФ затвердила нову спільну програму «стенд-

бай» на наступні 2 роки у сумі 17,1 млрд. дол. США, з яких у 2014 р. отримано 

два транші – у травні у розмірі 3,2 млрд. дол. США та у вересні у розмірі 1,4 

млрд. дол. США. У січні 2015 р. досягнуто домовленості про розширення 

фінансової підтримки України шляхом заміни існуючої програми МВФ stand-by 

на довготермінову програму Extended Fund Facility (EFF). 11 березня 2015 р. Ради 

директорів Міжнародного валютного фонду прийняла рішення щодо переходу 

на довготермінову програму розширеного кредитування (EFF) і виділення 

Україні 17,5 млрд. дол. США. Ця чотирирічна програма передбачає 

фінансування заходів з економічної і фінансової стабілізації України. 

Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд. дол. США поступив в Україну у 

березні 2015 р. 31 липня 2015 р. відбулось чергове засідання Ради Директорів 

МВФ, під час якого було ухвалено рішення щодо виділення Україні другого 

траншу у розмірі 1,7 млрд. дол. 

Незважаючи на призупинку надання траншу, фонд планує продовжити 

співпрацю з Україною. Більше того, керівник місії МВФ Джейла 

Пазарбашіоглу в останньому інтерв'ю відзначила деякі успіхи від виконання 

угоди stand-by: зниження інфляції, зменшення ризиків у банківському секторі, 

стабілізація валютного курсу. 

Довгострокові і дешеві кредити МВФ сприяють вирішенню проблем 

платіжного балансу. Завдяки наданій підтримці, став можливим відтік 7,1 

мільярда доларів на рефінансування зовнішнього боргу банків та корпорацій 

за вісім місяців 2009 року, а також внутрішній відтік 5,7 мільярда доларів з 

банків, які осіли у кишенях населення. 

На думку експертів Світового банку, без заміщення втрачених 

золотовалютних резервів НБУ коштами від кредиту stand-by та вирівнювання 

сальдо зовнішньої торгівлі  макроекономічна стабілізація неможлива. 

Про те, що грішми, отриманими від МВФ, забороняється проводити валютні 

інтервенції, експерти не згадують. Та й навіщо, якщо є рецепт - плаваючий 

валютний курс і відмова від адміністративного регулювання вартості гривні. 

Утім, більшість експертів усе ж вважають: Україна справді рано чи пізно – 

бажано якомога раніше – має навчитися обходитися без кредитної “ем-ве-
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ефівської подушки” (як кажуть одні) чи “зашморгу” – за оцінками інших. Але 

наразі дозволити собі цього не може. Бо фінансові умови, які пропонує 

позичальникам Фонд, – одні з найвигідніших у світі (якщо брати до уваги 

доступність грошей для країн з перехідною економікою). Також співпраця з 

Фондом є непоганим сигналом для інвесторів і гравців міжнародних ринків 

комерційних запозичень. Приміром, без співпраці з МВФ для України доступні 

позички лише під 10-12% річних. Які, до того ж, потрібно швидко повертати 

(упродовж двох-трьох років). В умовах же активної підтримки з боку Фонду – 

під 7-9% і навіть менше. А терміни запозичень значно більші. До речі, проєктом 

Державного бюджету на 2020 рік передбачено, що середньозважена ставка 

зовнішніх запозичень для України в наступному році не перевищить 8%, 

внутрішніх позик – 14,6%. Це вже добре. 

Отже, щоб Україна погасила свої борги перед Міжнародним валютним 

фондом. Країна вимушена запозичувати нові кредити. Украхна стає все білтше 

залежною від зовнішніх факторів, через надмірні зовнішні кредити. Крім того, 

економіка країни належним чином не розвивається за рахунок залучення 

зовнішніх коштів. Досягається за рахунок міцних вітчизняних виробників 

стійкість економіки України та її зростання. Країні потрібно прислуховуватися 

до ситуації яка склалася в соціальній сфері і до свого власного економічного 

руху. Україні потрібно приділяти увагу виконанню програм та розробці, 

зменшувати витрати  тому тому, що це все негативно впливатиме на розвиток 

країни розрив відносин і припинення співробітництва з МВФ. 
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На сучасному етапі як, і в роки незалежності Україна перебуває у стані 

глибокої кризи. Набуваючи власний досвід та досвід інших незалежних країн, 

Україна чітко визначила для себе нові завдання та перспективи у зовнішній 

політиці. Зовнішня політика держави – це комплекс дій, спрямованих на 

встановлення та підтримання відносин із міжнародним співтовариством, захист 

власних інтересів і розширення свого впливу на інших суб’єктів міжнародних 

відносин.  Реалізуючи здобутий суверенітет, Україна стає повноправним 

суб’єктом міжнародних відносин і відіграє важливу роль.   

 Україна  незалежна держава. Це вимагає забезпечення економічних гарантій 

суверенності. Для народного господарства України характерні негативні 

тенденції такі, як спад виробництва, загальні неплатежі, зростання державного 

боргу та дефіциту державного бюджету, масове безробіття, загострення 

соціальних розбіжностей та суперечностей. 
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Єдиний вихід з такого кризового становища, що склалося, є перехід до 

ринкового механізму господарювання та інтеграція економіки України у 

світогосподарську систему. 

На міжнародний статус України,  та її місце у світовій економіці вплинули 

такі основні чинники, які зумовлені: 

• руйнуванням системи балансу сил; 

• превалюванням США як єдиної світової супердержави після розпаду 

Радянського Союзу й Варшавського Договору; 

• збереженням та посиленням НАТО як системи колективної безпеки 

трансконтинентального характеру і водночас слабкими механізмами 

урегулювання конфліктних ситуацій, якими володіють Європейський Союз та 

ОБСЄ;   

• тенденцію до оформлення багатополюсного контуру, зокрема з метою 

створення противаги політичному та економічному впливові США, з відмінними 

за політичною, економічною, військово-технічною могутністю центрами 

тяжіння; 

• намаганнями складення загальноєвропейської – трансатлантичної – 

євразійської системи колективної безпеки. 

За  структурою  експорту  можна  виділити те,  що  інші  країни  потребують  

переважно  української  сировини,  сільськогосподарських  продуктів так і 

складових  елементів  для  розвитку  власної  промисловості. Це  свідчить  про  

не конкурентоспроможність  вітчизняної  переробної,  легкої, харчової  

промисловості.  Використання експортного потенціалу України є  передумовою 

для розвитку економіки, зростання ВВП.  Аналіз  товарної  структури  експорту 

показав переважання експорту чорних металів та виробів із них. Разом із тим, як 

вже зазначалось,  продукція  української  металургії носить сировинну основу з 

низькою доданою  вартістю.  Проблемою  розвитку експортного потенціалу 

металургії є  низька та застаріла технічна оснащеність. Відтак, без  модернізації  

конкурентоспроможність  металургійного  комплексу  України залишається 

низькою. 

На сучасному етапі економіка світу переживає величезну кризу. Виходом з 

такого тяжкого становища може бути тільки найшвидший перехід до ринкової 

економіки разом з розширенням міжнародних економічних відносин.                                                                                                                        

Міжнародна торгівля  ̶  центральна  ланка складної системи світогосподарських 

зв’язків, що об’єднує практично всі країни світу в єдину міжнародну економічну 

систему. Є засобом,  який  країни  світу  застосовують для  розвитку  і  

поглиблення  спеціалізації своїх економік, підвищення продуктивності праці  та 

ефективного  використання  своїх ресурсів.  Вона  займає  провідне  місце  в 

системі  міжнародних  економічних  відносин. Міжнародний  торговий обмін є  

одночасно  і  передумовою,  і  наслідком  міжнародного поділу праці,  виступає 

важливим фактором  формування  і  функціонування світового господарства. 

Однією з важливих форм прояву міжнародної торгівлі для кожної країни є 

експорт,  який дає можливість використати свої  порівняльні  переваги  та втілити  

свій  експортний  потенціал.  Але існування будь-якого явища,  в тому  числі 

торгівлі,  знаходиться  під  впливом  різноманітних  чинників,  які  потребують  
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постійного дослідження та моніторингу для прийняття ефективних  

управлінських рішень. Україні потрібно більше розвивати свої міжнародні 

економічні відносини, тобто інтегруватися в світову господарську систему. Це 

може дати для нашої економіки:                                                  

• співробітництво з національними господарствами різних країн; 

• ліквідацію бар'єрів у торгівлі між країнами. 

Невід’ємною складовою на шляху до економічного зростання для України є 

міжнародна  торгівля.  Україна  повинна  якомога більше  сприяти  розвитку  

міжнародних торговельних  відносин,  проте  на  сьогодні для нашої країни існує 

багато чинників, що  перешкоджають  розвитку  зовнішньої торгівлі,  серед  них:  

• відсутність за  кордоном  збутової  інфраструктури;  

• загострення  міжнародної  економічної  конкуренції;   

• слабка  інфраструктура  підтримки  експорту  з  боку  іноземних  держав. 

 З  такими  чинниками,  які  мають  негативний  вплив на  міжнародну  

торгівлю України  варто  боротися,  адже  наша  держава має  великий  спектр  

потенційних  можливостей для  розвитку міжнародної торгівлі та економічних 

зв’язків. 
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Відірваність процесу проведення реформ від мінімально необхідних 

розрахунків та попереднього обґрунтування ефективності будь якої реформи 

може мати негативні наслідки. Сучасні реформи в Україні, зокрема реформа 

децентралізації, відбуваються без залучення широкого кола представників 

соціальних шарів, громадських організацій та наукових установ які являють 

соціальний капітал, та є каталізатором економічного зростання держави. 

Для реформи децентралізації 2020-й рік відзначився повним завершенням 

процесу створення об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ) та зміни 

Адміністративно-територіального устрою (далі АТУ) на базовому та 

субрегіональному рівні. Варто відмітити, що процес утворення ОТГ проводився 

у два етапи, під час першого етапу було утворено 982 ОТГ [1], а після завершення 

другого етапу налічується 1469 ОТГ[1] в 1438 з яких відбулися перші вибори 

голів та депутатів місцевих рад. На відміну від першого етапу децентралізації, у 

2020 році створення ОТГ відбувалося виключно адміністративним шляхом за 

попередньо затвердженими перспективними планами створення об’єднаних 

територіальних громад кожної з областей України [1]. Під час першого етапу 

створення ОТГ об’єднання відбувалося добровільно, що відповідає засадам 

Закону України [2], але з недостатньо ретельним контролем з боку влади, 

внаслідок чого за даними рейтингу [3],  в більшості випадків створювались 

неспроможні ОТГ, що в свою чергу не відповідає засадам зазначеного Закону. 

Новий АТУ України на базовому та субрегіональному рівні затверджено 

Постановою Верховної Ради України (далі ВР) [4], територіальні громади (далі 

ТГ) отримали в комунальну власність земельні ділянки за межами населених 

пунктів, також Кабінетом міністрів України схвалено Проект Закону [5], який в 

разі прийняття ВР узгодить питання АТУ на всіх рівнях. Але децентралізація 

влади та розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та 

місцевими державними адміністраціями продовжується, відповідні зміни до 

Закону [6] прийняті ВР у першому читанні 17.11.2020р. [7] та продовжують 

розглядатись [8]. 
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Варто зазначити як позначаються впроваджені реформи та ті що тривають на 

можливості ТГ розвивати власну фінансово-економічну спроможність та 

впроваджувати сталий розвиток. 

Сучасний стан ТГ в частині сталого розвитку, характеризується наступними 

рисами: 

А - в контексті економічного розвитку 

- Недостатність (подекуди повна відсутність) статистичних даних; 

- Неузгодженість стратегічних та програмних документів розвитку 

(подекуди спостерігається відсутність зазначених документів); 

- Дефіцит кадрів з відповідним рівнем кваліфікації для обіймання 

новостворених посад в адміністрації ТГ; 

- Невизначеність шляхів економічного розвитку 

Б – в контексті екологічного розвитку 

- Невизначеність поточного стану навколишнього середовища території 

ТГ; 

- Незабезпеченість системами центрального водовідведення, а подекуди й 

водопостачання; 

- Знос наявних інженерних мереж та інфраструктури; 

В – в контексті соціального розвитку 

- Зменшення кількості наявного населення (зокрема за рахунок міграційних 

процесів); 

- Зростання середнього віку населення; 

- Брак робочих місць (низький рівень зайнятості населення). 

Г – в контексті просторового розвитку 

- Незабезпеченість (неповна забезпеченість) містобудівною документацією 

на місцевому рівні; 

Окрім цього відповідний вплив вчиняють неузгодженості на інституційному 

рівні, а саме: 

- Відсутність нормативної та методичної бази для розробки та актуалізації 

документації, зокрема нових видів а саме комплексного плану 

просторового розвитку ТГ, що вводиться Законом України [9], який 

набуває чинності вже 24.07.21р; 

- Не визначених остаточно повноважень та зон відповідальності між 

місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування 

Також у зв’язку зі зміною АТУ на субрегіональному та базовому рівнях 

виникає необхідність розробки нової документації та актуалізації наявної, а саме: 

- Актуалізація схеми планування території областей (СПТО) 

- Розробка схеми планування території районів (СПТР); 

- Розробка комплексного плану просторового розвитку ТГ; 
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- Актуалізація або розробка стратегії сталого розвитку та підпорядкованих 

документів на всіх рівнях АТУ. 

За умови відсутності оперативного вирішення перелічених проблем, ТГ не 

матимуть умов для впровадження сталого розвитку, тобто наявні проблеми 

підсилюватимуться й далі, та разом з тим виникатимуть нові проблеми. Також 

труднощі та проблеми викликатимуть негативний синергетичний та 

кумулятивний ефект, які додатково прискорюватимуть розвиток проблем. 

Суттєвою помилкою з самого початку процесу створення ОТГ була 

недостатня залученість науковців та наукових установ України до проведення 

перспективних економічних розрахунків та підготовки прогнозних документів 

розвитку, що призвело до появи диспропорцій у розподілі ресурсів та появи на 

мапі територіальних громад які не мають ресурсів для досягнення фінансово-

економічної спроможності. Але ефективність та сам факт існування наукових 

установ в Україні викликають занепокоєння, оскільки фінансування знижується, 

кількість співробітників в науковій сфері зменшується, кількість інновацій також 

зменшується. Додатково, гіпотетичне співробітництво наукових установ та 

органів місцевого самоврядування (або місцевих державних адміністрацій) 

ускладняється чинним законодавством, а саме ЗУ «Про публічні закупівлі» [10], 

згідно з засадами якого переможцем тендерної закупівлі замовник повинен 

обирати учасника що запропонував найменшу ціну на роботи або послуги. 

Оскільки всі бюджетні закупівлі повинні проходити через процедуру публічних 

закупівель, а питання ціноутворення на науково-технічні послуги та питання 

кваліфікаційних вимог до учасників-виконавців лишаються неврегульованими, 

то замовник найчастіше обирає «кота в мішку» - за найменші кошти з невідомим 

рівнем кваліфікації. Хоча співпраці між науковими установами  та органами 

місцевого самоврядування вирішувала би й проблему фінансування науки та 

проблему виготовлення документації що відповідатиме запиту замовника та 

чинним нормам, також відкритими були б шляхи інноваційного розвитку. 

Таким чином утворюється замкнуте коло з проблем які блокують та 

струмують розвиток і які треба негайно вирішити та неможливості вирішення 

наявних проблем через інституційну незабезпеченість окремих процесів, 

недосконалість наявних процедур, недостатню методичну забезпеченість та 

неврегульованість щодо питань кваліфікаційних вимог. 

Ситуація що склалася може бути вирішена шляхом конструктивної співпраці 

представників всіх гілок влади, бізнесу, громадських організацій та науки на всіх 

рівнях АТУ з метою ефективного використання конкурентних переваг територій, 

економічного потенціалу, екологічних ресурсів та соціального капіталу. Для 

впровадження оперативних  та довготривалих змін необхідні рішучі та швидкі 

дії у наступних процесах: 

- Розробка нормативної документації щодо розробки та проектування на 

субрегіональному та місцевому рівні, в тому числі для нових видів документації; 

- Узгодження (створення ієрархії) стратегічних документів з розвитку, в 

тому числі і у різних галузях, ситуація за якої стратегія сталого розвитку та 
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генеральний план населеного пункту не відповідають один одному або 

розроблені на різний період не припустима; 

- Формування методичних рекомендацій щодо розробки документації; 

- Затвердження вимог щодо кваліфікаційного рівня виконавців (або 

компаній чи установ); 

- Підсилення відповідальності посадових осіб органів місцевого 

самоврядування за витрати коштів на розробку документації що не виконує 

функцій для яких її розроблено; 

- Розробка інституційних механізмів формування регіональної політики в 

умовах реформи місцевого самоврядування [11]. 
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ЕАЭС: РОЛЬ МСП В ЭКОНОМИКЕ ПАРТНЕРОВ 

КАЗАХСТАНА 
 

Рапиев Абдулла Абдухаликович 
кандидат DBA, Алматы Менеджмент Университет, Генеральный директор ТОО 

«Cambrige Line»  

 

Малые и средние предприятия (далее - МСП) играют важную роль в развитии 

мировой экономики, так и экономики отдельных государств, также касается 

интеграционных процессов – в мире. На территориях Российской Федерации, 

Республики Казахстан и Республики Беларусь (ЕАЭС) играет немаловажную 

роль в том числе.  

Доля МСП в объеме ВВП в России составляет около 20%, в то время как в 

более конкурентоспособных экономиках стран Западной Европы, Северной 

Америки и Юго-Восточной Азии, только по малому бизнесу эта цифра 

достигает, а порой и превышает, 50% (рис. 6). 

  

 
Рис. 6. Сопоставление ВВП на душу населения и вклада МСБ в ВВП стран 

мира в 2015 г. 

 

По состоянию на 2015 г. в 28 странах ЕС было зарегистрировано боле 21,6 

млн. МСП, на которых было занято 89,6 млн. человек. Совокупная валовая 

добавленная стоимость МСП в Европе – 3,9 трлн. евро. 

При этом, согласно данным Всемирного банка, в МСБ работает порядка 50-

70% всех занятых. В развитых странах поддержка некрупных предприятий 

считается стратегически важной для развития экономики (и ее экспортной 

составляющей) задачей. 

В странах ЕАЭС в настоящее время ситуация в сфере МСП значительно 

отличается от мировой практики. 
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В России, по данным Росстата, на 2016 г. насчитывалось около 2,5 млн. 

единиц МСП – юридических лиц (рис. 6), главным образом представленные 

микропредприятиями. В сфере МСБ в России занято около 18 млн. человек. 

Около одной пятой валового внутреннего продукта Российской Федерации, а во 

многих субъектах Российской Федерации треть и более валового регионального 

продукта создаются такими организациями.  

Их номинальное количество выросло за 2015 г. на 1,7%. Но прирост был 

обеспечен, главным образом, сегментом микропредприятий, тогда как число 

малых компаний выросло лишь на 0,5%. Численность занятых на малых и 

микропредприятиях выросла на 0,14%, и также за счет роста в сегменте 

микробизнеса (рис. 7). 

Тем не менее в России сохраняется ряд проблем в сфере МСП. С точки зрения 

темы настоящего исследования выделим некоторые. 

Во-первых, по данным авторитетного международного проекта «Глобальный 

мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), лишь 

3,4% малых предприятий в России живет более 3-х лет (в Норвегии – 6,15%, в 

Финляндии – 6,65%, в Испании – 8,39%, в Греции – 12,6%), остальные 

закрываются раньше. Согласно GEM, уровень предпринимательской активности 

в России 5,75% – меньше, чем в странах БРИКС: в Бразилии 17% 

трудоспособного населения являются предпринимателями, в Китае – 14%, в 

ЮАР – 11%, в Индии – 10%, в России – около 6%. По этому показателю Россия 

оказалась схожа с Испанией, Финляндией, Грецией, Норвегией, где также 5-6% 

трудоспособного населения предприниматели. 

 

 

Примечание: Деление на микро, малые и средние компании согласно 

критериям, установленным федеральным законом №209-ФЗ. 

Рис. 7. Динамика МСП – юридических лиц в России в 2010-2016 гг., тыс. ед. 
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Во-вторых, в России МСП на сегодняшний день функционируют главным 

образом в сфере торговли. За 2015 г. общее число предприятий данной сферы 

выросло на 2% и составило 813593 (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Рис. 7. МСП России на 1 января 2016 г.: отраслевая структура. 

 

Отраслевая мононаправленность и акцент на розничной торговле затрудняют 

МСП активизировать свое участие в национальной экономике. 

В-третьих, МСП России неравномерно распределены по территории страны 

(рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Территориальное размещение МСП России на 01.08.2016 г. 
 

Как видно из анализа представленных данных, МСП в России остаются 

весьма дифференцированным по регионам, что мы рассматриваем как серьезную 

проблему, в том числе – и для развития интеграционных процессов в ТС-ЕАЭС. 
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На малые и средние предприятия приходится только 5-6% общего объема 

основных средств и 6-7% объема инвестиций в основной капитал в целом по 

стране. Производительность труда на МСП в Российской Федерации отстает от 

уровня развитых стран (США, Японии, стран Европейского союза) в 2-3 раза. 

Основные характеристики деятельности субъектов МСП Республики 

Беларусь в 2010-2015 гг. представлены нами в табл. 9.  

 

Основные характеристики деятельности субъектов МСП 

Республики Беларусь в 2010-2015 гг.  

Таблица 9. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

субъектов МСП, 

единиц 

86 917 91 277 99 986 111 112 114 208 107 441 

Средняя 

численность 

работников, тыс. чел. 

1 247,4 1 223,6 1 209,9 1 237,9 1 200,6 1 136,1 

Выручка от 

реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

субъектов МСП, 

трлн. руб. 

168,7 359,0 582,9 648,8 716,7 827,5 

Удельный вес 

субъектов МСП в 

ВВП РБ, % 

19,8 21,2 23,5 21,9 21,7 21,1 

 

Эксперты отмечают, что увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (см. табл. 9) происходило в 2014 г. в том числе и за счет 

частных организаций, доля которых в их общем количестве за последние 5 лет 

неизменно составляла около 95%. Вторая особенности – то, что это увеличение 

происходит в основном за счет микроорганизаций.  

Можно предположить, что сокращение количества субъектов МСП в 2015 г. 

произошло в связи с действием главным внешнего фактора – экономических 

санкций западных стран против Российской Федерации и ухудшения 

макроэкономической ситуации как в России, так и в Беларуси вследствие тесного 

экономического взаимодействия. Однако количество субъектов МСП на 1 тыс. 

жителей республики сопоставимо с показателями других государств, но средний 

объем добавленной стоимости, производимой одним таким субъектам, 

значительно меньше, чем в развитых странах. В связи с этим в Минэкономики 

считают, что повышение производительности труда субъектов МСП является 

одним из значимых потенциальных источников экономического роста. 

Также сократилась и средняя численность работников на МСП Беларуси в 

2015 г. 

При этом выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг 

отечественными субъектами МСП выросла, в том числе в целом за период в 4,9 
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раза – со 168,7 трлн. руб. в 2010 г. до 827,5 в 2015 г., что позволяет говорить о 

росте эффективности и конкурентоспособности сохранившихся МСП. 

На конец 2015 г. вклад белорусских МСП в национальный ВВП составил 

21%. Это не в полной мере соответствует планам Программы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 гг., где была 

поставлена амбициозная задача по увеличению доли МСП в белорусской 

экономике до 30% ВВП.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о росте 

предпринимательской активности среди населения, и в то же время это 

подтверждает сделанный ранее вывод о трудностях развития МСП, у 

большинства которых так и не получается (в том числе и по объективным 

причинам) развиться в малые и средние организации.  

Как видно из рис. 10 и 11, наиболее привлекательной сферой деятельности 

МСП в Беларуси остается розничная торговля, при этом белорусские МСП 

существенно дифференцированы по величине в зависимости от сферы 

деятельности. 

 
Рис. 10. Распределение МСП по сферам деятельности в 2012-2014 гг. 
 

 
 

Рис. 11. Распределение МСП по сферам деятельности и размеру предприятия 

в 2014 г. 
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Несколько меньше белорусских МСП занято в строительстве и 

промышленности (приблизительно 14% и 17% соответственно), а также сферах 

транспорта и связи, бытового обслуживания и общественного питания. На все 

остальные сферы деятельности приходилось менее 20% МСП. 

Таким образом, малый и средний бизнес Беларуси хоть пока и остается 

дистанцированной от экономической политики страны, в том числе и в контексте 

региональной экономической интеграции, однако в целом играет все более 

заметную роль в развитии белорусской экономики, что отмечают и 

международные организации. Логично предположить, что его влияние на 

интеграционные решения в будущем будет постепенно усиливаться. 
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Бүгінгі таңда білім ең маңызды "шикізатқа" және экономикалық қызметтің 

нәтижесіне айналған кезде, ұйымның зияткерлік элитасы екінші рольдерден 

біріншіге өтті. Компанияларға инвестиция салатындар, оларды ішіне 

тарататындар және кәсіпорынға өз уақыты мен күшін салатындар үшін – 

персоналдың зияткерлік капиталы өмірлік маңызды инновациялық мәнге ие 

болды. Сондықтан өзінің персоналының білімін пайдаланбайтын кәсіпорын 

табысқа және инновацияларға мүдделі емес. 

Компания қызметкерлердің идеяларынан барынша пайда табуы үшін оның 

басшылары зияткерлік капиталды қалай және неге әлі толық пайдаланбағанын 

анықтап, мұндай немқұрайлылықтың асқан бағасын түсінуі керек: босқа 

жұмсалған ақша, жіберіп алған мүмкіндіктер. Адамдардың зияткерлік капиталды 

пайдаланғысы келмейтін себептерінің бірі – олар ақыл-ой энергиясын 

қолданудың қайтарымын - инвестицияланған капиталға пайданы көрмейді. 

Егер кәсіпорын өзінің есептік құнынан асатын бағамен сатып алса 

(белгіленген дивидендтерді есептемегенде), онда бұл үстеме әдетте зияткерлік 

қорлар есебінен қалыптасады: патенттерден күтілетін пайда, тұтынушылармен 

қарым-қатынас, сауда белгісі және бизнесті басқару құқығын сатып алу үшін 

сыйақы. 

Зауыттар мен жабдықтарға инвестиция салатын көптеген кәсіпорындар үшін 

зерттеулер мен әзірлемелерге, біліктілікті арттыруға немесе қайтарымын сандық 

түрде елестету қиын басқа да қызмет түрлеріне инвестицияларға қарағанда оңай 

бақыланады және сенімді және негізделген болады. Алты кезеңнен тұратын 

зияткерлік меншікті басқарудың қарапайым, бірақ тиімді үрдісі бар: 

1. Стратегияны әзірлеу. Әр кәсіпорындағы, әр бөлімшедегі білімнің рөлін 

анықтау қажет. 

2. Бәсекелестердің стратегиялары мен патенттер портфолиосы туралы барлау 

мәліметтерін жинау. 

3. Меншікті патент портфелінің мазмұнын жіктеу (бізде не бар, ол белсенді 

қолданылады, кімге сеніп тапсыру керек?). 

4. Зияткерлік меншіктің құны мен құндылығын анықтау, онымен не істеу 

керектігін шешу: нені сақтау, не сату, неден бас тарту керек. 
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5. Инвестициялар. 

6. Білімнің жаңа портфелін қалыптастыру және бүкіл процесті шексіздікке 

көшіру. 

Ұзақ мерзімді перспективада шеберліктің, коммерциялық құпиялардың және 

техникалық сараптаманың интеллектуалдық құпияларының болмауының 

неғұрлым айқын, бірақ неғұрлым құнды нысандары саласында білімді анықтау 

және пайдалану жөніндегі қызметті кеңейту міндеті қойылады. 

Бірде-бір менеджер кәсіпорынның ақшасы немесе пайдалы аудандары 

жоғалып кетуіне жол бермейді. Алайда, егер сіз осы нұсқаулықтардың кез- 

келгенінен оның компаниясында корпоративті білімнің қанша пайызы 

пайдаланылатынын сұрасаңыз, әдеттегі жауап "жиырмаға жуық" болады 

(бақылауды Бетти Цукер Швейцарияның Готтлиб Даттвейлер қорында білімді 

басқаруды зерттей отырып жасаған) [1]. 

Ақыл-ойды ұйымның маңызды активі ретінде мадақтау бір нәрсе, ал тиімді 

өндіріске әкелетін жоспарлар мен стратегияларды түсіну мүлдем басқа. Бұл 

зияткерлік капиталды анықтауды ғана емес, оның сипаттамасын да талап етеді, 

оның көмегімен менеджерлер зияткерлік активтерге инвестиция салуды 

жоспарлап, басқара алады. 

"Зияткерлік капиталға" келетін болсақ, бұл патенттердің, техникалық 

сипаттамалардың, іскерлік дағдылардың, технологиялардың, жеткізушілер мен 

тапсырыс берушілер туралы ақпараттың, инновацияны енгізуге әкелетін 

тәжірибенің жиынтығы. 

Басқаша айтқанда, "зияткерлік капитал" – бұл неғұрлым құнды активті 

шығару үшін қалыптастырылған, бекітілген және пайдаланылатын зияткерлік 

материал. Олардың формасының артықшылықтарының бірі – зияткерлік капитал 

мен зияткерлік материал арасындағы айырмашылықты анықтау [2]. 

Еркін ағымдағы ақыл-ой энергиясы іс үшін пайдалы ұйымдастырылған кезде, 

яғни оған нақты форма (пошта жөнелтілімдері тізілімі, мәліметтер базасы, 

Жиналыстың күн тәртібі, процестің техникалық сипаттамасы) берілген кезде 

интеллект өндіріс құралына айналады. Оны бұзылған күйде болғанша жасау 

мүмкін емес нәрсені жасау үшін пайдалануға болады. Зияткерлік капитал - бұл 

пайдалы білім. 

Берклидегі Калифорния университетінің экономисті Пол М.Ромер: "идеялар 

- бұл физикалық ресурстарды біріктіріп, олардан құнды емес нәрсені жасауға 

мүмкіндік беретін нұсқаулық" дейді. Көптеген жұмысшылар ешқашан "ғылыми" 

ештеңе ойламайды: олар жақсы жұмыс істеуге тырысады. Бұл зияткерлік 

капиталды басқа сияқты пайдаланудың маңызды аспектісі. 

Ресми, бекітілген және белсенді түрде қолданылатын білімнің бейнесі, егер 

патенттеуге болатын өнертабыс түріндегі "зияткерлік материал" немесе 

статистикалық мәліметтерді таңдау немесе нақты немесе шартты шектеулер 

білімді белгілі бір шеңберге қойған кезде оңай қабылданады. 

Барлық ақпарат бірдей маңызды емес, сондықтан оны жіктеу қажет, мысалы 

[3]: 

1) деректер; 

2) ақпарат, яғни осы деректер жататын контекст; 
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3) білім - бастапқы деректер негізінде жасалған қорытынды; 

4) даналық немесе жалпылау. 

Мысалы, газеттерді, журналдарды үнемі оқу, таныстармен пікір алмасу және 

өз тәжірибелері қарапайым сайлаушыда білім, тіпті ақыл деп санайтын саяси 

көзқарастарды дамытады. Бірақ ол үшін, білім, саясаткер жалдаған үгітші үшін 

бастапқы деректер. Керісінше, сіз көптеген жылдар бойы саясаткердің қоршаған 

ортаны қорғау туралы ойларымен ауырасыз (оның "даналығы")– сайлаушы үшін 

ол саясаткердің қызметін бағалайтындардың ішіндегі мәліметтер ғана. Демек, 

білім оларды кім қолданатынын қабылдауда бар. Білім активтері ақша мен 

жабдық сияқты бар және тек стратегия тұрғысынан дамуға лайық. Кәсіпорынның 

не істейтінін және не үшін қажет екенін білмей, оларды бағалау және пайдалану 

мүмкін емес. Кәсіпорын бастапқы деректер мен білім арасындағы 

айырмашылықты интуитивті түрде сезінеді. Қиындықтар білім 

тасымалдаушылары мен оларды басқаруға келгенде басталады. 

Корпорацияның зияткерлік айналым капиталы - акционерлік капиталдың 

құны, сауда бөлімі бастығының аты-жөні мен телефоны, қоймадағы тауарлар 

саны, елдің сауда балансы үнемі өзгеріп отырады. Маңызды ақпарат бір сәтте 

емес, кәсіпорынның кез-келген уақытта қажетті ақпаратты алу мүмкіндігі. Бұл 

ретте ұзақ мерзімді білім аса құнды деректер ерекше, инновациялық мәнге ие 

болатын түрлі мәтіндер – саланың тұтастай даму үрдісі; сатып алу-сату 

мәселелері бойынша шешім қабылдау қандай компанияға байланысты; 

шикізатты қайдан тез және арзан сатып алуға болады; импорттық-экспорттық 

сауда баланстары қандай рөл атқарады (немесе ешқандай рөл атқармайды). 

Мұндай ақпарат ескірген, бірақ әлдеқайда баяу. 

Зияткерлік капитал екі кезеңде бар. Біріншіден, бұл белгілі бір мақсатқа, 

адамға немесе ұйымға қатысты білімнің, құзіреттіліктің жартылай тұрақты 

жиынтығы. Екіншісі - өндірістің ақпараттық құралдары: жаңа фактілерді, 

деректерді, ақпаратты алу немесе сараптамалық бағалауды ұсыну және қажет 

болған кезде білімді арттыру арқылы білім көлемін арттыруға болатын құралдар. 

Телефон нөмірі зияткерлік капитал емес, телефон кітабы. 

Жасырын білім ешқандай жолмен көрсетілмейді, сондықтан оны тексеру 

мүмкін емес; мұндай білімнің тасымалдаушысы қателесіп, оны болжай алмауы 

мүмкін. Жалпы сапа менеджменті (Total Quality Management) жобасының тарихы 

қате түсініктердің қаншалықты тұрақты болатындығын көрсетеді. Көптеген 

ондаған жылдар бойы американдық өндірушілер оларды жоюға уақыт пен 

ақшаны ысырап етуден гөрі кішігірім кемшіліктерге жол берген дұрыс деп 

санайды. Сондай-ақ, көп көңіл бөлінбеген жалған даналық болды. Эдвардс В. 

және кейін. Деминг ешкім "бәрін біледі" дегенді тыңдамайтынын дәлелдеді, егер 

сіз тексеру және қайта тексеру, қайта құру, қайтару, сапасыз өнім сапалыға 

қарағанда әлдеқайда қымбат екенін ескерсеңіз. Де Минг ризашылық білдірген 

тыңдаушыларды іздеп Жапонияға баруға мәжбүр болды. Жапон өнеркәсібінің 

жетістіктері (Деминг және оның идеялары көп қарыз болған) американдық 

өнеркәсіпшілерді таң қалдырған кезде, олар жапондардың "құпияларын" білуге 

кетті. Сонда ғана олар: "ішкі сенім" оларды сәтсіздікке ұшыратты. 

Инновациялық қондырғыларды енгізу үшін жылдар қажет болды. 
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Жасырын емес, көрсетілген білу бар ғана емес, қажырлы, бірақ және 

локальды сипаты: оның оқулықтарда, әдістемелік нұсқаулықтарда, 

компьютерлік деректер базасында немесе мұрағаттық папкаларда табасың. Ол 

ауызша түрде бар. Оның жаратушысы – білім иесі - оны тек бейресми қарым-

қатынас кезінде тар шеңбермен бөліседі. Бір цикл екіншісінен кейін тоқтаусыз 

жүреді: жасырын білімді анықтау – оны айқын білімге айналдыру (оған пішін 

беру, бекіту және басқару) – жаңа жасырын білімнің пайда болуы. Сонымен, 

білім тасымалдаушыларын инвестициялауға немесе басқаруға тырысатын кез – 

келген адам - бұл "зияткерлік материал", оны қалыптастыру, бекіту және 

неғұрлым құнды зияткерлік активті құру үшін белсенді пайдалану қажет - дәл не 

қажет екендігі анықталғанға дейін қойылуы керек 2 мақсаттың анықтамасына 

тап болады. Біріншіден, білімді "шуылдан" ажырату – мұны тек стратегиялық 

әдістермен жасауға болады. Зияткерлік капитал мақсат пен бағалаудан тыс 

болмайды. Мысалы, адамның білім қоры міндетті түрде пайдалы емес. 

Екіншіден, зияткерлік капиталдың көп бөлігі жасырын түрде бар, сондықтан оны 

қанша ұсынса да сатуға болмайды. Дегенмен, егер компания осы материалдық 

емес активті дұрыс басқарғысы келсе, оны қандай да бір жолмен анықтап, цикл 

арқылы жүргізу керек - анық білімнен анық білімге және қайтадан жасырын 

білімге. 

Skandia және Canadian Imperial Bank of Commerce әзірлеген зияткерлік 

капитал моделінде үш элементтің әрқайсысы – адам, құрылымдық және 

тұтынушы – өлшеніп, инвестицияның нысаны бола алады. Әрқайсысы 

материалдық емес және компанияның зияткерлік ресурстарын бейнелейді – 

сонымен бірге өндіріс басшылары мен инвесторлар қол тигізе алатын нәрсе. 

Эдвинссон мына анықтамалауға сенімді: зияткерлік капитал - бұл қаржылық 

жетістіктер жасалатын шикізат [4].  

Білімді тарату және жылжыту үшін, яғни оны басқару үшін ақпараттық 

жүйелер, зертханалар, бәсекелестік және маркетинг негіздерін білу, жеке ноу – 

хауды топ меншігіне айналдыруға қабілетті тарату арналары мен менеджмент 

сияқты тиісті құрылымдар қажет. Адам сияқты, құрылымдық капитал бағалау, 

стратегия, түпкі мақсат аясында ғана бар. Осылайша, оны "компанияның 

нарықтық талаптарға сай ұйымдастырушылық қабілеті" деп анықтауға болады 

[3]. 

Құрылымдық капитал адам капиталын құндылықтар жасау үшін қайта - қайта 

пайдалануға болатындай етіп ұйымдастырады, мысалы, мөр жаңа басып 

шығаруға қабілетті. Өз кезегінде, тұтыну капиталы ұйымның өз өнімдерін 

тұтынушылармен қарым-қатынасын бағалау ретінде қызмет етеді. "Тұтыну 

капиталы" ұғымын жеткізушілермен қатынастарға (байланыстарға) салынған 

капитал есебінен кеңейтуге және оны "қарым-қатынас капиталы" деп атауға 

болады. Дәл тұтынушылармен қарым-қатынаста зияткерлік капитал ақшаға 

айналады, дегенмен мынаны атап өткен жөн: тұтынушылық капитал ақшалай 

түрде төмендемейді. Бұл адам немесе құрылымдық капиталға қарағанда 

әлдеқайда қарапайым. Мысалы, бренд тұтынушылық капиталдың бір түрі болып 

табылады, оны бағалау үшін жалпы қабылданған нақты әдіс бар. Бұл сатып 

алушылар бренд өнімдері үшін төлеуге келісетін сыйақыны есептеу арқылы 
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жасалады. Әрі қарай, капитал мен пайданың құнын салыстыру арқылы 

капиталдың осы бөлігін (бұл жағдайда брендтің беделі) осы үстемені беретін 

құны анықталады. Мысалы, Coca-Cola бренді әлемдегі ең қымбат: ол шамамен 

39 миллиард доллар тұрады. Қорытындылай келе, зияткерлік капитал жеке 

"бөліктерден" тұрмайтындығын атап өткім келеді: адами, құрылымдық және 

тұтынушылық, бірақ олардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде жасалады. 

Мәліметтер базасы, компьютерлік желілер, патенттер және дұрыс басқару 

түріндегі құрылымдық капитал инженердің қабілетін арттыра алады; нашар 

құралдар мен бюрократ бастықтары оларды жоққа шығаруы мүмкін. 

Қорытындылай келгенде, келесідей түйінді ойларды айтуға болады:  

1) интеллект нақты нысаны болған кезде өндіріс құралына айналады. 

2) жасырын білімді анықтау оны айқын білімге айналдырады. 

3) адами капитал – инновациялар мен прогресс көзі. 

4) білімді бөлу және жылжыту үшін оларды басқаратын белгілі бір 

құрылымдар қажет. 
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 Незважаючи на складні побутові умови, на окупованих  територіях 

відбувалось досить інтенсивне  відновлення релігійно-церковного життя, що 

однозначно засвідчило  не лише  прагнення  представників різних конфесій  

повернутися до власних  витоків, але й визнання  німцями     впливу  релігійного 

фактору  на  моральний стан  населення.    Спочатку  вони дотримувались тактики  

толерантного ставлення до  процесу відродження церкви, рекомендуючи  

офіцерам і солдатам в жодному разі не втручатися  в  релігійне  життя  

вірян.   Однак  траплялися    випадки,  коли   інформацію  щодо   віросповідання   

районні  коменданти   отримували із  списків говіючих, особливо перед 

Великоднем.  Одним із  прикладів такого впливу можна  вважати розпорядження 

місцевого  управління  Олишівського  району на Чернігівщині охрестили всіх 

нехрещених дітей у віці до 10 років [1-186]. 

 Оперативні групи НКВС,  аналізуючи розвіддані     з окупованих регіонів, 

не могли проігнорувати  факт  використання   окупантами релігійного фактору   

в   якості    дієвого  пропагандистського засобу.  В одному із   зведень,   № 32/67,   

адресованому  секретареві  ЦК КП(б) У  Хрущову Н.С.,  зазначалося, що   нова  

влада намагається  всіляко  скористатися  антирелігійними   промахами   

сталінського тоталітарного режиму[2-3].  

 У звіті про діяльність підпільних райкомів КП(б)У та ЛКСМУ 

Чернігівської області  зазначалося, що  всі церкви й молитовні будинки   

розвернули свою роботу[3-33]. Неодноразово траплялися   випадки  відмови 

партійних працівників   від підпільної роботи  й будь-яких зв’язків з райкомом.  

Окрім того,  вони стали  відвідувати церкву й неухильно дотримуватися  

релігійних  обрядів.  Один із них, такий собі  Артеменко,  організував церковний 

хор[4-57]. 

 Прикметно й те, що в  перший день війни, 23 червня, як зазначає   у 

своєму дослідженні О.Книшевська,  із закликом боронити батьківщину 

звернувся до  пастви  очільник  Російської Православної церкви  митрополит 

Сергій (Страгородський). Одночасно митрополит Алексій (Симанський) 

розпочав  у Ленінградських приходах збір пожертв  у Фонд оборони і радянський 

Червоний Хрест. Двадцять шостого червня  в Богоявленському кафедральному 

соборі  відбувся молебен про  дарування Перемоги[5].  
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Слід зазначити, що  релігійні  общини тилу  не обмежилися   зверненнями, 

адже  за рахунок пожертв    в фонд оборони вірянами  було внесено понад 150 

млн. рублів[5].  

 Усвідомивши необхідність  послаблення  антицерковної політики й 

релігійного тиску, Сталін свідомо пішов  на тимчасове зближення  позицій влади 

і духовенства.  З 16 липня 1941 р.   радянська преса  почала  публікувати лише 

позитивні   матеріали про Церкву і вірян – в цей день газета «Правда»  вперше 

розмістила інформацію про  патріотичну діяльність православного 

духовенства[5].  

 Проявом    толерантного ставлення  до представників  релігійних общин   

стало  оприлюднення   на сторінках центральних газет  вітального звернення  

митрополитів  до глави держави  у  зв’язку з 25-річчям   Великої жовтневої 

революції.   В середовищі  інтелігенції, що перебувала на той час в евакуації  в 

м. Уфі,  цей факт викликав  неабияке здивування.   Архітектор  В.Заболотний     

схвально сприйняв    «безпринципний вчинок»  радянського уряду,  й  висловив 

сподівання  щодо   подальшого  «кроку  вперед по шляху до правильного рішення 

питань про ставлення до релігії» [6-64].     

    Л. Паламарчук, керівник групи  відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У по 

роботі серед населення окупованих районів України, займався аналізом   впливу 

німецької пропаганди і звітувався  особисто М.  Хрущову щодо реакції населення 

на  агітацію [7-24].  Під його керівництвом розробили  концепцію    друкованих 

матеріалів, що адресувалися  населенню окупованих районів.  До тематичного 

блоку   «Вороги християнської релігії» ввійшли     звернення   представників  

духовенства різних конфесій  до віруючих. Керівники спілок євангельських 

християн і баптистів СРСР, старообрядницький архієпископ Іринарх 

Московський,  Митрополит Московський Сергій, Митрополит Київський і 

Галицький  Микола закликали  українців  у своїх посланнях   всіляко 

підтримувати партизанський рух: «Оточіть християнської турботою партизан, що 

не  щадять свого життя за порятунок батьківщини, і тоді Бог буде завжди з вами» 

[8-5].     

Отже, слід зазначити, що відродження церковного життя  на окупованій 

території   УРСР  стало поштовхом до тимчасового  послаблення   антирелігійної 

політики   сталінського тоталітарного режиму й  використання  релігійного 

фактору  на користь радянської  контрпропаганди.  
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У зв'язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, які торкаються 

усіх сфер нашого життя, такі як культура, медицина, економіка та інші. Не 

обійшлося без розвитку цивільно-правових відносин в сфері регулювання 

договірних зобов’язань, а саме смарт-договору з використанням технології 

блокчейн, що набули значного практичного поширення в останні роки. 

Смарт-договір - це домовленність двох або більше сторін, виражена в 

цифровій формі, яка використовує комп’ютерні алгоритми та пишється за 

допомогою програмного коду на базі автоматичної, децентралізованої 

технологій Blockchain яка є структурною базою даних, де міститься інформація, 

керується та ведеться мережею комп’ютерів, що виключає людський фактор. 

Смарт-договір за своєю юридичною сутністю є цивільно-правовим 

договором, умови якого виражені у вигляді кодування, яку в цифровій формі 

здійснює програма, та як і цивільно-правовий договір, має свої підстави 

виникнення та такі необхідні елементи, як предмет договору, сторони та істотні 

умови.  

Цей смарт-договір укладається на підставі здійснення транзакції, що виконується 

через мережу Інтернет, яка відповідно до пункту 1 статті 202 Цивільного кодексу 

України може бути кваліфікована як дія особи, спрямована на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов'язків.  

Такі типи транзакцій можна віднести до дрібних побутових правочинів, а 

також правочинів, які укладаються в момент їх виконання, та згідно з п.1 ст.206 

ЦКУ, віднести до усних, які можуть бути виражені за допомогою алгоритму, що 

кодується і вводиться в ланцюжок блоків, в якій укладається договір.  

Пропонується використовувати смарт-договір в самих різних 

правовідносинах, наприклад: страхування, придбання майна підприємствами або 

автоматична оплата доставки товарів або послуг та інше. 
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Розглянемо елементи смарт-договору більш детально на прикладі купівлі 

квартири в кредит, за комплексним договором купівлі-продажу. Сторони цього 

смарт-договору є продавець, покупець і фінансова установа (банк). Для цього 

учасники договору повинні мати доступ до використання технології та 

комп'ютерної мережі, в якій записаний програмний алгоритм виконання цього 

договору, а також підпис в електроному вигляді, яким засвідчується згода сторін 

з умовами договору. Предметом договору є комплекс дій, які необхідно 

здійснити при дотриманні встановлених умов: перереєстрація квартири у 

власність покупця, передача цієї квартири під заставу фінансовій установі 

(банку), отримання кредитної позики покупцем та переказ коштів продавцю 

квартири. Істотними умовами договору є ідентифікація самої нерухомості, що за 

договором купівлі-продажу є її об’єктом, також ціна нерухомості, процентна 

ставка, термін її оплати та термін повернення кредиту. 

 У цьому випадку програма для автоматичного виконання договору 

повинна мати можливість автоматично змінювати власника квартири в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та автоматично накладати 

обтяження на нерухомість у Державному реєстрі іпотек, записувати списання з 

рахунків фінансової установи (банку) продавця, а також з рахунків покупця на 

користь фінансової установи (банку). 

      Після домовленості зі всіх істотних умов смарт-договору, електронними 

підписами програмний алгоритм перевіряє умови та виконання договору. 

Спочатку він автоматично перевіряє право власності продавця на квартиру, 

відсутність обмежень та обтяжень у відповідних державних реєстрах. Потім 

алгоритм перевіряє, чи достатньо грошей на банківському рахунку для переказу 

продавцю квартири. Після відповідних перевірок гроші списуються з рахунку 

банку та переводяться на рахунок продавця. Право власності на квартиру 

реєструється у покупця, а іпотека негайно списується на користь банківської 

установи. Після цього алгоритм автоматично забезпечує виконання кредитної 

частини договору. З періодичністю, зазначеної в смарт-договорі, гроші 

знімаються з рахунку покупця для виплати відсотків і погашення кредиту. Після 

погашення кредиту алгоритм зніме іпотеку шляхом внесення відповідного 

запису в Державний реєстр іпотек. У випадку відсутності коштів на рахунках 

покупця система автоматично зверне стягнення на предмет іпотеки – право 

власності на квартиру буде перереєстроване на банківську установу. З 

наведеного прикладу договору купівлі-продажу квартири в кредит при укладенні 

смарт-договору є його регулювання, за допомогою алгоритму дій, які у процесі 

виконання керується умовами, що були закладені під час його розробки. При 

успішному впровадженні цей інструмент може значно спростити та прискорити 

юридичні формальності, які сьогодні забирають багато часу і є коштовними. 

Важливою перевагою смарт-договору є повне виключення людського фактора, 

як наслідок, можливість шахрайства та помилок. Технологія блокчейн не 

дозволить внести зміни в алгоритм будь-якою стороною без відома інших, що є 

гарантією виконання умов договору.  

Традиційний метод обробки всіх документів має безліч прикладів 

шахрайства, коли покупець взяв позику, заплатив гроші й залишився без 
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будинку. В деяких випадках цьому сприяла шахрайська поведінка нотаріусів, що 

користувалися своїм правом доступу до реєстрів. 

Підсумовуючі вище зазначене, можна стверджувати, що основні переваги 

смарт-договорів є те, що вони можуть значно прискорити не тільки транзакцію, 

а і знизити витрати та гарантувати сторонам дотримання умов контракту 

незалежно від волі сторін і третіх осіб. Основними ризиками при використанні 

смарт-договорів є невизначений правовий статус самого смарт-договору та 

криптовалюти як засобу платежу, хакерських атаках, складності та ризику 

помилки програмного коду.  

Незначне поширення розподілених мереж у державних реєстрах сьогодні 

не дозволяє усвідомити головні переваги смарт-договорів - виключити людський 

фактор шодо зловживання реєстрами. Для вирішення проблем правового 

регулювання смарт-договорів в Україні необхідно удосконалити цивільне 

законодавство, яке б дозволило врегулювати правовий статус криптовалюти та 

визнати смарт-договори формою цивільно-правовой договору.  

Також необхідно передбачити обов’язкову ідентифікацію сторін договіру 

шодо  підтвердження їх згоди з умовами договору за допомогою цифрового 

підпису. Смарт-договір повинен бути доповнений обов’язковим текстовим 

додатком, в якому перераховані основні договірні умови, які мають юридичне 

значення у судочинстві.  

Виникає необхідність перенести державні реєстри на технологію 

блокчейну, юридично закріпивши можливість для того, щоб автоматично 

вносити зміни до реєстрів під час укладення смарт-договору. Це не тільки 

зменшить витрати та підвищить ефективність реєстрів, але й суттєво зменшить 

ступінь зловживання реєстрами на практиці. 
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Найстарішим та найпоширенішим цивільно-правовим договором є  договір 

дарування. Значення даного договору полягає в його безоплатності та 

безкорисності.  До 2003 року договір дарування рідко був об'єктом наукових 

досліджень. Даний факт може бути зумовлений тим, що регулювався він лише 

двома статтями Цивільний Кодекс УРСР. Проте у 2003 році Цивільний кодекс 

України ( далі – ЦК України) запровадив більш доцільне правове регулювання 

договору дарування. Також відбулися позитивні зміни, а саме: збільшення кола 

майна, яке є предметом; вимоги до суб'єктного складу та форми договору; 

особливості його виконання та припинення [1]. 

Так, за договором дарування однa сторонa (дарувальник) передає або 

зобов’язується передати в майбутньому другій сторонi (обдаровуваному) 

безоплатнo майнo (дарунок) у власність, – таке визначення нам дає ч.1 ст. 717 

ЦК України. 

 Система цивільно-правових договорів визначає дарування як окремий вид 

договорів щодо передачі майна у власність. Серед цих ознак можна  виокремити 

такі як:  прийняття дарування, безоплатність, збільшення майна обдарованого за 

рахунок зменшення майна дарувальника [2]. 

На даний час існує проблема недостатнього чіткого визначення  процедури 

укладання та припинення договору дарування. При цьому актуальність 

укладання договору дарування помітно збільшилась. На нашу думку, причиною 

виникнення даної проблеми є те, що раніше не існувало такого інтересу до 

договору дарування. 

Виходячи із того, що в загальних положеннях ЦК України передбачена 

конструкція такого договору, як договір на користь третьої особи, цілком 

природно виникає питання, яким чином співвідноситься такий договір з 

договором дарування з обов' язком обдаровуваного на користь третьої особи? 

Хоча це питання, неодноразово досліджувалась провідними цивілістами але 

відповідь й досі залишається дискусійною. 
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Можна припустити, що укладаючи договір дарування з покладенням на 

обдарованого обов’язку на користь третьої особи, дарувальник тим самим 

обтяжує обдарованого майновим обов’язком, який сам дарувальник має перед 

цією третьою особою. Такий договір часом укладається з метою приховати 

інший правочин, тому він може бути визнаний недійсним як удаваний правочин 

(ст.235 ЦК) [3, с. 20]. 

Зазначимо, що необхідно більш чітко окреслити співвідношення розміру 

майна, що обдаровуваний повинен передати третій особі (розміру покладення). 

Наприклад, що такого роду межі встановлені у спадковому праві. Так 

спадкоємець, на якого заповідачем покладено заповідальний відказ, 

зобов’язаний виконати йогo лишe в межах реальної вартостi майнa, яке 

перейшлo дo ньогo, з вирахуванням частки боргів спадкодавця, щo припадають 

нa цe майнo ( ч.3 ст. 1238 ЦК України). За договором дарування також повиннo 

бути визначенo співвідношення отриманого та переданогo обдаровуваним третій 

особi майна [4, с. 16]. 

Аналізуюче дану тематику  виникає питання щодо правових наслідків, які 

настають для третьої особи у зв'язку із розірванням аналізованого договорy на 

підставi ст. 727 ЦК України, зокрема йдеться про те, чи повинна третя особа у 

такому випадку повернути, наприклад, грошову суму чи інше майно, передане їй 

обдаровуваним за договором у власність тощо ?  

Загалом правові наслідки розірвання досліджуваної договірної конструкції 

на підставі ст. 727 ЦК України необхідно аналізувати, виходячи із специфіки 

самих обов'язків обдаровуваного. Наприклад, якшо договором дарування 

встановлений обов'язок обдаровуваного надати право довічного користування 

дарунком чи його частиною третій особі, то, відповідно, розірвання такого 

договору стане підставою для припинення відповідного права в третьої особи. У 

іншому випадку, якщо обдаровуваним ще не виконано обов' язку на користь 

третьої особи, то, відповідно, в останньої право користуватися дарунком чи його 

частиною і не виникне [5]. 

Таким чином, виникає необхідність щодо оновлення ч. 1 ст. 725 ЦК 

України, в якому договір дарування можe закріплюватися,як обов’язок 

обдарованогo вчинити певнy дію  майновогo характерy або утриматися від неї  

нa користь третьої особи  чи дарувальника .  
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Серед значної кількості зобов’язальних правовідносин договір страхування 

посідає важливе місце в системі договорів про надання послуг. Використання 

електрoнних прaвочинів в цивільних відносинах складає інтерес як для 

страховиків, так і для страхувальників,що зумовлено тенденціями розвитку 

ринку страхових послуг та динамікою зростання числа користувачів мережі 

Інтернет. 

Так, наприклад, за 6 місяців 2020 року укладено 1,3 млн. електронних полісів 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, що на 224% більше, ніж за анaлогічний період 

минулого року [1]. 

Зaконом України «Про електронну комерцію» передбaчено, що електрoнний 

дoгoвір уклaдається шляхoм пропoзиції йогo уклaсти (oферти) oднією сторoною 

та її прийняття (aкцепту) другoю сторoною. 

Таким чином, в Законі України «Про страхування» не йдеться прo уклaдення 

догoвору (пoдання стрaховику письмoвої зaяви) в електрoнній фoрмі, а лише 

вкaзується на необхідність уклaдення такого догoвору в письмoвій фoрмі. 

Варто відмітити, що відповідно до ч. 1 ст. 981та ч. 2 ст. 207 Цивільного 

кодексу України, договір стрaхування пoвинен укладaтися у письмoвій або 

схожій до неї формі, а саме: шляхом підписання договору на пaперових носіях з 

посвідченням особистих підписів двома сторонами договору (без використання 

факсиміле, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису); 

або шляхoм підписaння договoру з використанням фaксиміле, електронного 

підпису або іншoго аналога власноручного підпису у випaдках, встановлених 

законoдaвством або за умoв наявності між сторонaми письмoвого догoвору, 

відповідно до якого погоджено використання аналогів влaснoручного підпису 

при підписaннi догoворів між такими сторонами. 

Важливим питанням щодо визначення дійсності договору страхування, 

укладеного в електронній формі, є дотримання порядку його підписання 

сторонами. Навіть більше, гармонізація відносин, які виникають у результаті 
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укладання договорів із використання електронних засобів зв’язку, неможлива 

без запровадження єдиного державного стандарту електронного підпису. 

Так, Т.Ю. Кулик зазначає, що одним із найбільш позитивних моментів 

використання електронних засобів обміну інформацією в цивільному праві є – 

значна економія часу, що дозволяє одночасно скоротити витрати і розширити 

коло потенційних контрагентів [2]. 

Поряд з цим основними перевагами укладення договору страхування в 

електронній формі можна віднести: 

1. клієнт точно буде знати з якого моменту починає діяти його договір 

страхування, адже отримає повідомлення про укладення  договору та здійснення 

оплати ; 

2. клієнт може не хвилюватися про збереження договору страхування, адже 

всі данні щодо укладення електронного договору будуть збереженні  в 

електронному вигляді. 

Таким чином, аналіз зазначених норм дає підстави для визначення того, що 

видача страхових документів у мережі  не означає укладення договору 

страхування. Для визнання договору страхування саме дійсним,  роздруковані 

матеріали страхувальника мають бути підписані страховиком. 

У зв'язку з цим для подальшого розвитку електронного страхування 

доцільним є внесення відповідних змін до ст. 981 ЦК України із вказівкою про 

те, що договір страхування може бути укладений шляхом складання документа, 

в тому числі шляхом складання єдиного електронного документа, підписаного 

сторонами за допомогою електронного підпису. 

Розвиток різноманітних інформаційних технологій  дає змогу, щодо  

застосування електронної форми укладення договорів страхування, у наслідок 

чого виникає питання про забезпечення належного правового регулювання як 

самих правовідносин, які оформлюються договорами страхування, укладеними 

в електронній формі, так і порядку укладення в електронній формі відповідних 

договорів, що зумовлено також євроінтеграційними процесами в Україні. 
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Основні напрями реалізації кримінально-правової політики – це безумовно 

встановлення кримінальної протиправності, караності та визначення інших 

кримінально-правових наслідків вчиненого кримінального правопорушення. У 

системі цих заходів кримінально-правового впливу чи не найбільш спірним є 

інститут звільнення від покарання на підставі закону України про амністію. Ще 

більшого градусу додало запровадження індивідуальної амністії, що відбулося у 

нетиповий для кримінально-правового регулювання спосіб.  

Амністія ‒ це одна із форм здійснення правосуддя, яке в Україні відповідно 

до конституційної норми здійснюють виключно суди. Делегування функцій 

судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 

особами не допускається (ст. 124 Конституції України) [1]. Законом України 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» 

щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII 

не лише введено в офіційний обіг новий вид амністії, але й вже безпосередньо 

застосовано повну індивідуальну амністію до 42 осіб. Безпосередньо у 

пояснювальній записці до проєкту цього закону зазначалося, що ці особи були 

піддані кримінальному переслідуванню виключно з політичних мотивів.  

Із законодавчих положень можна систематизувати такі ознаки індивідуальної 

амністії: 1) застосовується Верховною Радою України шляхом прийняття 

окремим законом щодо певної категорії осіб або щодо конкретно визначеної 

особи; 2) може передбачати заміну одного покарання іншим, а також зняття 

судимості; 3) відповідно до закону про індивідуальну амністію можуть бути 

звільнені особи, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких 

та/або особливо тяжких злочинів; 4) відсутня заборона щодо обмеження 

періодичності прийняття закону про індивідуальну амністію; 5) строки 

звільнення осіб за законом про індивідуальну амністію встановлюється у такому 

законі. Вказані вище положення не можуть бути реалізовані до інших видів 

амністії. 

Наукова спільнота неоднозначно оцінила запровадження індивідуальної 

амністії. А. Березовий вважає, що такі зміни є кроком назад у правовому 

регулюванні. На думку науковця, «регламентування «індивідуальних амністій» 

дозволяє в майбутньому будь-якій політичній силі, яка отримає більшість у 

парламенті, звільняти від відбування покарання певних осіб» [2, с. 161]. 

Солідарним із науковцем також є В.М. Трубніков, який зазначає, що «сумніви 

щодо доцільності введення поняття «індивідуальна амністія» дають привід для 

пропозиції про виключення даного положення закону» [3, с. 119]. О.В. Совгиря 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 81 

пише, що індивідуальна амністія за своєю суттю є помилуванням, здійснення 

якого належить до повноважень Президента України [4, с. 55]. 

Потрібно розуміти, що амністія – це не якийсь окремо взятий правовий 

інститут, регламентація якого здійснюється виключно спеціальним законом. 

Амністію слід розглядати як засіб реалізації звільнення від покарання. Тому поза 

рамками цих заохочувальних кримінально-правових відносин амністія не може 

бути зреалізована. Законодавчою передумовою для застосування амністії є 

імперативна вказівка, про те, що рішення про застосування чи незастосування 

амністії приймається судом стосовно кожної особи індивідуально після 

ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку 

засудженого за час відбування покарання [5]. Якщо з цим положенням присутня 

певна юридична визначеність, то відносно ролі законодавчого органу у цьому 

процесі наявний спірний аспект. Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України 

«Про застосування амністії в Україні» від 27 лютого 2014 року № 792-VII, 

Верховна Рада України вправі оголосити амністію в Україні, прийнявши про це 

відповідний закон. Разом з тим, у частині 4 цієї ж статі законодавець перебирає 

на себе повноваження прийняти рішення про безапеляційне застосування 

амністії. Є передумови вважати, що розглядувана норма суперечить частині 3 

статті 92 Конституції України, яка апелює до того, що саме законом України 

оголошується амністія. 

Звільнення від покарання на підставі закону про амністію декларується як акт 

гуманізму з боку держави. Саме такій гуманній меті було підпорядковано 

застосування повної амністії до визначеної у законі осіб, які були піддані 

кримінальному переслідуванню виключно з політичних мотивів. Разом з тим, 

прийняття будь-якого законодавчого акту пов’язано із досягненням певної 

суспільно корисної мети, яка може полягати у встановленні прав та обов’язків, у 

захисті правоохоронюваних інтересів, у забороні протиправних діянь тощо. 

Однак, реалізація цих норм має відбуватися відповідно до встановленого 

порядку та в межах повноважень владних суб’єктів.  

Специфіка кримінального законодавства обумовлюється виконанням 

особливого завдання, яке полягає в охороні особливо цінних суспільних 

відносин шляхом застосування найбільш суворих заходів примусу до осіб, які 

порушили кримінально-правову заборону. Суворість кримінального 

законодавства має рівною мірою усвідомлюватися як законослухняними 

особами, так і тими, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень. 

Разом з тим, попри свою суворість, кримінальний закон має бути справедливим. 

Натомість, засудженій особі має бути призначене покарання необхідне і достатнє 

для її виправлення та попередження вчинення кримінальних правопорушень 

надалі. І при цьому, хоч і дозволяється судовий угляд, але він реалізується 

відповідно до встановлених засад здійснення кримінального правосуддя.  

Таким чином, кримінальний закон має бути зрозумілим для усіх учасників 

кримінально-правових відносин. Застосування індивідуальної амністії не судом, 

а Верховною Радою України, змусило українське суспільство задуматися над 

справедливістю такого рішення. Загалом, переслідуючи суспільно корисну мету, 

індивідуальна амністія із гуманного заходу стала «каменем спотикання» для 
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різних верств населення. Слід позитивно оцінити те, що держава піклується про 

своїх громадян, які стали жертвами політичних репресій. Однак, реалізація цього 

акту гуманізму у формі амністії слід було б застосовувати з дотриманням 

кримінально-правових положень про звільнення від відбування покарання.  

Амністія та реабілітація – це поняття не одного порядку. Визнання за особами 

статусу тих, які були піддані кримінально-правовому впливу через політичні 

переконання веде до подальшої реалізації щодо них процедури реабілітації, що 

на сьогодні чинним законодавством не передбачено. Застосування у зв’язку з 

цим індивідуальної амністіє слід визнати ілюзією, яка була запущена із загалом 

гуманною метою – відновлення порушених прав громадян, які потерпіли кару за 

політичні переконання. За своїм змістовним навантаженням реабілітація 

передбачає припинення кримінально-правових відносин і оголошення особи 

такою, яка не піддавалася кримінально-правовому впливу. Щодо цієї категорії є 

недоречним вживання уточнення «повна», оскільки поняття «часткова» та 

«реабілітація» взагалі є взаємовиключними. Застосувавши амністію, 

законодавець не врегулював щодо амністованих політв’язнів питання щодо 

припинення їх судимості. Цей процес слід і надалі врегульовувати відповідно до 

статей 89-90 КК України.  

Амністія є актом прощення особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, що здійснюється з гуманною метою. Через застосування 

процедури реабілітації особа відновлюється у порушених правах та щодо неї 

констатується відсутність будь-якого кримінального минулого, яке було 

пов’язане із засудженням у зв’язку із політичними переконаннями. Амністія та 

реабілітація – різні за статусом та наслідками правові категорії. Не допустимим 

є підміна цих категорій навіть із загалом суспільно корисною метою. 

Індивідуальна амністія виявилася непридатною для захисту прав та законних 

інтересів засуджених осіб у статусі політв’язнів. 
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Право на недоторканність ділової репутації юридичної особи, це особисте 

немайнове право, яке гарантується Конституцією України.[1] 

Актуальність теми захисту ділової репутації є беззаперечною в нашому 

суспільстві. Юридичні особи, яких торкнулась неправдива інформація, що  

нанесла шкоду підприємству або установі потребують захисту та відновлення 

дійсності. Слід вказати, що справи цієї категорії є досить специфічними і часто 

визначаються, як складні юридичні ситуації з точки зору закону, а тому 

потребують ретельного врегулювання. 

Право на недоторканість репутації визначається як особисте немайнове право 

юридичних осіб, це встановлено ст. 94 ЦК України. [2] Кожен суб’єкт права 

наділяється певною сукупністю особистих (суб’єктивних) прав, що визначають 

його правове становище, і в їх число входить суб’єктивне право на ділову 

репутацію. До моменту порушення ділової репутації цивільне право охороняє ці 

особисті немайнові відносини шляхом покладання загального обов’язку 

утримуватися від їх порушення. [3, с.19] Постановою від 2009 року, визначено, 

що діловою репутацією юридичної особи, розуміється оцінка 

підприємницької,  громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює 

така особа як учасник суспільних відносин. [4] 

Проаналізувавши судові рішення щодо захисту ділової репутації звернути 

увагу на сукупність таких ознак та обставин:  

а) поширення хибної інформації, тобто доведення її до відома будь-якій 

третій особі ;  

б) поширена інформація, має стосується певної фізичної чи юридичної особи, 

тобто позивача;  

в) сам факт поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не 

відповідає дійсності;  

г) поширена інформація, порушує особисті немайнові права, завдає шкоди 

відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і 

своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право. [4] 
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Слід визначити, яка інформація порушує право на недоторканість ділової 

репутації юридичної особи – це є інформація, яка є неправдивою або не 

відповідає дійсним обставинам (неповна або спотворена). [4] 

Право на спростування недостовірної інформації, передбачене ст. 277 ЦК 

України, належить не лише фізичним, але й юридичним особам у передбачених 

законом випадках, у тому числі і у спосіб судового захисту проти поширення 

інформації, що шкодить діловій репутації господарюючого суб`єкта 

(підприємця). [2], [5] Тому юридична особа є повноцінним суб’єктом захисту 

прав недоторканості ділової репутації. 

За загальним правилом, порушення права на недоторканість ділової 

репутації, це є цивільно-правова справа. При виборі судочинства варто 

врахувати особливість суб’єктного складу, а саме: справи даної категорії, 

незалежно від суб’єктів, будуть розглядатись в порядку цивільного судочинства, 

але якщо спір виник між юридичною особою та іншими суб’єктами 

господарської діяльності, то дана справа буде розглядатись в порядку 

господарського судочинства. Постановою Верховного Суду у справі № 

758/6022/14-ц (провадження № 61-24072св18), закріплено, що визнано 

юрисдикція суду залежить від суб’єктного складу. [6] Дана справа є взірцем, де 

цивільне судочинство не реалізовується через суб’єктний склад. З постанови 

випливає, що спори між юридичними особами вирішуються виключно в межах 

господарського судочинства.  

Проаналізувавши національну судову практику, щодо розгляду даної 

категорії справ, можна зробити висновок, що судовий захист це головний засіб 

спростування інформації та відновлення ділової репутації. В Україні судова 

практика, щодо таких справ не є дуже масштабною, тому всі рішення є 

однотипними та грунтуються на одній нормативній базі. Прецедент даних 

судових рішень полягає в сталому та налагодженому механізмі оцінки матеріалів 

справи та винесення рішень.  

Український суд при розгляді справ, враховує загальний характер поширеної 

інформації про юридичну особу. Основним елементом та підставою до 

звернення до суду є характер висловленої інформації. Судова практика свідчить, 

що суддя в першу чергу з’ясовує чи не плутає позивач оціночне судження з 

поширенням негативної інформації, та чи є підстави притягнути до 

відповідальності  відповідача. 

Позивачу при визначені предмету судового позову не слід плутати оціночну 

думку з інформацією, яка принижує ділову репутацію. Зокрема, в рішеннях 

ЄСПЛ про поширення недостовірної інформації, можна побачити, що  суд 

встановлює баланс між правом на свободу вираження своєї думки, яка 

гарантується ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

[7] та правом недоторканості ділової репутації юридичної особи. 

Проаналізувавши судову практику національних судів та врахувавши 

міжнародну практику, можемо дійти до висновку, що судовий захист відновлює 

порушене право ділової репутації та усуває наслідки порушеного  права. Для 

судів України судова практика, слугує як взірець та алгоритм вирішення справ 

даної категорії, зокрема значення практики Вищого спеціалізованого суду важко 
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не оцінити, оскільки більшість судів нижчих інстанцій повинні орієнтуватися 

саме на неї.  

Отже, враховуючи вищевказане, система судового захисту ділової репутації 

юридичної особи в Україні потребує вдосконалення. Прогалини вітчизняного 

законодавства зумовлюються тим, що не немає чітко визначеної стратегії 

охорони, у тому числі відсутність тактики, форм та способів. Основний напрям 

охорони права ділової репутаіції – створення належного правового механізму і 

забезпечення реалізації законних прав та інтересів юридичної особи.  
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Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші 

форми безпосередньої демократії відповідно до ст. 69 Конституції України [1]. 

Виходячи з даної норми, в Україні на конституційному рівні закріплено 

можливість існування необмеженого кола форм безпосереднього народовладдя, 

оскільки відсутній їх вичерпний перелік. Тому, на нашу думку, система форм 

безпосередньої демократії в Україні потребує законодавчого врегулювання. 

Найбільш розвиненими є інститути виборів та референдуму, правове 

регулювання інших форм здійснено несистемно, хаотично або ж взагалі відсутнє. 

Що стосується виборів, – це найдавніша і найпоширеніша форма прямої 

демократії та обов’язковий атрибут представницької демократії. Необхідно 

наголосити на тому, що вибори є однією з основних форм безпосередньої участі 

громадян в управлінні справами держави і суспільства [2, c. 119]. Вибори як 

важливе суспільне явище є способом формування представницьких органів та 

органів місцевого самоврядування. Їх також можна розглядати як процес, 

унаслідок якого народ шляхом голосування формує склад державного органу чи 

обирає особу на виборну посаду. Як правило, сформовані у результаті 

проведення виборів органи державної чи місцевої влади наділяються владними 

повноваженнями і отримують право діяти від імені народу, держави, 

територіальної громади і можуть приймати загальнообов’язкові рішення для 

виконання. Вибори – це процедура формування органів публічної влади, або 

надання повноважень посадовій особі, яка здійснюється шляхом голосування 

правомочних осіб за умови, що на кожен мандат який заміщується претендує 

декілька кандидатів [3, c. 102-103]. Таким чином, вибори можна розглядати як 

спосіб легітимізації органів влади, тобто їх визнання та народної підтримки.  

Другою найбільш поширеною формою безпосередньої демократії є 

референдум, в якому громадяни України можуть прийняти участь, голосуючи за 

рішення з важливих питань всеукраїнського та місцевого значення. У 2021 р. 

Верховною Радою України було прийнято Закон «Про народовладдя через 

всеукраїнський референдум». Правове врегулювання місцевих референдумів 

знайшло своє закріплення у Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Виняткова важливість референдуму полягає і в тому, що право законодавчої 

ініціативи належить не тільки Верховній Раді України, а й безпосередньо 
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українському народу. Відповідно до юридичної енциклопедії, народною 

ініціативою є форма безпосередньої демократії, яка змістовно пов’язана з 

прийняттям парламентом відповідних законодавчих актів та внесенням змін до 

Конституції, а також проведенням референдуму [4, c. 47]. Таке трактування 

референдуму опосередковує його законодавчу компетенцію і передбачає 

можливість проведення не тільки ратифікаційних, дорадчих референдумів, а й 

референдумів з прийняттям нової редакції конституції. 

Предметом всеукраїнського референдуму є комплекс найважливіших питань 

як державного, так і суспільного значення, з приводу яких громадяни України 

висловлюють свою думку у законодавчо визначеній процесуальній формі. 

Референдум щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії не 

допускається. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою 

України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень. Доцільно 

зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 72 Конституції України, всеукраїнський 

референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 

трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи 

щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і 

не менш як по сто тисяч підписів у кожній області [1]. 

Місцевий референдум є прямим волевиявленням у формі вирішення питань 

місцевого значення територіальною громадою. Предметом місцевого 

референдуму може бути будь-яке питання, яка стосується юрисдикції місцевого 

самоврядування і яке законом не відноситься до юрисдикції державних органів. 

Рішення прийняті місцевим референдумом є обов’язковими для відповідної 

території.  

В історії України проводилось два всеукраїнські референдуми – 1 грудня 

1991 р., що ознаменувало підтримку Акта проголошення незалежності, а також 

16 квітня 2000 р., на якому населення нашої держави висловилося за зміни у 

структурі, порядку діяльності законодавчого органу держави, а також у 

розширенні повноважень глави держави. 

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження можна стверджувати, що 

саме завдяки інституту виборів відбувається не лише процес реалізації виборчих 

прав громадян, але й формування найважливіших органів державної влади і 

місцевого самоврядування, без яких неможлива діяльність будь-якої розвинутої 

сучасної держави. Інститут референдуму, в свою чергу, надає можливість 

громадянам безпосередньо приймати участь у вирішенні питань державного і 

місцевого значення. Тому, можна констатувати, що наскільки активно і свідомо 

громадяни беруть участь у виборах та референдумах, настільки швидшко будуть 

вирішуватися певні проблеми в Україні, що, безумовно, впливатиме на її 

розбудову як демократичної, соціальної та правової держави. 
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У ХХІ столітті відбувся інтенсивний розвиток нормативно-правового 

забезпечення і практики застосування положень міжнародного кримінального 

права щодо відповідальності за міжнародні злочини, який був спричинений 

формуванням нових органів міжнародної кримінальної юрисдикції. Окрім 

трибуналів для колишньої Югославії  та Руанди, був створений, у кардинально 

новому форматі на міжнародному рівні Міжнародний кримінальний суд (далі - 

МКС), який працює з 2002 року як перший постійно діючий орган з 

універсальною юрисдикцією та принципом компліментарності в основі своєї 

діяльності [1, с. 228]. Його юрисдикцією на сьогодні охоплені такі міжнародні 

злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та агресія (ст. 5,8 

Римського статуту МКС [2]). 

Утворення і досвід функціонування вказаних та інших судів та трибуналів ad 

hoc висвітлили низку проблем регулювання відповідальності і покарання. Для 

України особливу актуальність має питання воєнних злочинів, які ймовірно 

вчинені на тимчасово окупованих територіях разом зі злочинами проти 

людяності. Про це у своїх Звітах зазначає Прокурор МКС  [3, с. 153; 4, с. 163]. 

Кримінальна відповідальність за воєнні злочини передбачена у ст. 438 

кримінального кодексу України, що має чисельні недоліки регулювання [5, с. 

379-381]. Існування недоліків значно ускладнює правозастосування і співпрацю 

з МКС [6, c. 111-112]. При цьому на увагу заслуговує різний підхід національної 

та міжнародної системи до складу воєнного злочину [7, с. 12-18], який завжди 

пов’язаний зі збройним конфліктом. 

Якщо використати термінологію міжнародного кримінального права, то 

контекстуальний, ментальний та матеріальний елементи формують склад 

воєнного злочину, при цьому збройний конфлікт є контекстом, в якому повинен 

бути вчинений злочин, для того щоб його визнали воєнним. Іншими словами,  

збройний конфлікт і зв’язок з ним діяння буде становити контекстуальний 

елемент воєнного злочину.  

Конкретні контекстуальні елементи воєнних злочинів можна виділити, 

проаналізувавши статтю 8 Римського статуту МКС [2] та Елементи злочинів [8]. 

Вказані елементи можна розділити на дві частини: перша – скоєння злочину під 

час міжнародного збройного конфлікту; друга – скоєння злочину під час 
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неміжнародного збройного конфлікту. Слід зазначити, що також важливою 

ознакою є зв’язок діяння з конфліктом (war nexus) та необхідність усвідомлення 

винним, що дане діяння вчиняється саме під час збройного конфлікту [9, с. 19]. 

Тобто даний злочин може вчинятись виключно під час збройного конфлікту, 

тому що діяння, які є воєнними злочинами, але вчинені у мирний час, будуть 

класифікуватися по-іншому (наприклад, як злочини проти людяності чи інші 

загально-кримінальні злочини залежно від масштабів і систематичності їх 

вчинення)  

Окремо акцентуємо увагу, що для констатації наявності контекстуального 

елементу воєнного злочину, наявності збройного конфлікту певного виду може 

бути достатньо, коди діяння вчинялося одночасно з ним. Також довести зв'язок 

між діяннями винного, які містять ознаки злочину, та збройним конфліктом 

можливо спираючись на те, чи дані діяння були спрямовані на виконання певних 

завдань збройних формувань, чи вчинялись такі дії проти осіб, які не беруть 

участь у збройному конфлікті тощо. 

Важливо, що жодна Женевська конвенція, як і додаткові протоколи до них, 

не містять поняття «збройний конфлікт». Дане поняття є базовим для 

притягнення до відповідальності за вчинення воєнних злочинів. Збройний 

конфлікт є тим поняттям, що є основоположним для формування 

контекстуального елементу як одного з елементів воєнного злочину.  

Слід підкреслити, що поняття «збройний конфлікт» МКС формує виходячи 

із попередніх справ (використовуючи справи лише як додаткове джерело для 

своєї діяльності, а не як прецедент). Ключовою справою як для практики, так і 

для тлумачення  міжнародних норм стала справа Душко Тадіча [10]. У цій справі 

Суд бере поняття, яке вже було сформоване під час діяльності трибуналу МКТЮ 

(Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії). У рішенні 

зазначається, що міжнародний збройний конфлікт має місце: по-перше – коли 

здійснюється окупація територій іншої держави; по-друге – коли між державами 

застосовується військова сила [11, c. 16]. Якщо звертатись до дефініції 

неміжнародного збройного конфлікту, то для її визначення має значення 

протистояння між урядовими силами та організованими збройними групами, яке 

має тривалий характер. Ці дії можуть бути не тільки в середині держави, оскільки 

може мати місце перетин кордону окремими групами, у даному випадку буде 

мати місце транскордонний неміжнародний збройний конфлікт. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можемо підсумувати, що збройний 

конфлікт необхідно розглядати як важливий елемент воєнного злочину, без 

якого даний злочин не буде мати відповідну кваліфікацію.  
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             The modern market economy makes high demands on the quality of services 

provided by medical institutions, the level of which largely determines their 

competitiveness and its position in the market in a fierce struggle for the patient. Most 

countries with developed economies successfully use the studied methods and form of 

an integrated approach to the organization of management of the whole process for the 

evolution of health services. Ukraine is just embarking on this path and has both 

prospects and the need for serious reforms for the productive functioning of the entire 

medical sector. For these changes, it is necessary to clearly form both the legal 

framework and the functional approach to the organization of a comprehensive quality 

management system of a medical institution with coordination, analysis and control. 

Customer orientation will help to meet the needs of patients, as well as to develop 

medical services in an innovative direction [1]. 

Quality and competitiveness are indivisible parameters that are formed synchronously 

throughout the life cycle of the service by managing them. 

          Most quality problems are not related to individual failures, but to health system 

deficiencies. Efforts to improve the system should be focused not on the needs of 

medical institutions, but primarily on the needs of patients [2]. 

Today, the health care system of Ukraine needs to solve four blocks of 

problems: 

1.   Determining the level of laws established rules of access to health care 

guaranteed by the state and funded. 

2. Organization of professional institutions that would deal with the 

management of public resources allocated to health care. 

3. Development of regulated competition between different health care 

providers. 

 4. Creating institutional mechanisms that will contribute to the development of 

a modern health care system and increase civil liberties in the field of health care. 
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As for the emergency medical care system, in particular, the Fastiv station, the 

quality of medical services depends on the health care system itself, which operates in 

the country. The state should act as a guarantor of such services by organizing the 

effective operation of the said health care system.  

Our research confirmed the need to change the health care system in Ukraine, 

as the current model is not able to finance medical expenditures in full within the state. 

Private contributions of citizens in the form of taxes on health insurance do not cover 

the entire amount of available expenditures for the industry. Today there is an urgent 

need to look for sources of co-financing. One of the possible solutions is private 

parallel provisioning. There is also the question of the meaning of paying taxes on 

health insurance, when you have to make double expenses for the same purpose. 

Ukraine, as a state, must clearly define the categories of the population that it 

will support and which it will provide free medical care to. People with higher 

incomes will free up a niche nationwide and thus have the opportunity to receive the 

level and volume of medical services that they can afford [3]. 

The developed model of the health care system should be based on the 

principles of public availability, safety and reliability. This model should be high-

quality and focused on ensuring a high level of medical services. 

The system of an effective health care sector should develop the concept of 

mutual responsibility for the state of health of both the citizens of the country and the 

state to the citizens themselves for the availability of quality medical services. Society 

must understand and accept this concept, because it will be the basis for increasing 

the health of the population and, consequently, reducing government spending, 

because the basis of a successful state is a fully functional human capital. 

Only after a conceptual change in the functioning of the health care system can 

the stage of implementation of international requirements for the quality of medical 

services begin. 

         The state, through the Ministry of Health, implements medical standards that 

clearly state the requirements for medical procedures during treatment, from first aid 

to rehabilitation. Hospitals, taking care of their own image and protecting themselves 

from all sorts of claims, are accredited and implement the ISO 9000 quality assurance 

system. 

           Medical standards will play an important role in this aspect. 

A mandatory element of the functioning of a quality medical system should be 

clearly defined requirements for both health professionals in particular and for the 

medical institution in general. Particular attention should be paid to the responsibility 

of health professionals for the results of their work, which will be a significant driver 

in the medical market. The possibility of losing your license for the rest of your life 

will stimulate the quality performance of your duties as a liqueur. 

It is necessary to develop a mechanism to influence the quality of work of health 

professionals and to establish the limits of liability for non-compliance with the 

requirements. 

The current system of in-service training of medical workers in Ukraine 

provides for in-service training of physicians every five years, but this is ineffective 

in modern conditions, as medical technology and various types of research are 
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advancing rapidly. It is necessary to provide the opportunity for advanced training of 

physicians both in the institutions where they work and in other, acceptable for this 

purpose consulting firms. 

Particular attention in creating a quality system of medical services should be 

paid to staff training to establish close contact between doctor and patient. It is a 

question of the patient's trust both in the individual doctor and in the medical 

institution as a whole. Given the negative experience of European countries, it is 

necessary to ensure patients' access to medical care regardless of previous diagnoses 

(AIDS, cancer, etc.). 

Improving the quality of the services offered will increase their price, which 

will potentially increase the profits of medical institutions. Increasing the salaries of 

medical staff and awareness of each employee of their role in the functioning of 

medical institutions will improve the quality of their work, which, in turn, will reduce 

costs and increase work motivation. 

           An effectively constructed QMS is an effective tool for improving the activities 

of a medical organization and a source of economic benefit. And if the level of each 

specific clinic increases, then the level of medical services of the whole country 

increases, which means the possibility of development and development of the 

scientific medical field. 
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       Результати проведених емпіричних досліджень свідчать про недостатньо 

ефективне використання маркетингових інструментів в інноваційній діяльності 

підприємств агропромислового комплексу. Так, на підставі опитування 226 

керівників і фахівців аграрних підприємств Сумської області виявлено, що 

повний комплекс маркетингу системно здійснюють лише 20,3% підприємств. 

Для 46,8% характерними є окремі ситуаційні маркетингові перетворення. Решта 

(32,9%) або не здійснює маркетингової діяльності взагалі, або вона має 

епізодичний чи формальний характер [1, с. 66]. 

       На даний час світове аграрне господарство унаслідок еволюційного розвитку 

технологій є орієнтованим на використання екологічно чистих природних 

ресурсів, передових інноваційних технологій розумного, точного землеробства, 

зокрема генетичної модифікації, нанобіотехнологій, позагрунтового вирощення 

рослин і вертикального землеробства, а також складних технологічних систем 

супутникової навігації, роботів, безпілотних літальних апаратів/дронів, 3D друку 

продуктів харчування, Інтернету речей, блокчейну тощо [2]. Ці глобальні 

технології дозволять аграрним компаніям і фермерським господарствам бути 

більш прибутковими за рахунок: 

       - підвищення ефективності управління та реалізації сільськогосподарських 

процесів на всьому ланцюгу створення доданої вартості, зниження ризиків та 

обмеження уразливості внаслідок зовнішніх впливів; 

       - формування й розвитку аграрних екосистем, які включають інтегровані 

мережі для прийняття управлінських рішень, а також об'єднують учасників 

екосистеми, щоб забезпечити ефективність ланцюга доданої вартості;  

       - діджиталізації сільськогосподарської техніки з використанням сучасних 

технічних засобів і пристроїв. 

       Тобто відбуватиметься активізація інноваційного розвитку агарних 

підприємств шляхом застосування інструментів цифрового маркетингу в 

контексті цифровізації глобальної та національних економік. 

       Каналами цифрового маркетингу є: контент-маркетинг (SEO, SERM, SMM, 

контент PR, E-mail маркетинг, ORM); digital-реклама (контекстна, таргетована, 

медійна реклама); мультиканальне просування; веб-аналітика (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Особливості цифрових каналів просування аграрної продукції 

 Цифровий 

канал 
Елементи каналу Характеристика 

Контент-

маркетинг 

SEO 
за рахунок комплексної оптимізації досягається 

підвищення позицій сайту в пошуковій видачі 

SERM (Search 

Engine Reputation 

Management) 

управління репутацією бренда замовника в 

пошуковій видачі 

SMM 

просування бренду в соціальних мережах, 

регулярне оновлення контенту в Social 

media. Взаємодія з користувачами 

контент PR 

створення і розміщення нативної реклами,  

прес-релізів, іміджевих статей про компанії на 

найбільш відвідуваних майданчиках, в онлайн-

ЗМІ і соціальних медіа  

E-mail-маркетинг 

формування бази розсилки по цільовій аудиторії, 

підбір профільних фахівців з розробки контенту 

для регулярної розсилки  

ORM (Online 

Reputation 

Management) 

управління репутацією бренда в Інтернеті, 

просування по репутаційним небрендовим 

запитам для формування окремого каналу нових 

продажів 

Digital-

реклама 

контекстна 

реклама 

це один з найефективніших інструментів 

залучення зацікавлених відвідувачів на 

сайт. Рекламні оголошення показують тільки тим 

користувачам, які прямо зараз шукають товар в 

Інтернеті або шукали зовсім недавно 

таргетована 

реклама 

це вид реклами найбільш популярний у 

соціальних мережах, де є можливість визначити 

відповідну цільову аудиторію для реалізації 

продукції або послуг 

Медійна реклама 
сукупність текстової, графічної та звукової 

інформації в мережі Інтернет і офлайн-просторі 

Мультиканальне просування 

цей продукт об'єднує всі цифрові канали 

просування. За результатами тестового періоду 

визначається вартість одного дзвінка / заявки і всі 

наступні заявки оплачуються за фіксованою 

вартістю за фактом їх надходження 

Веб-аналітика 

аналіз кількісних даних і якісних показників 

ресурсу і сайтів конкурентів, розробка стратегій 

щодо підвищення поведінкових показників 

користувачів і поліпшення конверсійних 

майданчиків для потенційних клієнтів  

Складено за даними: [3]. 
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Розрізняють 3 фази розвитку цифрового маркетингу: 

       - робота з даними, підготовка співробітників та експертиза – спочатку 

необхідна інформація про поведінку покупців, їхні дії про покупки і базові 

показники онлайн-маркетингу (кліки на сайті та кроки до конверсії); 

       - побудова зв'язків – компанія має об'єднати аналітику по всіх каналах і 

створити крос-функціональні команди, де зібрані пов'язані між собою відділи. 

Також важливо об'єднати внутрішні і зовнішні джерела онлайн-даних про 

аудиторію. Це допомагає краще зрозуміти користувачів, автоматизувати 

маркетингові повідомлення і швидше розробляти, тестувати і налаштовувати 

рекламу; 

       - від інтеграції до багатофакторного маркетингу – на цій стадії технології 

інтегруються у всю структуру компанії. Підприємство відстежує ефективність 

кожного каналу, аналізує всі кроки до покупки, підвищує продажі за рахунок 

персоналізованого маркетингу і скорочує витрати за допомогою автоматизації 

[4, с. 465-466]. 

       Отже, на даний час пріоритетним напрямом функціонування аграрних 

підприємств визнано активізацію інноваційної діяльності. Встановлено, що це, 

перш за все, потребує формування якісно нової системи маркетингового 

забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських виробників, 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і 

використання інструментів цифрового маркетингу. 
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Перш ніж здійснювати діагностику бізнес-процесу та/або його оптимізацію 

потрібно дослідити сутність самого поняття «бізнес-процес». На сучасному етапі 

розвитку світових економічних взаємовідносин не існує єдиного прийнятого 

визначення, а тим більше єдиної класифікації бізнес-процесів підприємства, його 

сутність та класифікація є багатозначними.  

Звернемося до визначення яке надано у Вільній енциклопедії, бізнес-процес 

(від англ. business process) – будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, 

створює додану вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для 

задоволення попиту внутрішнього або зовнішнього споживача. Під вхідним 

продуктом, слід розуміти ресурси, потрібні для виробництва та доведення до 

споживача товарів (послуг): фактори виробництва, виробничі ресурси, чинники 

виробництва.  

Як стверджують класики економічної думки, під факторами виробництва 

необхідно розуміти – цілеспрямовану діяльність людей (працю), природні 

ресурси (земля), засоби виробництва (капітал). 

Щоб мати уяву про категорію «виробничі ресурси», доцільно спочатку 

розглянути поняття «ресурс». Під терміном «ресурс» (від франц. ressource) 

розуміють засоби, запаси, можливості, джерела. В свою чергу засоби 

трактуються як прийоми, способи дії для досягнення чого-небудь, а також 

предмети, пристосування (або їх сукупність), необхідні для здійснення будь-якої 

діяльності. Сучасні науковці по-різному тлумачать зазначений термін. Одні 

визначають ресурси, як основу для виробництва економічних благ, інші - під 

ресурсами розуміють, чинники виробництва залучені в господарський оборот, 

тощо. Тобто, виробничі ресурси на наш погляд, це ресурси які належать 

підприємству на правах власності та/або підприємство здійснює управління 

ними, в процесі використання їх у виробництві (земля, капітал, праця, 

підприємницька здатність, інформація). 

Під підприємницькою здатністю, як економічним ресурсом, розуміють 

поєднання таких якостей і здібностей, які дають можливість людині, володіючи 

ними, знаходити найкращі рішення з точки зору продажу товарів (послуг), 

застосовувати новаторський підхід і виправданий ризик. Набір якостей, умінь, 

здібностей людини, що дозволяють йому знаходити і використовувати краще 

поєднання ресурсів для виробництва, продажу товарів (послуг), приймати 

розумні послідовні рішення, створювати і застосовувати нововведення, йти на 

допустимий виправданий ризик – це підприємницькі здібності. Підприємницькі 
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здібності (від англ. entre-preneurial skills) – один з головних ресурсів, що 

відповідає за розвиток бізнесу. 

Наступним елементом вхідного продукту бізнес-процесу виступають 

чинники виробництва. Під ними розуміють – робочу силу, предмети праці та 

засоби праці. В умовах глибоких глобалізаційних змін у виробництві, що 

відбуваються під дією розвитку науки, техніки і технологій, підвищення рівня 

знань і культури людей, склад чинників виробництва залишається незмінним. 

Робоча сила, це сукупність фізичних та розумових здібностей людини, її 

здатність до праці. Праця, в свою чергу – усвідомлена діяльність людини, 

спрямована на зміну предметів та сил природи з метою задоволення потреб 

користувачів. У процесі праці змінюється як природа, так і людина, шляхом 

нагромадження знань, досвіду, умінь. 

Те, на що спрямована праця людини та становить матеріальну основу 

створюваного продукту прийнято називати предметами праці. В свою чергу, 

засоби праці – це речі або комплекси речей, за допомогою яких людина впливає 

на предмети праці, перетворюючи і пристосовуючи їх для своїх потреб. 

Таким чином, бізнес-процес, це сукупність взаємопов’язаних дій, 

спрямованих на створення певного товару (послуги) для споживачів. Для 

наочності бізнес-процеси підприємства можна візуалізувати за допомогою 

відповідної блок схеми: 

1. керуючі (управлінські) – це бізнес-процеси, призначені для управління 

функціонуванням системи. Прикладами керувального процесу є: корпоративне 

управління, стратегічний менеджмент, тощо. 

2. операційні (основні) – це бізнес-процеси, що представляють основний вид 

економічної діяльності підприємства та забезпечують формування основного 

потоку доходів.  

3. підтримуючі (забезпечувальні) – бізнес-процеси, що обслуговують 

основний бізнес. Для прикладу до забезпечувальних процесів основного виду 

діяльності суб’єкта господарювання можна віднести: організацію 

бухгалтерського обліку; підбір персоналу підприємства; тощо. 

Аналізуючи діючі практики з оптимізації бізнес-процесів та знайомлячись із 

різними бізнес-моделями запропоновані відомими вченими та практиками, на 

наш погляд слід звернутися до матриці ефективності управління бізнес-

процесами Пола Хармона. 

Пол Хармон - це відомий американський аналітик та консультант з питань 

управління бізнес-процесами (BPM). 

Матриця П. Хармона має стратегічний характер, враховуючи як стратегічну 

важливість бізнес-процесу, так і складність самого процесу. Як показує 

тенденція останніх десятиріч в Європі та розвинених країнах світу, для 

підприємств які використовують процесний підхід до управління не ефективно 

нести значні витрати на утримання бухгалтерської служби. 
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Рисунок 1 - Матриця Пола Хармона – управління бізнес-процесами 

 

На сьогодні більш ефективною вважається інформація яку надає оперативний 

та внутрішньогосподарський (управлінський) облік. В зв’язку з тим, що саме 

дана інформація дає можливість менеджменту оперативно реагувати на 

управлінські рішення з метою коригування їх у потрібному орієнтованому на 

позитивний результат напрямку. 

На сьогодні більшість успішних суб’єктів господарювання функцію 

фінансового обліку віддають аутсорсинг-професіоналам або незалежним 

суб’єктам аудиторської діяльності, для останніх це і є бізнес. Підприємства 

віддають перевагу утриманню фінансових аналітиків, функції останніх 

полягають у постачанні на щоденній постійній основі менеджмент інформацією 

про результати та показники ефективності. 

Вимоги національного стандарту України ДСТУ ISO9001:2009. IDT, який в 

повній мірі відповідає ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements 

(Системи управління якістю. Вимоги) передбачають запровадження системи 

управління якістю, яка має бути стратегічним рішенням підприємства. Стандарт 

не передбачає однаковості структури систем управління якістю чи однаковості 

документації. Вимоги до системи управління якістю, визначені Стандартом, 

доповнюють вимоги до продукції. Національний стандарт розроблено з 

урахуванням принципів управління якістю, сформульованих в ISO 9000 та ISO 

9004. 

Запровадження Стандарту повинно сприяти прийняттю процесного підходу 

під час розроблення, запровадження та поліпшення результативності системи 

управління якістю для підвищення задоволеності замовника виконанням його 

вимог. 

Цей стандарт сприяє прийняттю процесного підходу під час розробляння, 

запроваджування та поліпшування результативності системи управління якістю 

для підвищення задоволеності замовника виконанням його вимог. 

Для результативного функціонування підприємству необхідно визначити 

взаємопов’язані роботи та керувати ними. Роботу чи сукупність робіт, для якої 

використовують ресурси і якою керують для перетворення входів на виходи, 

вважають процесом. На практиці досить часто вихід одного процесу є 

безпосередньо входом наступного. Перевага процесного підходу полягає в 

забезпеченні ним безперервного контролю зв’язків окремих процесів у межах 

системи процесів, а також їх поєднанні та взаємодії. При цьому потрібно 

особливу увагу приділяти: 
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- розумінню та виконанню вимог; 

- потребі розгляду процесів з позиції створення додаткової вартості; 

- отриманню результатів функціонування процесу та досягнення 

результативності; 

- постійному поліпшенню процесів на основі об’єктивного вимірювання. 
 

 

 

 

 

                                  

                                     вхід                                                                                                      вихід  

 

 

Рисунок 2 – Модель системи управління якістю, в основу якої покладені 

процеси 

 

Зображена на рисунку 2 модель системи управління якістю в основу якої 

покладено процеси, наглядно показує зв’язки між процесами, при цьому 

замовники відіграють ключову роль при окресленні вимог на вході в систему. 

Модель представлена на рисунку розкриває всі вимоги Стандарту, разом з тим 

не деталізує безпосередньо самі процеси. Моніторинг задоволеності замовника 

вимагає оцінювання інформації, щоб зрозуміти як підприємство виконало 

вимоги замовника. 

Значний вклад  в теорію управління якістю вніс американський вчений, 

статистик і консультант з теорії управління якістю, автор інноваційної 

пропозиції «ощадливе виробництво»  - Демінг, Вільям Едварс, відомий також як 

Едвард Демінг. 

На рисунку 3 представлена ланцюгова реакція Е. Демінга, за якою 

покращення системи управління якістю, в основу якої покладені процеси, 

підвищить продуктивність та дозволить суб’єкту господарювання залишитися в 

справі. 

Модель безперервного поліпшення процесів – цикл PDCA або Цикл Демінга 

– включає наступні складові елементи: плануй (Plan), роби (Do), перевіряй 

(Check), впливай (Act). 
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Рисунок 3 - Ланцюгова реакція Е. Демінга 

 

Відповідно програми Е. Демінга для менеджменту, це висновки, які 

випливають із Системи глибинних знань, всі ідеї програми представлені у 

вигляді 14 пунктів, наведені нижче: 1. Сталість мети. 2. Нова філософія. 3. 

Покінчите із залежністю від масового контролю. 4. Покінчіть з практикою 

закупівель за найнижчою ціною. 5. Покращуйте кожен процес. 6. Введіть у 

практику підготовку і перепідготовку кадрів. 7. Заснувати лідерство. 8. 

Виганяйте страхи. 9. Зруйнуйте бар’єри. 10. Відмовтеся від порожніх гасел і 

закликів. 11. Усуньте довільні кількісні норми і завдання. 12. Дайте працівникам 

можливість пишатися своєю роботою. 13. Заохочуйте прагнення до освіти. 14. 

Залучення вищого керівництва та його дії. 

Вперше Е. Демінг свою ланцюгову реакцію представив у 1950 році на 

зустрічі з вищим менеджментом у Японії. Як тільки японський менеджмент 

зрозумів зміст ланцюгової реакції, громадяни країни, знайшли спільну мету – 

якість. 
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В умовах сьогодення, коли сфера продажів стрімко розвивається, невпинно 

збільшується кількість різноманітних підприємств, які пропонують ті чи інші 

товари та послуги, для збільшення обсягів продажів, а як наслідок і отримання 

прибутків, необхідно здійснювати ефективне управління ними. Це неможливо 

уявити без проведення аналітики, адже вона необхідна на всіх етапах доведення 

продукції до споживача, починаючи від планування попиту та закінчуючи 

аналізом роботи відділу продажів.  

Дуже важливим для ефективних продажів є здійснення клієнтської аналітики, 

яка необхідна як у B2C сегменті, так і в B2B. Насамперед це зумовлено тим, що 

в умовах великої пропозиції на ринку, високої конкуренції, ґрунтовні знання 

своєї цільової аудиторії, її вподобань та звичок є одним із ключових моментів в 

досягненні успіху підприємства торгівлі. Адже регулярне проведення 

клієнтської аналітики дозволяє залучити потенційних клієнтів і задовольнити 

потреби вже наявних. Тому тема клієнтської аналітики в управління продажем є 

дуже актуальною сьогодні і в майбутньому. 

Поняття клієнтської аналітики визначається як аналіз наявних у компанії 

клієнтів, їхньої поведінки, спостереження за динамікою їх покупок, вивчення 

їхніх вподобань і розробка управлінських рішень на основі отриманих та 

проаналізованих результатів [1]. Систематичне її здійснення дозволяє найбільш 

точно визначити портрет цільової аудиторії та миттєво виявляти та прогнозувати 

майбутні потреби клієнтів, пропонуючи їм лише ту продукцію, яку потребують 

саме вони в даний момент часу. Також правильна аналітика клієнтської бази 

дозволяє компанії підвищувати їхню лояльність, адже за допомогою аналітики 

підприємство звертається до клієнта з персоналізованими пропозиціями, не 

пропонуючи непотрібного або вже неактуального йому товару. Ще однією 

перевагою є зменшення витрат на неефективну комунікацію, орієнтуючись лише 

на тих споживачів, хто найімовірніше на неї відреагує, та зменшення витрат на 

неточності у прогнозуванні [2]. 

Для ефективної клієнтської аналітики в сегменті B2C існує велика кількість 

сучасних інструментів, які значно спрощують її здійснення, оптимізуючи дані та 

автоматизуючи їхній збір, аналіз, тощо. Першим таким інструментом, який 

використовується для збору та зберігання різноманітних масивів даних про 

клієнтів, таких як, наприклад, дані про минулі покупки, середній розмір чеку, де 
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саме купувався той чи інший товар, що загалом цікавить клієнта, є DWH 

(DataWarehouse) рішення [1].  

DWH представляє собою спеціально організоване корпоративне сховище 

даних підприємства, в якому збір інформації виконується за допомогою ETL-

процесів, сутність яких полягає у вилученні, перетворенні та завантаженні даних 

[3]. 

Наступними інструментами, які використовуються в клієнтській аналітиці є 

системи oCRM та aCRM. Перші дають змогу бізнесу зв’язуватися з клієнтами та 

вести історію їхньої активності, тобто налагоджувати комунікації та 

взаємовідносини з ними. Прикладом oCRM є Salesforce та Microsoft Dynamics. 

Системи aCRM аналізують отриману інформацію про клієнтів та допомагають 

розробляти стратегії подальшої комунікації. А задля автоматизації та візуалізації 

отриманих даних про клієнтів використовується такий інструмент як BI (business 

intelligence) системи [1].  

Одним з прикладів такої системи є Power BI від Microsoft, що дає змогу 

перетворити не пов’язані між собою джерела даних, адаптувавши та узгодивши 

їх, у візуальні інтерактивні звіти для зручного аналізу та подальшого прийняття 

рішень [4]. 

Виходячи зі специфіки торгівлі в сегменті B2B, клієнтська аналітика також є 

дуже важливою. Адже кожен клієнт потребує більш персоналізованої пропозиції 

товарів на індивідуальних умовах, тому для ефективних продажів надважливо 

знати про нього до найменших деталей та вміти цією інформацією скористатися. 

Тут також існує чимало інструментів, які допомагають компаніям у здійсненні 

клієнтської аналітики.  

Одним із них є Exponea – це платформа, яка здійснює персоналізацію клієнта 

за допомогою штучного інтелекту та постійно оновлює дані в режимі реального 

часу, що дозволяє отримувати найактуальнішу аналітику та прогнози [5]. Даний 

інструмент збирає дані з усіх можливих джерел інформації, онлайн та офлайн, 

формує їх в єдиний профіль клієнта (Single Customer View), який містить дані 

про минулі та теперішні дії, а також прогнозує майбутню поведінку конкретного 

клієнта, та проводить їх аналітику [6]. 

Ще одним цікавим інструментом для аналітики є GoodData – платформа, яка 

дозволяє створювати статистику та звіти, інтегрувати аналітику у власний 

програмний продукт, об’єднувати та перетворювати дані з усіх можливих джерел 

компанії, забезпечуючи їхню узгодженість та цілісність [7]. Також є можливість 

дозволити клієнтам розміщувати власні звіти, інформаційні панелі, щоб 

отримувати більш детальну інформацію. Останнім інструментом клієнтської 

аналітики для B2B сегменту є Tableau. Він дозволяє підприємствам за допомогою 

простих у використанні функцій візуально відтворювати великі об’єми даних, 

тим самим адаптуючи їх для легшого сприйняття та прийняття рішень [5]. 

Слід підсумувати, що для ефективного управління продажами, підвищення 

їхніх обсягів, компаніям дуже важливо ефективно здійснювати клієнтську 

аналітику, для чого існує велика кількість сучасних інструментів серед яких 

DWH рішення, системи oCRM та aCRM, BI системи – для B2C сегменту, та 

Exponea, GoodData та Tableau – для B2B. 
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Анотація. При написанні доповіді стали особливо важливими кілька 

проблем. Престижний і відповідальний характер управлінської діяльності 

зумовлює істотну залежність очікуваних результатів та ефективності 

здійснення від цілої множини чинників. Крім освітніх, загальнокультурних і 

професійних характеристик працівників й самого керівника надзвичайно 

істотну роль відіграє характер міжособистісних взаємовідносин, 

організаційної культури, психологічного клімату в колективі навчального 

закладу, підприємства чи організації.  

Ключові слова: професійна культура; керівник, управління.  

 

Постановка проблеми. Визначальним чинником забезпечення успішності й 

ефективності роботи колективу виступає ефективність управління спільною 

діяльністю людей. Під ефективністю будь-якого різновиду людської діяльності 

заведено розуміти співвідношення між мірою досягнення очікуваних результатів 

та обсягом витрачених для цього ресурсів. Маються на увазі не лише фінансові, 

часові та матеріальні, а й людські, в тому числі й емоційні ресурси. Останні ж 

істотною мірою визначають характер і стиль управління, управлінська культура 

керівника та його, взаємовідносини з людьми, його професійний та особистий 

авторитет. Сукупність цих взаємопов’язаних якостей характеризує лідерський 

потенціал керівника та його професійну зрілість.  

Мета: ефективність управління розглядається в доповіді як уміле поєднання 

керівником своїх професійних управлінських знань і умінь з неординарним 

мисленням, наявністю у нього своєї філософії управління та з високим рівнем 

розвитку своєї особистісної культури.  

Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших особистісних рис 

якостей керівника з позицій професійної управлінської культури є його 
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адаптивність, здатність і схильність до постійного навчання, особистісного і 

професійного самовдосконалення. Ця вимога до його якостей зумовлена 

динамічним характером сьогодення. Через істотну інформаційну невизначеність 

та непередбачуваність розвитку подій зростає роль розвиненої інтуїції, 

експромту та уміння швидше за інших адаптуватися до нових умов. Хоча такі 

якості необхідні кожному керівникові, вони набувають особливого значення в 

діяльності менеджерів у сфері бізнесу. 

Як підкреслює відомий новатор у сфері організаційних теорій Р. Акофф, 

«адаптуватися – значить реагувати на внутрішні й зовнішні зміни таким чином, 

щоб зберегти або підвищити ефективність діяльності». Він впевнений, що 

«зміна, відгуком на яку є адаптація, може являти собою загрозу або сприятливу 

можливість появи нового конкурента чи зникнення старого суперника». Те, й 

інше, на його переконання, «вимагає здатності виявити зміни, що впливають чи 

здатні впливати на ефективність, і реагувати на них шляхом внесення корективів 

у дії або використовувати можливості, що відкрилися» [1].  

Професійна управлінська культура керівника та рівень ефективності його 

управлінської діяльності отримують особливо чіткий прояв при необхідності 

розв’язання проблем і проблемних ситуацій. Керівник повинен добре розуміти, 

що проблема являє собою відхилення від певних стандартів, від встановлених 

режимів функціонування організації. 

Проблемна ситуація – це подолання певних несприятливих проявів, що не 

має очевидних шляхів та способів і вимагає використання нестандартних 

підходів. Існує думка, що підвищити ефективність управління можна шляхом 

розподілу складної проблемної ситуації на прості її складники. А за словами Дж. 

Рокфеллера, секрет успіху полягає у тому, що всі прості речі робляться 

надзвичайно гарно.  

Однак така цільова декомпозиція проблеми на її прості складники має істотні 

недоліки. Основним слід вважати втрату системного бачення проблеми у її 

цілісній єдності, що навіть у разі успішного розв’язання загрожує рецидивами її 

нового можливого виникнення. Тому необхідно спочатку здійснити системний 

аналіз проблеми, зрозуміти її природу, причини, розглянути альтернативні 

шляхи розв’язання, очікувані результати вибору, а вже потім приймати 

конкретне рішення та організувати послідовну його реалізацію.  

В. І. Образцов впевнений, що для того, «щоб ефективно управляти, необхідно 

заздалегідь передбачати проблеми та готуватися до їх розв’язання». Він 

впевнений, що кожен керівник повинен бути готовий до цього та пропонує 

здійснювати процес розв’язання проблеми у вигляді чіткої послідовності з таких 

п’яти кроків [2]:  

1. Пошук та оцінка проблеми. При цьому не завжди працівники знають 

проблеми організації, її цілі, відносини всередині організації. У них може бути 

різне бачення й розуміння цих проблем. 

2. Переформулювання та конкретизація проблеми, оскільки люди звичайно 

визначають проблеми організації лише в загальних рисах. На думку вченого, 

існує три типи проблем. Це прості проблеми, які ми розв’язуємо щодня, складні 

проблеми та проблеми типу «так – ні». Складні проблеми розв’язують, 
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розділяючи їх на низку простих, потім, узагальнюючи, знаходять розв’язок. 

Необхідно зануритися в проблему та відповісти на п’ять запитань. Що? Хто? Де? 

Коли? Скільки? 

3. Пошук причин існування проблеми. Образцов спеціально підкреслює, що 

«проблема існує до тих пір, доки існують її корені, або причини, і не вжито 

заходів їх видалення». І тут основним постає питання. Чому?  

4. Пошук та остаточний вибір розв’язку проблеми. Добре знання причини 

виникнення та існування причини допомагає віднайти рішення, яке спрямоване 

на усунення цієї причини. Це вимагає чіткої відповіді на питання. Як? 

5. Впровадження знайденого розв’язку в практику діяльності організації. 

Маючи готовий розв’язок проблеми, необхідно відповісти на такі питання. Хто 

впроваджуватиме заходи з її розв’язання. Де їх впроваджувати? Коли? Скільки 

для цього необхідно фінансових коштів? Послідовне використання описаного 

алгоритму допомагає раціонально та своєчасно розв’язувати проблеми, що 

неминуче постають перед організацією, її персоналом і керівником, а також 

сприяє забезпечення належної ефективності спільної діяльності людей та 

управління нею.  

Однією з досить поширених проблем слід вважати конфлікти та конфліктні 

ситуації, з якими час від часу стикаються керівники і які здатні серйозно 

ускладнити функціонування організації та взаємовідносини між людьми.  

Тому з позицій культури управління керівникові необхідно розуміти, що, по-

перше, конфлікт постає практично обов’язковим складником людських 

взаємовідносин і закономірним проявом відмінності прагнень, мотивів та 

інтересів, притаманних учасникам спільної діяльності.  

По-друге, уникнути конфліктів неможливо саме з причин об’єктивного 

існування вказаних відмінностей та ще й різного їх прояву, різних психологічних 

особливостей людей.  

По-третє, конфлікт не слід залишати поза увагою, оскільки він має здатність 

поступово розростатися, переходячи з міжособистісного рівня на між груповий, 

а потім і на загально колективний, викликаючи непередбачувані негативні, 

інколи навіть справді руйнівні наслідки.  

По-четверте, кожному керівникові необхідний певний рівень 

конфліктологічної компетенції, яка передбачає не тільки розуміння природи 

конфліктів, уміння своєчасно виявляти появу потенційно конфліктних ситуацій 

та вміти управляти розвитком і розв’язанням конфліктів.  

Нарешті, ще одним вкрай важливим складником культури управління, що 

істотно впливає на його ефективність, виступає професійна відповідальність 

керівника. Як справедливо пишуть О. С. Пономарьов та М. К. Чеботарьов, 

«відповідальність керівника завжди має бути набагато вищою, ніж 

відповідальність рядового працівника, якщо тільки останній не забезпечує 

функціонування потенційно небезпечних технічних чи технологічних об’єктів.  

Однак і в цьому разі на формування і розвиток почуття відповідальності 

працівника істотний вплив здійснюють як стиль і характер управління, так і 

рівень його власної відповідальності». Автори вказують, що «вона проявляється 

передовсім у тому, як керівник формує у працівника глибоке розуміння 
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можливих загроз і небезпек для персоналу, населення прилеглих територій та 

навколишнього природного середовища при порушенні технології експлуатації 

об’єкта» [3].  

Характер його формування також є проявом культури. Феномен культури 

управління має складний багатоаспектний характер. Один з цікавих його 

аспектів полягає у подвійності буття культури. Дійсно, з одного боку вона 

виступає індивідуальною характеристикою професійної та соціальної 

компетентності керівника, його особистісної зрілості й готовності до виконання 

складної сукупності управлінських завдань і функцій. І в цій якості вона має 

суб’єктивний характер. Водночас культура управління виступає й об’єктивною 

характеристикою процесів управління організацією, її персоналом та спільною 

діяльністю людей з виконання ними своїх виробничих функцій. Ця подвійність 

зумовлює й подвійний характер впливу професійної культури управління на 

персонал та на його діяльність, взаємовідносини між людьми.  

З одного боку, безпосередній управлінський вплив керівника на персонал, 

підкріплений посадово-владними повноваженнями, що несе відбиток його 

загальної та професійної управлінської культури. У разі високого рівня її 

розвитку у людей виникає прагнення наслідувати культуру й бажання ефективно 

виконувати завдання шанованого ними керівника.  

У разі ж удаваної його культури й відвертого нехтування людьми професійна 

«культура» здійснює негативний вплив і зумовлює відсутність авторитету 

керівника серед персоналу й небажання належним чином виконувати свої 

службові функції та його накази й розпорядження. Таким чином, позитивний 

вплив на персонал здійснює розвинена у всіх своїх аспектах справжня 

управлінська культура. З іншого боку, вкрай важливий, надзвичайно дійовий, 

опосередкований вплив на персонал, на характер взаємовідносин між людьми 

здійснює та атмосфера, яка породжена культурою управління.  

Давно відомо, що сильний вплив на персонал здійснює сильний керівник. 

При цьому сила його впливу характеризується не лише рівнем професіоналізму 

та вимогливістю, але й доброзичливим ставленням до людей та притаманною 

йому культурою управління. У такого керівника персонал звичайно лишається 

задоволеним спілкуванням з ним навіть при отриманні заслуженого покарання. 

Кожен керівник має не просто дотримуватися норм і правил культури 

управління, але й прагнути уникати проявів їх порушення.  

Цікаву думку наводить з цього приводу болгарський дослідник проблем 

моральнісної культури керівника Василь Вічев. За його словами, «позитивний 

моральнісний приклад керівника здійснює, як правило, істотно більш слабкий 

психологічний вплив на індивідуальні та групові норми поведінки, ніж 

негативний». Тому, на його глибоке переконання, «будь-який приклад 

несправедливого рішення, безпринципної оцінки тощо може знецінити багато 

інших хороших справ керівника» [4].  

Характер вибору керівником способу управлінського впливу на персонал та 

особливо рівень розвитку прийнятої ним професійної культури управління 

відіграють визначальну роль у забезпеченні як належного функціонування 

організації та в досягненні заздалегідь визначених цілей, так і у формуванні 
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психологічного клімату в колективі, норм і положень корпоративної культури. 

При цьому справжній успіх впливу керівника та культури управління на 

персонал можливий лише за умови належним чином організованої його взаємодії 

з персоналом при урахуванні як інтересів і прагнень працівників, так їх слушних 

пропозицій стосовно поліпшення діяльності фірми чи підприємства.  

Вкрай важливо, коли пропозиції стосуються технології та організації 

виробництва. Вони не тільки заслуговують заохочення, а й вимагають визнання 

творчого потенціалу працівників. Це визнання виступає потужним чинником, 

який стимулює їх професійний та особистісний розвиток, сприяє формуванню й 

подальшому розвитку загальної та професійної культури працівників, активізує 

їхню ініціативу й посилює почуття гордості за приналежність до організації.  

За умов позитивного характеру впливу управлінської культури на людей у 

керівника та в персоналу організації складаються плідні ділові відносини, для 

яких характерним стрижнем постає відчуття особистої відповідальності за стан 

справ та забезпечення належного функціонування організації.  

Професійною відповідальністю заведено вважати важливу таку 

характеристику професійної та соціальної компетентності працівника та його 

професійно значущих особистих якостей, за наявності яких він успішно здійснює 

виробничі завдання і функції своєї фахової діяльності у повній відповідності 

встановленим вимогам і нормам та за яких він відчуває свою особисту 

відповідальність за результати не тільки своїх дій і поведінки, а й спільної з 

іншими людьми діяльності й того характеру взаємовідносин, що складається між 

ними.  

Забезпечення належного позитивного впливу культури управління на 

персонал організації вимагає не просто відповідного характеру взаємовідносин 

між керівником та його підлеглими, а чіткого дотримання ним принципу 

доброзичливої вимогливості. Він поєднує у системній цілісності вимогливість 

керівника до людей стосовно якості результатів їхньої роботи та їхньої поведінки 

із загальним доброзичливим ставленням до них і з турботою про їхній добробут 

та можливості професійного і особистісного розвитку. Такий характер 

взаємовідносин сприяє як індивідуальному розвитку працівника, так і 

формуванню та зміцненню командного духу і прагнення дати допомогу тому, 

хто її потребує.  

В цьому разі між керівником і його підлеглими виникає особливий характер 

стосунків, який можна характеризувати поняттям взаємовпливу. Такий 

взаємовплив між ними може звичайно реалізуватися у формі діалогічного 

спілкування і спільного обговорення проблем, що постають перед організацією, 

і у формі специфічного прихованого управління та навіть своєрідного 

маніпулювання як персоналом з боку керівника, так і керівником з боку 

персоналу. 

З цього приводу доцільно навести думку дослідників філософії впливу 

стосовного зростання ролі взаємовпливу, яке «зумовлено тим, що одним з 

наслідків демократизації суспільного життя і підвищення освітнього, 

кваліфікаційного та загальнокультурного рівня населення стало зростання його 

самосвідомості. За цих умов люди вже не сприймають силових методів 
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управлінського впливу. Тому для керівника є корисним вислуховувати слушні 

пропозиції працівників, стимулювати їх творчу активність в інтересах як фірми, 

так і самої людини». Для реалізації можливостей, які відкривають обставини, на 

глибоке переконання вчених, найбільш ефективним виступає індивідуальне 

діалогічне спілкування керівника «з працівниками та їх групами при 

неформальних обставинах, коли люди розкуті і можуть вільно висловлювати 

своє бачення проблем і доцільних шляхів та способів ефективного їх 

розв’язання» [5]. 

Слід підкреслити, що в процесі подібних зустрічей у керівника виникає 

можливість не тільки отримувати корисну інформацію, а й здійснювати певний 

вплив на персонал. Більш того, він і сам при цьому зазнає досить дійового 

інтелектуального, емоційного та інформаційного впливу з боку персоналу. Цей 

вплив може відігравати подвійну роль. З одного боку, він дозволяє керівникові 

виявляти серед працівників дійсно творчих та ініціативних особистостей, 

формувати звичну регулярно спілкуватися з ними й залучати їх до обговорення 

й підготовки важливих та відповідальних управлінських рішень. З іншого ж 

боку, дійовість впливу персоналу на свого керівника сприяє зростанню у людей 

впевненості у собі, усвідомленню можливості успішної реалізації свого творчого 

потенціалу, а відтак і подальшому розвитку рівня професійної та корпоративної 

культури.  

Управлінська культура керівника здатна приносити істотні позитивні 

результати й сприяти всебічному розвитку персоналу. Однак для цього 

необхідне уміле використання ним її норм і вимог. Проявом потужного впливу 

культури управління на персонал організації виступає також застосування 

керівником методів прихованого управління, коли замість відверто силового 

тиску на людей він віддає перевагу використанню психологічного підходу до 

працівника і підкреслює визнання його особистості й особистої гідності.  

При цьому керівникові необхідне ювелірне володіння мистецтвом впливу і 

тонкощами управлінської культури. Істотною перевагою такого підходу постає 

формування у працівника враження, що він начебто сам бажає виконувати ті чи 

інші дії та функції. Цьому сприяє використання такої форми управлінського 

впливу керівника, коли він удає, що немовби радиться з виконавцем стосовно 

вибору найдоцільніших шляхів і способів вирішення тієї чи іншої проблеми або 

виконання певного завдання.  

Застосування подібного підходу як прояву культури управління, крім 

позитивного впливу на персонал, дозволяє отримувати дійовий ефект ще й 

завдяки усуненню зайвого емоційного напруження й відсутності підкресленої 

відмінності соціального й посадового статусу керівника та його підлеглого. 

Підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень виступає однією з 

основних функцій в загальній структурі професійної діяльності керівника. Тому 

культура її виконання істотною мірою позначається на ефективності всієї цієї 

діяльності й на результатах спільної діяльності персоналу організації, якою він 

керує, спрямованої на цілеспрямовану реалізацію прийнятого керівником 

рішення. Культура підготовки і прийняття рішень включає такі елементи [6]: 

1) з’ясування потреби у прийнятті рішення; 
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2) вибір та оцінка цілей цього рішення; 

3) залучення експертів і персоналу до підготовки рішення; 

4) підготовка та інформаційне забезпечення рішення; 

5) урахування законів управління, що впливають на прийняття рішення; 

6) аналіз альтернативних варіантів рішення та вибір остаточного з них; 

7) організація роботи з виконання рішення та контролю його реалізації. 

Потреба прийняття рішення визначається за результатами контролю та 

діагностування процесів функціонування організації, характеру і результатів її 

виробничої діяльності, стану взаємовідносин в колективі тощо. Культура 

підготовки управлінського рішення передбачає залучення експертів, а у разі 

потреби – й персоналу до цього процесу, що дасть керівникові змогу забезпечити 

всебічну обґрунтованість свого рішення. 

Наведемо основні закони управління, які впливають на процеси підготовки, 

прийняття управлінських рішень і дотримання яких сприяє успішності реалізації 

цих рішень і досягненню їх цілей:  

- закон цілепокладання, який полягає у відповідності цілей управління, а отже 

і вибору управлінського рішення стратегічним цілям організації і тим 

обмеженням фізичного, правового і моральнісного характеру, які прийняті в 

даному конкретному соціумі;  

- закон розмаїття, сутність якого полягає в тому, що множина можливих 

управлінських впливів на об’єкт управління повинна бути не меншою множини 

можливих змін в цьому об’єкті;  

- закон традицій полягає в необхідності урахування культурно-історичних 

традицій, звичаїв і норм, що діють у даному соціумі, й тих, що склалися в 

колективі як необхідна частина його корпоративної культури, а також наявності 

у людей певних стереотипів мислення і поведінки; 

- закон змін відображає появу певних змін стану об’єкта управління і 

характеру його функціонування, які відбуваються в процесі та в результаті 

реалізації управлінського рішення й особливо при досягненні визначеної мети;  

- закон зворотного зв’язку полягає у прийнятті рішення на підставі даних 

моніторингу і діагностування реального стану керованої системи й характеру її 

функціонування.  

Зворотний зв'язок являє собою процес в якому результат функціонування 

системи впливає на параметри, від яких, власне, залежить її функціонування. В 

культурі управління сенс зворотного зв’язку полягає в тому, що рішення 

приймається за результатами виявлення відхилень від бажаного стану системи 

чи характеру її функціонування і спрямовується на усунення цього відхилення. 

Таким чином, сама система, управління нею виступають водночас причиною, 

наслідком характеру їхньої взаємодії в процесі функціонування цієї системи.  

Аналіз альтернативних варіантів рішення необхідний для можливості того, 

щоб обране рішення було найбільш ефективним за певною множиною критеріїв, 

а негативні результати та наслідки його прийняття були мінімальними. З цією 

метою керівник за допомогою експертів порівнює позитивні й негативні аспекти 

кожного з можливих альтернатив управлінського рішення, остаточний же його 
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варіант обирає сам і сам же несе особисту відповідальність за його прийняття, за 

його результати та наслідки [7].  

Виконання рішення є не просто завершальним етапом, а втіленням волі 

керівника й засобом досягнення тієї мети, яка й зумовила потребу прийняття 

цього рішення. Тому організація роботи з виконання рішення та контролю його 

процесу його реалізації набуває виключно важливого значення. Керівник має 

особисто контролювати цей процес, вносячи у разі необхідності, корективи у 

сенс тих чи інших операцій чи у склад виконавців.  

Культура управління в процесі підготовки та прийняття рішення вимагає:  

залучення до підготовки, інформаційного забезпечення та оцінки 

альтернативних варіантів авторитетних експертів з відповідної сфери, дійсно 

здатних підготувати керівникові високопрофесійні, всебічно обґрунтовані 

пропозиції;  

згідно з нормами загальної та управлінської культури після завершення 

процесу обговорення можливих варіантів прийняття управлінського рішення 

керівник повинен подякувати кожному учасникові обговорення, незалежно від 

того, чи були враховані його пропозиції, чи ні; 

культура управління передбачає, що на основі отриманих пропозицій та 

свого власного досвіду й свого бачення проблеми керівник особисто приймає 

остаточне рішення, яке, в принципі, може і не збігатися з рекомендаціями 

експертів;  

при організації виконання прийнятого рішення він має чітко розподілити 

обов’язки виконавців таким чином, щоб забезпечити максимальний ефект від 

повної та своєчасної реалізації цього рішення.  

Істотною ознакою управлінської культури керівника при підготовці та 

прийнятті важливого рішення виступають, з одного боку, глибокий системний 

аналіз проблемної ситуації, поява якої зумовлює необхідність у цьому рішенні, а 

з іншого боку, – розуміння й неухильне дотримання вимог, які висуваються до 

управлінських рішень. Основними з цих вимог заведено вважати такі:  

- своєчасність підготовки, прийняття та реалізації рішення; 

- наявність дійового механізму ефективної реалізації рішення, який включає 

чітко визначену мету; розподіл завдань і функцій з виконання рішення серед 

підлеглих; визначення порядку цього виконання;  

- належна організація, мотивація, контроль та можливість визначення і 

здійснення необхідних організаційних змін в системі дій з досягнення мети;  

- оптимальність рішення, тобто забезпечення максимальної ефективності 

результатів реалізації саме даного рішення коштом повного використання його 

потенційних можливостей відповідно до обраних критеріїв;  

- реалізованість рішення, яка досягається належною обґрунтованістю цього 

рішення та його забезпеченістю необхідними ресурсами – фінансовими, 

матеріальними, інформаційними, інтелектуальними, людськими тощо; 

- максимальна узгодженість цілей та інтересів виконавців з цілями 

організації, відповідність характеру рішення вимогам психології управління й 

недопущення конфліктів; 
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- достатня гнучкість рішення, яка дає можливість певної його корекції у разі 

зміни ситуації чи умов реалізації рішення; - можливість верифікації й контролю 

процесу реалізації; 

- оригінальність рішення, яка робить його неочікуваним для конкурентів; 

- наявність необхідної для виконавців інформації та зрозумілість рішення за 

його формою та обґрунтованістю.  

Неухильне дотримання керівником цих вимог не тільки свідчить про його 

управлінську культуру, але й істотно підвищує ефективність функціонування та 

розвитку організації, сприяє особистісному та професійному саморозвитку в 

самовдосконаленню виконавців. Участь же їх в процесах інформаційного 

забезпечення, підготовки та обґрунтування рішення активізує їхній творчий 

потенціал, підвищує впевненість у собі та своїх здібностях. Іншими словами, це 

сприяє зростанню людських, інтелектуальних та організаційних ресурсів фірми. 

Успішне здійснення керівником всієї множини завдань і функцій його 

професійної управлінської діяльності, в тому числі й прийняття раціональних 

рішень висуває до нього такі вимоги: 

по-перше, йому необхідна наявність високої професійної компетентності у 

тій фаховій сфері, якої стосується діяльність керованої ним організації; 

по-друге, він має досконало володіти управлінськими технологіями й 

розвиненою культурою управління;  

по-третє, однією з визначальних рис керівника має бути сильна воля, 

впевненість у собі й послідовність і наполегливість у досягненні намічених 

цілей; 

по-четверте, йому необхідна розвинена інтуїція, а також уміння максимально 

ефективно використовувати фізичні, психоемоційні та інтелектуальні ресурси 

свого організму, в тому числі й можливості підсвідомості.  

Висновки. Отже, такі риси та якості особистості керівника дають йому змогу 

швидко й майже безпомилково знаходити оптимальні варіанти управлінських 

рішень, які були б адекватними тим складним проблемним ситуаціям, заради 

подолання яких вони й приймаються і послідовно реалізуються. Тут інтуїція стає 

особливо важливою й доречною, оскільки для подібних ситуацій характерними 

є дефіцит часу на прийняття раціонального рішення, істотна інформаційна 

невизначеність та підвищений ризик вибору нераціональних, а то і взагалі 

хибних рішень. Нарешті, ще однією із найважливіших особливостей прояву 

культури управління в практиці підготовки та прийняття важливих 

управлінських рішень є всебічне урахування того, як ці рішення впливатимуть 

на персонал організації та як вони сприйматимуться ним, як вони вливатимуть 

на загальний характер функціонування і розвитку організації. Результати 

спеціальних психологічних досліджень і реальна практика управління 

переконливо свідчать, що в ситуації приховування від людей цілей і сутності 

рішень, що приймаються стосовно важливих сторін діяльності, викликає 

негативне їх сприйняття і навіть певний опір. Тому керівник, крім суто 

технологічних аспектів реалізації прийнятих рішень, повинен передбачити й 

систему заходів з інформування людей щодо їх цілей і сутності та очікуваних 

переваг від їх реалізації. 
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Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив еволюцію управління трудо-

вими ресурсами, систем оплати праці на основі урахування ринкової вартості 

трудових ресурсів, оцінки ефективності праці працівників та їх кваліфікації. У 

гострій конкурентній боротьбі підприємств зростає роль винагороджень та 

компенсацій як одного з ключових факторів мотивації персоналу, які 

безпосередньо впливають на досягнення цілей підприємств. Означені проблеми 

вимагають всебічного осмислення. Потрібний ґрунтовний аналіз сучасних 

тенденцій в сфері винагороджень та компенсацій, узагальнення досвіду ринкової 

трансформації праці, повніше врахування соціально-економічної дійсності, 

вітчизняного менталітету, досвіду попередніх економічних реформ та 

закономірностей світового розвитку.  

Потужну базу для дослідження проблем мотивації та оплати праці в умовах 

ринкової економіки представляють вітчизняні наукові розробки [1, 4–6  та ін.], в 

яких накопичено значний досвід дослідження таких наукових проблем, як 

потреби, економічні інтереси, стимулювання праці, відтворення робочої сили, 

використання трудових ресурсів, відносини між працею і капіталом.   

Основною метою дослідження є обґрунтування сучасних тенденцій в сфері 

винагороджень та компенсацій на підприємстві, які б відповідали пріоритетам 

формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Протягом останніх років ситуація на ринку праці України постійно 

змінюється. Змінюється не тільки рейтинг професій, а й структура виплат та 

компенсацій, практика управління персоналом. Безпосередньо на дане явище 

впливає  політика і економіка країни. Результати обстеження Державної служби 

зайнятості України засвідчують, що переважна більшість підприємств 

застосовують стандартну систему оплати праці, що базується на засадах 

колективно-договірного регулювання з використанням тарифної сітки (схеми 

посадових окладів) та домінуванням почасової форми оплати [3, с. 15]. 

Універсальність і ергономічність почасової форми оплати праці зумовлюють 

її застосування на 91,2% підприємств і для 91,8% працівників. Істотне 

поширення відрядної форми оплати спостерігається у тих видах економічної 

діяльності, де нормування праці має досить прямий зв’язок з натуральними 

показниками виробітку: сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

та рибне господарство (45,4% працівників), будівництво (23,2%), надання інших 

видів послуг (13,8%) та переробна промисловість (12,7%) [3]. 

За період 2016-2020 рр. було проведено ряд досліджень, метою яких було 

визначити позицію організацій щодо вдосконалення практики управління 

персоналом [2, 3]. При дослідженні ринку праці провідними спеціалістами 
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вивчалися не тільки українські компанії, а й іноземні.  Не дивлячись на те, що 

при такому дослідженні вивчалися компанії різних сфер діяльності найбільшу 

долю в списку учасників посідали компанії, які займаються виробництвом 

товарів повсякденного попиту, інвестиційно-банківської сфери та 

фармацевтична сфера. Беззаперечно, що дані компанії відрізнялися один від 

одного не тільки сферою діяльності, а й по відношенню до всього персоналу 

(найм і звільнення працівників, формування компенсаційного пакету, 

нарахування заробітної платні та ін.).  

Що стосується нарахування заробітної праці, то можна сказати, що кількість 

компаній, які використовують гривню для видачі заробітної плати, нараховують 

близько 80%. Найчастішою формою змінної винагороди залишається річна 

премія (82% опитаних компаній). Разом з цим використовують такі види премій 

як квартальна (44%), щомісячна (33%), премія за півріччя (12%) та ін. А от 

критерії по формуванню компенсаційного пакету: для вищого керівництва 

зросла важливість критерію «результати праці компанії»; для середньої 

управлінської ланки зросла важливість критерію «командні результати роботи».  

Деякі організації застосовували різні види премій, інші – впроваджували нові 

фактори підвищення заробітної плати (за економію грошових ресурсів; за 

впровадження інноваційних ідей, які привели до покращення показників 

діяльності). Тобто для компанії важливо на скільки працівник віддається своїй 

праці і як буде впливати його результат діяльності на розвиток всієї компанії. 

Приймаючи до уваги вище перераховані фактори впливу на заробітну плату 

можна сказати, що компанія для покращення результату роботи окремого 

працівника змінює практику управління персоналом (управління ефективністю, 

мотивація персоналу, розвиток персоналу) (рис. 1.). 

Кодекс законів про працю України визначає тарифну систему основою 

організації оплати праці. Завдяки цьому основна заробітна плата 92,7% 

працівників визначається із застосуванням тарифної сітки (схеми посадових 

окладів). Водночас 14,9% підприємств (переважно в секторі малого 

підприємництва) не використовували тарифну сітку. Найбільший відсоток 

працівників, основна заробітна плата яких визначається на безтарифній основі, 

спостерігається у таких видах діяльності: тимчасове розміщування й організація 

харчування (14,0%), будівництво (14,4%), операції з нерухомим майном (14,7%), 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

(17,4%), надання інших видів послуг (21,1%) [3, с. 15]. 

Залежність заробітної плати від стажу роботи на підприємстві має більш 

прямий характер: найнижчу заробітну плату отримують «нові» працівники, у 

працівників зі стажем 10 років і більше заробітна плата на 14-21% перевищує 

середню (рис. 2.). 
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Рис. 1. Структура грошової винагороди (за категоріями персоналу) у 

2020 році [3] 

  

 

 
Рис. 2. Розмір заробітної плати залежно від стажу роботи на підприємстві 

(відхилення від середньої) у 2020 році, % [3, с. 16] 
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Таким чином, проведений аналіз основних тенденції в області мотивації 

праці в Україні показав, що: за останні роки спостерігається чітка тенденція до 

збільшення частки змінної складової в структурі оплати праці по всім категоріям 

персоналу; зростання оплати праці у більшій мірі спостерігається у сегменті 

керівників, а саме керівників вищої та середньої ланок управління; динаміка 

підвищення оплати праці приблизно співвідноситься з динамікою показників 

інфляції в Україні; спостерігається тенденція щодо розширення складових 

компенсаційного пакету, зокрема до нього більшість компаній почали включати 

витрати на навчання і розвиток працівника; значна кількість компаній починає 

впроваджувати програми довготермінового стимулювання. 

Крім того, основною формою плати праці залишається тарифна система з 

використанням тарифної сітки та домінуванням почасової форми оплати. 

Почасову форму оплати праці застосовують на 91,2% підприємствах і для 91,8% 

працівників. Водночас 14,9% підприємств (переважно в секторі малого 

підприємництва) не використовували тарифну сітку. Найбільший відсоток 

працівників, основна заробітна плата яких визначається на безтарифній основі, 

спостерігається у таких видах діяльності: тимчасове розміщування й організація 

харчування, будівництво, операції з нерухомим майном, оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, надання інших видів 

послуг. 
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Jede soziale Organisation, jedes Phänomen hat ihr eigenes Gesicht, ihre eigene 

Geschichte, die der nächsten Generation ein materielles und spirituelles Erbe 

hinterlässt. Sie können Ihrer Geschichte nicht gleichgültig sein! Der Stolz auf die 

Vergangenheit der Medizin bringt Respekt für die Gegenwart hervor. Heute werden 

das Leben sowie die wissenschaftlichen und praktischen Aktivitäten führender 

Wissenschaftler, die einen großen Beitrag zur Weltchirurgie geleistet haben, intensiv 

untersucht. 

Rudolf Karlovich Krykent trat mit seinen ursprünglichen Ideen und Entwicklungen 

in nahezu allen Bereichen der Chirurgie in die Geschichte der Medizin ein. Seine 

brillante praktische Tätigkeit als Arzt und seine wissenschaftliche Forschung waren für 

die Entwicklung der Chirurgie in der Region Dnipropetrowsk von großer Bedeutung.   

Rudolf Karlovich Krykent wurde 1898 in Kamyansky in eine Arbeiterfamilie 

geboren. Rudolf Karlovich war der zweite Sohn einer großen deutschen Familie. Sein 

Vater, Carl Kryckent, kam 1890 in die Provinz Ekaterinoslav. Er hatte eine 

ausreichende technische Ausbildung - einen vierjährigen Kurs in einer echten Schule - 

und konnte seinen Söhnen, von denen drei eine höhere medizinische Ausbildung 

erhielten und Ärzte wurden, eine höhere Ausbildung geben. Aber es war Rudolf, der 

sich als der talentierteste der Brüder herausstellte. 1916 schloss er die High School mit 

Auszeichnung mit einer Goldmedaille ab und trat in das Odessa Medical Institute ein, 

das er 1922 abschloss. Ein Mann der Hochkultur, R.K. Krickent sprach fließend 
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Deutsch, Französisch und Latein, was es ihm ermöglichte, ausländische 

wissenschaftliche Artikel im Original zu lesen und das erworbene Wissen bereits in 

jungen Jahren in die Praxis umzusetzen. 

Der 25-jährige Rudolf Krykent kehrt nach Kamyanske nach Hause zurück, 

nachdem er die Qualifikation eines Arztes und eine einjährige Ausbildung am 

Dermato-Venerologischen Institut in Odessa erhalten hat. Es war ein schwieriges Jahr 

für die Stadt im Jahr 1923. Die Folgen des Bürgerkriegs, der Hungersnot, der 

Epidemien und der Massenarbeitslosigkeit waren in medizinischen Einrichtungen am 

offensichtlichsten. Es sind jedoch diese schrecklichen Lebensbedingungen, die die 

besten menschlichen Qualitäten verhärten und entwickeln. Von 1923 bis 1926 arbeitete 

er als Praktikant in der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses №1. Hier wurde 

der Grundstein für die zukünftigen Aktivitäten des Chirurgen und Wissenschaftlers 

gelegt. Sein Weg zur Wissenschaft begann am Dnepropetrowsk Medical Institute. 1926 

wurde er zum Bewohner der chirurgischen Abteilung der propädeutischen 

chirurgischen Klinik dieser Einrichtung gewählt. Nach Abschluss seiner Residency 

arbeitete er als Chirurg in einem Krankenhaus im Dorf Bozhedarivka. 1930 wurde 

Rudolf Karlovich als Assistent in die Abteilung für Allgemeine Chirurgie des 

Medizinischen Instituts Dnepropetrowsk aufgenommen, zunächst unter der Leitung 

von Professor Ya.Y. Halpern und seit 1931 - unter der Leitung von Professor V.V. 

Моskalenko. Deutsch- und Französischkenntnisse ermöglichten es dem jungen 

Spezialisten, sich mit den Errungenschaften der Weltchirurgie vertraut zu machen, und 

erstaunliche Effizienz, Energie und Anforderungen trugen zum raschen beruflichen 

Wachstum von Rudolf Karlovich bei. 1936 verteidigte er seine Dissertation zum 

Thema "Veränderungen im Gefäßsystem während der Spinalanästhesie". 1939 wurde 

ihm der Titel eines außerordentlichen Professors verliehen, und Rudolf Karlovich 

wurde an das Kharkiv Medical Institute berufen, wo er 1940 seine erste Doktorarbeit 

über Organ- und Gewebetransplantation abschloss. In diesen Jahren war das Problem 

der Transplantation äußerst relevant. Die allgemeinen biologischen, 

pathophysiologischen und pathomorphologischen Aspekte des Problems wurden 

besonders eingehend untersucht. Hauttransplantationen haben in der plastischen 

Chirurgie einen besonderen Stellenwert. Leder war eines der ersten Objekte der freien 

plastischen Chirurgie.  

Rudolf Karlovich gab eine historische Skizze der Entwicklung der plastischen 

Chirurgie seit der Antike in der prä- und postantiseptischen Zeit und beschrieb die 

wichtigsten Transplantationsmethoden bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Er 

legte die Priorität der Methode der Hauttransplantation für die gesamte Dicke fest, so 

der Kiewer Chirurg Yatsenko (1871), der die Prozesse der Regeneration von lebendem 

Gewebe und vom Körper getrenntem Gewebe ausführlich beschrieb. Rudolf Karlovich 

hob die Wechselwirkungsprozesse zwischen dem Organismus und dem Transplantat 

vor dessen Vaskularisierung hervor, das mikroskopische und klinische Bild der freien 

Transplantattransplantation, biochemische Prozesse darin, beschrieb die Anatomie und 

Biologie der granulierenden Wunde. Er bot seine ursprüngliche Methode der freien 

Autoplastik der Haut an und beschrieb detailliert die Methode und Technik der 

Transplantatforschung, die Technik der Transplantation und das Management der 

postoperativen Periode sowie die unmittelbaren und langfristigen Ergebnisse. Die 
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Verteidigung dieser Dissertation wurde jedoch durch den Großen Vaterländischen 

Krieg behindert. Die Herkunft von Rudolf Karlovich spielte in seiner Zukunft eine 

negative Rolle. Im Oktober 1941 wurde er wegen Verstoßes gegen die Regeln der 

nächtlichen Lichtmaskierung zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Aus der vom Leiter der 

Veranstaltung UE-148/2 Gallyamov F.G. unterzeichneten Bescheinigung: "Krykent 

Rudolf Karlovich, Dneprodzerzhinsk, Staatsangehörigkeit - Deutsch, 

Staatsbürgerschaft - UdSSR, Parteizugehörigkeit - überparteilicher verurteilter NKWD 

seit 8 Jahren." Im Gefängnis hat R.K. Crickent arbeitete als Arzt in der Sanitärabteilung 

und im Krankenhaus.  

Nach Kriegsende und vorzeitiger Freilassung im Jahr 1947 kehrte Rudolf 

Karlovich nach Dniprodzerzhynsk (heute Kamyanske) zurück. Es war notwendig, von 

vorne zu beginnen. Er zeichnet sich durch Engagement und außergewöhnliche 

Effizienz aus und ist in die Arbeit vertieft. Es ist möglich, den Willen einer Person 

wegzunehmen, aber es ist unmöglich, Intellekt und berufliche Fähigkeiten 

wegzunehmen. Rudolf Karlovich arbeitet in den Krankenhäusern der 1. und 9. Stadt, 

einschließlich des Leiters der chirurgischen Abteilung. Jede Woche hält er 

Konferenzen für Chirurgen ab, um die neuesten Entwicklungen in der nationalen und 

internationalen Chirurgie zu diskutieren. Er forderte die Ärzte auf, die Diagnose, den 

Behandlungsplan, den Operationsplan und alle Einzelheiten des Patienten im Detail zu 

kennen. Für ihn war dies wichtig, denn die höchste Priorität war der Mensch und seine 

Gesundheit und die Hauptsache im Leben von Rudolf Krykent - seine Arbeit. Er 

bestimmte die Bedeutung der Entwicklungsrichtung in der Chirurgie - der Urologie - 

und suchte 15 Betten für die Urologie und entwarf sie schließlich neu. Er zeigte 

weiterhin Interesse an wissenschaftlichen Arbeiten und wurde auf Brustverletzungen 

aufmerksam. Basierend auf der Analyse von fast dreitausend Fällen solcher 

Verletzungen schrieb Rudolf Karlovich seine zweite Doktorarbeit "Geschlossene 

Brustverletzungen in Friedenszeiten". Obwohl sie als ausreichend professionell 

anerkannt wurde, wurde sie auch aus politischen Gründen nicht zugelassen. 

Rudolf Krykent arbeitete hart für sich und studierte und lehrte ständig andere. Er 

ist Autor von mehr als 80 veröffentlichten Arbeiten zu verschiedenen Themen der 

Chirurgie. Kollegen, Mitarbeiter und spätere Studenten nannten Rudolf Karlovich 

"zweimal Professor". Diese Worte wurden für sein enzyklopädisches Wissen in 

verschiedenen Bereichen der Medizin hoch respektiert und respektiert. 

1956 hatte er endlich die Gelegenheit, nach Dnepropetrowsk zu ziehen und seine 

wissenschaftliche und praktische Arbeit am Medizinischen Institut Dnepropetrowsk 

fortzusetzen. Seit 1956 ist R.K. Krykent arbeitete als außerordentlicher Professor an 

der Abteilung für Krankenhauschirurgie und leitete von 1961 bis 1963 die Abteilung 

für Allgemeine Chirurgie. Die Basis der Abteilung für Allgemeine Chirurgie war das 

städtische klinische Krankenhaus Nr. 2, das der Bevölkerung und den Arbeitern der 

metallurgischen Anlagen der Stadt diente. Die hohe Häufigkeit von 

Verbrennungsverletzungen in der industrialisierten Region und ihre Zunahme im 

Zusammenhang mit der Zunahme der metallurgischen und maschinenbaulichen 

Produktion in 60-70 Jahren sowie die Dauer und Komplexität der Behandlung dieser 

Kategorie von Patienten bestimmten die Notwendigkeit, ein solches Zentrum zu 

eröffnen, in dem Patienten könnten konzentriert werden. Spezialisten und Forscher. Im 
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April 1962 wurden auf der Grundlage des städtischen klinischen Krankenhauses Nr. 2 

in Dnipropetrowsk Verbrennungsbetten als Teil der Klinik für Allgemeinchirurgie 

eingesetzt. Initiator der Feuerbestattungsabteilung war der Leiter der Abteilung für 

Allgemeine Chirurgie des DMI (1961-1963), Kandidat der medizinischen 

Wissenschaften, außerordentlicher Professor Rudolf Karlovich Krykent. Mit seiner 

aktiven Teilnahme vergrößert sich die Basis der Klinik auf 125 Betten. 

Die Feuerbestattungsstation hatte 3 Stationen mit jeweils 10 Betten. Es wurden 

traditionelle Verbandmethoden zur Behandlung des Brandes angewendet. Die 

Behandlung von Patienten mit weit verbreiteten Verbrennungen endete jedoch häufig 

mit dem Tod. Opfer mit tiefen Läsionen von mehr als 25-35% der Körperoberfläche 

starben, normalerweise im Stadium eines Verbrennungsschocks, der das Hauptthema 

der wissenschaftlichen Arbeit der Klinik zu dieser Zeit bestimmte. 

 Assoziierter Professor R.K. Krykent war ein brillanter Chirurg einer breiten Palette. 

Er operierte frei an den Organen der Bauch- und Brusthöhlen, an den Harnwegen und 

am Bewegungsapparat, am peripheren und zentralen Nervensystem. Er sprach mehrere 

Fremdsprachen fließend und verfolgte sorgfältig nicht nur die einheimische, sondern 

auch die ausländische Literatur, was ihm die Möglichkeit gab, ständig auf dem 

neuesten Stand der Wissenschaft zu sein. Zum ersten Mal in unserem Institut, in der 

Klinik für Allgemeinchirurgie, wurde die Speiseröhre aufgrund ihrer vollständigen 

Obstruktion vor dem Hintergrund eines Krebstumors mit einem Nylonschlauch 

rekanalisiert, wobei die Oberschenkelarterie durch ein künstliches Gefäß (Rangieren) 

in Obliterativ ersetzt wurde Endarteriitis wurde eingeführt. 

Mit seiner Ankunft wurden regelmäßig dreimal pro Woche klinische Konferenzen 

abgehalten, um Patienten zu besprechen, insbesondere diejenigen, die operiert werden 

mussten. Das Spektrum der chirurgischen Eingriffe hat sich erweitert und die 

Gesamtzahl der Operationen in der Klinik hat zugenommen. Begann häufiger eine 

totale Gastrektomie durchzuführen, Operationen an der Speiseröhre, der Lunge, dem 

Mediastinum und den Hauptgefäßen. Es wurde eine intensive Vorbereitung für die 

Herzoperation durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde das Operationsvivarium mit 

hochentwickelten modernen Geräten ausgestattet (Röntgengeräte, Defibrillator, 

Elektrochemograph, Elektromesser, Spirograph und vieles mehr). Das Spektrum der 

experimentellen Untersuchungen, die zu diesem Zeitpunkt umfassend durchgeführt 

wurden, wird erweitert.   

Rudolf Karlovich versuchte im Experiment zu testen und in der nächsten so schnell 

wie möglich alle neuen modernen Errungenschaften des wissenschaftlichen Denkens 

in der Klinik zu nutzen. Er hat selbst viel gearbeitet, ständig andere studiert und 

unterrichtet. Er war immer froh, wissenschaftliche und praktische Erfahrungen 

auszutauschen, war aktiv an der wissenschaftlichen Arbeit beteiligt und beaufsichtigte 

viele wissenschaftliche Arbeiten von Ärzten. Unter aktiver Beteiligung von 

Rudolf Karlovich wurden zwei Doktor- und fünf Dissertationskandidaten verteidigt.  

Alle Mitarbeiter der Klinik beschäftigten sich weiterhin umfassend mit den 

Ursachen und Folgen von Verletzungen in Hüttenwerken in der Stadt (das Thema 

wurde vom ukrainischen Gesundheitsministerium vorgeschlagen). Infolgedessen 

konnten mit Hilfe der Anlagenverwaltung eine Reihe wesentlicher Mängel festgestellt 

und beseitigt werden, die es ermöglichten, die Zahl der Verletzungen in der gesamten 
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metallurgischen Industrie zu verringern. 

 Rudolf Karlovich war in seinem Leben ein sehr bescheidener, menschlicher, aber 

anspruchsvoller und fairer Mann, für den er von allen Klinikmitarbeitern, Studenten 

und Patienten uneingeschränkten Respekt erhielt. Er widmete der Ausbildung von 

Studenten im Geiste des Humanismus, ethischer und deontologischer Positionen viel 

Aufmerksamkeit. Die große Vielfalt aktiver kreativer Aktivitäten, die Probleme des 

Lebens und die harte Arbeit haben die Gesundheit von R.K. Krykent. Er starb vorzeitig 

am 9. September 1963 in der Blüte seiner schöpferischen Kräfte und Energie an einem 

weit verbreiteten Myokardinfarkt. Sein Tod war ein schwerer Verlust für die Klinik 

und das Institut. Als sensibler Mann, herausragender Spezialist und talentierter Lehrer 

blieb er jedoch als Mann mit Großbuchstaben für immer im Herzen vieler Schüler. 
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The aim of the study is to optimize the method of labor management in pre-

pregnant women with premature amniotic fluid outflow. 

Materials and methods. The object of the study is the City Clinical Hospital No. 

1 in Almaty. The subject of the study is women with 37-41 weeks of pregnancy at the 

age of 16 to 42 years, who were in the maternity department of the City Clinical 

Hospital No. 1 in Almaty. Comprehensive examination of pregnant women was carried 

out using general clinical, laboratory, and instrumental methods. The results of the 

objective study were compared with the anamnestic data and the indicators of the 

laboratory examination. 

Results. The negative state of health of women is caused by an increase in 

complications of pregnancy and childbirth, a significant fluctuation in perinatal 

pathology. In an established demographic environment, the importance of a suitable 

outcome for any pregnancy increases significantly. An increase in the proportion of 

first-time pregnancies in the total number of women who gave birth indicates the need 

to study the distinctive features of the direction and method of conducting childbirth in 

first-time pregnancies. The result of 1 pregnancy is considered an integrated sign of 

reproductive behavior and well-being of a woman. The negative result of pregnancy 1, 

its complicated course, determines the further state of health of the woman, her 

reproductive function, but in addition, the somatic state of health of the born child and 

their reproductive capabilities. At the same time, the rationality and good consequences 

for the next generation of vaginal births are indisputable [1, 2]. 

The body of a pregnant woman is a unique system, the bio-focus of absolutely all 

processes in which is subordinated to the implementation of the main reproductive 

problem - bearing and giving birth to children. However, the perinatal period of time 

is only 0.5% of the total time of human existence, in the bulk of the civilized states of 

the world, this period requires more deaths than in the next Thirty years of existence. 

At the same time, there is a judgment that the risk conditions in childbirth have the 

most very significant impact on perinatal morbidity and mortality rate than prenatal 

conditions, childbirth is also considered as the most threatening period in a person's 

life. Consequently, the reasonable management of childbirth, the selection of a suitable 

technique is the main potential for improving the health characteristics of the newborn 

and the population as a whole [3, 4]. 

Over the past decades, today's obstetrics has changed its opinion on the difficulties 

of obstetric care. In order to improve the health of mothers and children, optimal 

programs for the management of pregnant women with various obstetric and 

extragenital pathologies are being developed. The selection of suitable technologies 
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that provide the maximum effectiveness of the work of maternity care, which consists 

of the effectiveness, the minimum invasiveness of the technologies used, as well as the 

lowest degree of expenditure in pharmaceutical substances with the minimum possible 

number of them, is carried out. In this case, after all, the period of effectiveness is 

determined by the frequency and nature of complications in women who are also in 

labor, but also by the state of fetuses and newborns [5]. 

It should be noted that the premature outpouring of amniotic fluid involves a 

complex obstetric delema, the numerous nuances of which to a significant extent 

remain unresolved in connection with the lack of a common opinion regarding the 

outcome of pregnancy for the mother and fetus. In today's obstetrics, it is still important 

to study the methods of optimal management of childbirth with early amniotic fluid 

discharge. 

The fluctuation of the rupture of the fetal membranes up to the basis of labor 

activity, according to various creators, does not have a tendency to decrease in any way 

and is 2.7 - 19.8%. Childbirth against the background of early amniotic fluid discharge 

is often accompanied by abnormalities of labor activity - in 41.8% of the situation, 

hypo-atonic bleeding, high rates of trauma to the delicate tissues of the birth canal, 

pathology of the utero-placental blood circulation and the formation of fetal hypoxia. 

Early labor in Thirty-56% of women begins with an early outpouring of amniotic fluid. 

The morphofunctional unpreparedness of the fetus, a significant fluctuation of its 

intrauterine hypoxia and infection cause a significant perinatal morbidity and mortality 

rate of premature infants with this complication of pregnancy [6]. 

Despite multiple studies, numerous problems of modeling, evaluation of the 

medical importance of electrophysiological, biochemical, and hormone studies in early 

amniotic fluid discharge remain insufficiently studied [7]. 

Conclusions. Childbirth in pre-pregnant women with premature amniotic fluid 

effusion was worsened by disorders of the contractile function of the uterus in 65.3%, 

followed by cesarean section in 24.7%; the incidence of newborns in patients with 

premature amniotic fluid effusion was 17.73%. 

A group assessment of the balance of steroid hormones in the concept of "mother-

afterbirth-fetus" made it possible to detect a lack of bio-readiness for childbirth in 

patients with premature amniotic fluid outpouring. This is expressed in the mother by 

hyperprogesteronemia (124±11.2 ng/ml also 151.3±12.5 ng/ml), hypocortisolemia 

(260±16.0 ng/ml also 169.5±16.3 ng/ml), a decrease in the concentration of 

dehydroepiandrosterone sulfate (0.58±0.07 mcg/ml also 0.50±0.06 mcg/ml) and 

estradiol (22.9±1.82 ng/ml also 21.1±1.92 ng/ml) is also considered a factor in the 

unavailability of the corresponding activation of the starting elements of the contractile 

work of the uterus. 

In pre-pregnant women with premature amniotic fluid effusion, a decrease in the 

value of oxytocin in the blood (27.8±3.98 pg/ml and 47.8±4.5 pg/ml), a typical 

arteriovenous difference in the content of oxytocin in the umbilical cord blood 

(44.27±9.16 pg/ml and 87.07±7.68 pg/ml), which causes difficulties in the initiation 

and maintenance of the motor function of the uterus. 

Against the background of an imbalance of hormones of the concept of "mother-

afterbirth-fetus" in first-time pregnancies with premature discharge of amniotic fluid, 
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there is damage to the contractile work of the uterus in the form of its hypoactivity (E 

= 6.09±0.58 standard units). 

A high degree of progesterone in the blood of pregnant women with the indicated 

gestational pathology is considered a pathogenetic justification for the use of artificial 

antigestogens to pre-induce labor in patients with an "immature" or "insufficiently 

mature" cervix. The reduction in the rate of oxytocin intake from the fetal to the 

maternal bloodstream (1.66±0.30 mED/min and 3.27±0.49 mED/min, in other words, 

3.32±0.67 ng/min and 6.53±0.98 ng / min) is considered to be the reason for a 

differentiated approach to the use of oxytocin to induce labor in premature amniotic 

fluid outflow. 

The improved obstetric strategy includes the implementation of labor induction in 

first-time pregnancies with premature amniotic fluid discharge with a personal 

calculation of the desired dose of oxytocin, based on the assessment of the presence of 

oxytocin in the amniotic fluid. A personal calculation of the dosage of c for the purpose 

of inducing labor in PIOV can be aimed at the rate of c intake from the fetal 

bloodstream to the maternal one. But it is impossible to establish this coefficient at the 

beginning of labor. We found a large positive correlation between the concentration of 

c in the amniotic fluid and the rate of entry of c from the fetal into the maternal 

bloodstream (r = 0.84; p<0.01). By accurate analysis, the indicator 15 was calculated, 

which provides the probability of calculating the speed of c intake from the fetal blood 

flow to the maternal one. 

The created obstetric strategy made it possible to reduce the frequency of 

deviations in labor by 2.3 times; the formation of hypoxia during childbirth by 1.8 

times; birth injuries of the mother by 2.7 times; the frequency of delivery after cesarean 

section by 2.1 times; the frequency of blood loss exceeding the physiological one by 

1.67 times; the frequency of complications in the postpartum stage by 2 times; the 

incidence of children in the premature neonatal stage by 2 times. 
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Einführung. Akute obstruktive Pyelonephritis tritt vor dem Hintergrund einer 

Obstruktion des Ureters durch Fern- oder Kontaktlithotripsie mit Fragmenten des 

zerstörten Zahnsteines auf. Seine Entwicklung wird durch die folgenden Faktoren 

erleichtert. Erstens das Vorliegen einer Vorinfektion des oberen Harntrakts vor einer 

Sitzung der Lithotripsie oder die Freisetzung einer Infektion aus den inneren Schichten 

des zerstörten Zahnsteines im Nierenparenchym. Darüber hinaus führt die radiale 

Ausbreitung der Stoßwelle vom Nierenbecken zu den Bechern zu besonderen 

pathologischen Veränderungen im Gehirn, insbesondere an der Grenze der zerebralen 

und kortikalen Substanzen. Diese Bereiche des Parenchyms werden durch den Druck 

der Fokuszone sowie durch direkte Schäden beim Bewegen der Niere während der 

Atemtour beeinflusst. Die Verwendung einer längeren oder schweren Art der 

Zerstörung führt zu einer erheblichen Schädigung des Epithels der Nierentubuli. 

Gleichzeitig gibt es pathologische Veränderungen bei Nierenpapillen, insbesondere in 

ihrem Schließmechanismus. Ein Teil der Papillen, während ein Teil der Papillen eine 

zurückgezogene Form annimmt, die zum pyelotubulären, pyelofornischen Reflux 

beiträgt. Unter solchen Bedingungen kann bereits ein kurzfristiger Druckanstieg in der 

Mitte des Nierenbeckens in den ersten 2 bis 5 Tagen nach der Lithotripsie die 

Entwicklung einer akuten Pyelonephritis auslösen. Eine intramedulläre Störung des 

Urinabflusses aufgrund einer Schädigung des Epithels der Tubuli der Nephrone und 

des Vorhandenseins eines Ödems in der Markzone des Nierenparenchyms trägt zur 

Ausbreitung der Infektion in das Parenchym bei. Gleichzeitig werden sektorale 

entzündliche Infiltrate gebildet, wodurch kortiko-medulläre Narben gebildet werden 
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und oft nur betroffene und pathologisch veränderte Papillen gebildet werden. Während 

des ausgeprägten Entzündungsprozesses kann sich sogar eine Nekrose der 

Nierenpapillen entwickeln, wobei sich im Nierenparenchym grobe 

Narbenveränderungen bilden. 

Die Hauptursachen für akute Pyelonephritis nach Lithorpsy sind eine vorzeitige 

Beseitigung der Obstruktion der oberen Harnwege, eine nicht diagnostizierte 

entzündliche Aktivität während der präoperativen Untersuchung und eine 

unzureichende entzündungshemmende präoperative Vorbereitung. Eine Obstruktion 

bei Patienten mit einem hohen Titer an mikrobiellen Körpern bei zuvor operierten 

Patienten sollte den Arzt auf die rechtzeitige Anwendung von Maßnahmen zur 

Beseitigung aufmerksam machen. Bei der Wahl der Eliminationsmethode sollte mit 

den am wenigsten traumatischen Methoden begonnen werden (Fernlithotripsie - 

Katheterisierung des Ureters, einschließlich Dissektion des Auges - perkutane 

Punktionsnephrostomie). Die endgültige Wahl der Methode zur Nierenentwässerung 

wird individuell unter Berücksichtigung des Steins der Steinfragmentierung, der 

Lokalisierung der Fragmente und des Krankheitsbildes der Obstruktion getroffen. Bei 

Vorhandensein großer Fragmente und einer Erweiterung des Beckensystems und des 

Harnleiters erfordert das klinische Bild eines ausgeprägten Entzündungsprozesses die 

Notwendigkeit einer perkutanen Punktionsnephrostomie unter Umgehung der 

vorherigen Stadien. 

Das heißt, "erwartungsvolle" Taktiken bei der Entwicklung eines akuten 

Entzündungsprozesses nach Lithotripsie vor dem Hintergrund einer Obstruktion der 

oberen Harnwege rechtfertigen sich nicht, da eine antibakterielle Therapie nicht 

wirksam ist und das Fortschreiten des Prozesses zu Urosepsis und bakteämischem 

Schock führen kann. Der bakteriämische (bakteriotoxische, endotoxische) Schock wird 

durch die massive Wirkung bakterieller Toxine auf den Körper des Patienten 

verursacht. Dies ist die gefährlichste Komplikation nach Lithotripsie. Bakteriämischer 

Schock - eine Manifestation oder Folge einer Verschlimmerung der Urosepsis. In den 

letzten Jahren hat die Inzidenz bei Patienten mit akuter Pyelonephritis zugenommen 

und bei Patienten mit septischen Erkrankungen bis zu 34-44% erreicht. Dies erklärt 

sich aus der Zunahme der Virulenz von Bakterien, dem Auftreten einer 

antibiotikaresistenten Mikroflora, einer nosokomialen Infektion und einer Abnahme 

des immunologischen Gesamtstatus der Patienten. Ein bakteriämischer Schock bei 

Patienten nach Lithotripsie tritt aufgrund einer akuten Pyelonephritis sowie aufgrund 

einer konservativen Behandlung der akuten Pyelonephritis vor dem Hintergrund nicht 

entfernter Harnwegserkrankungen auf. In diesem Fall verursachen Antibiotika den 

Abbau von Bakterien, die sich im Nierenbecken weiterhin progressiv vermehren. 

Aufgrund des Becken-Nieren-Rückflusses von Urin gelangt eine große Anzahl von 

Mikroorganismen und mikrobiellen Endotoxinen ins Blut. Sie beschädigen die Wände 

von Blutgefäßen, Nervenenden und blockieren das retikuloendotheliale System. Die 

entwickelte hämodynamische Hypovolämie führt zu Gewebehypoxie, 

Stoffwechselstörungen in Richtung zunehmender metabolischer Azidose und Hypoxie 

lebenswichtiger Organe - Myokard, Gehirn und Nierenparenchym. Eine Verengung 

der Nierengefäße und eine fortschreitende Ischämie des Parenchyms führen zu einem 

akuten Nierenversagen. Ein längerer, nicht entfernter Verschluss der oberen Harnwege 
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fördert die Bildung eines kalikovenösen Shunts in der Zelle mit fornischem Reflux. 

Durch ihn gelangt Urin, der Mikroflora und Endotoxine enthält, Eiter unter 

Bedingungen eines sogar leichten Druckanstiegs in der Mitte des Nierenbeckens in den 

Blutkreislauf.   

Materialien und Methoden der Forschung. Eine Analyse der Behandlung von 

1254 Patienten mit Urolithiasis, bei denen während einer komplexen Behandlung 

Harnsteine zerstört wurden (834 Serien von Fern- und 420 Serien von 

Kontaktlithotripsie). In 147 Fällen kam es zu einer Verletzung der Urodynamik der 

oberen Harnwege, von denen in 51 Fällen eine Verschlimmerung der Pyelonephritis 

auftrat. Alle Fälle von urodynamischen Störungen wurden durch Ultraschall oder 

Computertomographie diagnostiziert. Bei 19 Patienten nahm die Art der 

Verschlimmerung der Pyelonephritis einen septischen Verlauf. Bei 14 Patienten mit 

akuter Harninkontinenz entwickelte sich ein Bild eines bakteriämischen Schocks. 11 

von ihnen wurden offen operiert. 1 Patient starb. Alle Patienten erhielten eine 

umfassende Behandlung der Urosepsis unter Verwendung von Methoden zur 

endolymphatischen Verabreichung von Antibiotika und Proteaseinhibitoren sowie zur 

ultravioletten Bestrahlung von autologem Blut. Laboruntersuchungen umfassten die 

Bestimmung des Leukogramms, des Leukozytenintoxikationsindex, der 

Blutgaszusammensetzung, der Lipidperoxidation durch Malondialdehyd und der 

Peroxidaseaktivität. Die Kontrolle wurde von 12 Patienten mit Urosepsis anderer 

Genese durchgeführt, die zu unterschiedlichen Zeiten eine traditionelle Therapie 

erhielten. 

Resultate und Diskussion. Die erste Aufgabe, die dringend gelöst werden sollte, 

ist die rechtzeitige und angemessene Wiederherstellung einer gestörten Urodynamik 

durch Obstruktion. Daher haben wir immer eine aktive Taktik in Form einer frühen 

Katheterisierung der Harnleiter am ersten Tag ab dem Einsetzen klinischer 

Manifestationen urodynamischer Störungen gewählt. Nach der Wiederherstellung der 

Urodynamik wurde ein umfassendes Spektrum an antibakteriellen, 

entzündungshemmenden und entgiftenden Therapien verschrieben. Um die pathogene 

Mikroflora zu unterdrücken, wurde ein zusätzliches Spleißen der Nierenhöhle mit 

antibakteriellen Arzneimitteln durchgeführt. 

Die Unfähigkeit, die Obstruktion durch Katheterisierung des Ureters oder 

Installation eines Stents in seiner Höhle, endovesikale Ureterolithoextraktion oder 

Ureterolapaxie zu beseitigen, veränderte die Taktik der Wiederherstellung des Ureters 

durch dringende perkutane Punktionsnephrostomie. Letzteres wurde bei 23 Patienten 

durchgeführt und lieferte einen ausreichend ausreichenden Effekt für die Entlastung 

der oberen Harnwege. Komplikationen in Form von starken Blutungen oder 

Harninkontinenz traten nicht auf. Die frühzeitige Beseitigung urodynamischer 

Störungen ermöglichte es in 196 Fällen, die Entwicklung einer akuten Pyelonephritis 

zu verhindern, und bei 11 Patienten, die Beseitigung ihrer Manifestationen auf 7 Tage 

zu reduzieren. Die Punktionsnephrostomie in 11 Fällen war jedoch eine 

vorübergehende Maßnahme zur Beseitigung von Komplikationen. Das Vorhandensein 

eines Fragments einer großen großen Konkretion, das im Harnleiter steckte und 

schlecht zerfiel, das Fortschreiten der akuten Pyelonephritis waren Indikationen für 
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eine radikale Operation (Nephrostomie, Entkapselung der Niere, wenn möglich - 

Entfernung des Obturationsfragments. 

Der bakteriämische Schock entwickelt sich unmittelbar nach einer massiven 

Invasion oder nach einigen Stunden oder sogar Tagen. Die späte Form des 

bakteriämischen Schocks trat häufiger als plötzliche Verschlimmerung der Urosepsis 

auf, die in Form einer chronisch progressiven Sepsis auftrat. Der bakteriämische 

Schock war durch Fieber mit einem Anstieg der Körpertemperatur auf 39-41 ° C 

gekennzeichnet. Der Patient ist blass, schwere Akrocyanose, vermehrtes Schwitzen, 

Tachykardie (Puls - 140-160 pro 1 min), Arrhythmie. Der Blutdruck ist niedrig, die 

Diurese ist reduziert (Oligurie, Anurie). Der Patient ist aufgeregt oder umgekehrt 

depressiv. Es gibt eine allgemeine Schwäche, Unwohlsein. In einigen Fällen kam es zu 

Bewusstlosigkeit, klonischen oder tonischen Krämpfen, unwillkürlichem 

Wasserlassen und Stuhlgang. Das Atmen ist häufig, flach. Bei latenten Schockformen 

wird der Blutdruck signifikant gesenkt, der Puls ist häufig, die Diurese wird gesenkt. 

Bei 5 Patienten wurde ein schwerer Schock beobachtet. Die Dauer des Schocks beträgt 

2 bis 37 Stunden. Die Schwere des bakteriämischen Schocks hing von der Menge, 

Toxizität und den biologischen Eigenschaften der in das Blut eintretenden Endotoxine 

sowie vom Grad der Verringerung der Entgiftungsfunktion des retikuloendothelialen 

Systems ab. Die größte Schwere des Schocks war bei Patienten mit eitriger 

Pyelonephritis. Alle klinischen Formen des bakteriämischen Schocks wurden 

beobachtet. 

Die Therapie wurde je nach Stadium des bakteriämischen Schocks verordnet. Im 

prodromalen Stadium wurde das Hauptaugenmerk auf den Kampf gegen Infektionen 

gelegt, der eine massive antibakterielle Therapie auf der Grundlage des 

Antibiotogrammogramms verschrieb. Bei Verstopfung der Harnwege wurde eine 

sofortige Wiederherstellung der Urinpassage durchgeführt, mit dem Vorteil von 

Methoden, die eine zuverlässige und angemessene Wiederherstellung in jeder 

spezifischen Situation sicherstellten. 

Wir betrachten Folgendes als obligatorische Liste von Behandlungsmaßnahmen 

zur Behandlung von bakteriämischem Schock: 1) chirurgische Beseitigung der 

Infektionsquelle; 2) Antibiotikatherapie; 3) Korrektur von hämodynamischen 

Störungen; 4) pharmakologischer Schutz der Nieren; 5) Verwendung von 

Proteolysehemmern und Immuntherapie; 6) die Anwendung von extrakorporalen 

Blutentgiftungsmaßnahmen. 

Im Behandlungskomplex muss zwischen Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Kollaps und Infektion unterschieden werden. Schock ist das Ergebnis der Exposition 

gegenüber bakteriellen Endotoxinen. Um die Möglichkeit nachteiliger Auswirkungen 

großer Dosen von Antibiotika auf den Körper zu vermeiden, müssen Sie zuerst Anti-

Schock-Maßnahmen verschreiben. Danach ist es aufgrund des schwerwiegenden 

Zustands des Patienten erforderlich, sofort eine Operation durchzuführen, um den 

Urindurchgang wiederherzustellen. Eine selbst die stärkste antibakterielle Therapie ist 

nicht wirksam, wenn die Okklusion aufrechterhalten wird. In dieser Situation ist eine 

Operation zur sofortigen Wiederherstellung des Urinabflusses das Haupt-, wenn nicht 

das Hauptstadium der Behandlung. Ein stetiger Anstieg der Körpertemperatur auf 39-

40 ° C, wiederkehrendes Fieber, starkes Schwitzen und ein mäßiger Blutdruckabfall 
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weisen normalerweise auf eine apostematöse Pyelonephritis hin. Während der 

Operation wurden Fragmente des zerstörten Zahnsteines im Nierenbecken und im 

oberen Drittel des Harnleiters durch gleichzeitige Rekapselung der Niere und 

Nephrostomie entfernt. Bei 4 Patienten wurde ein Zahnsteinfragment im 

Beckenharnleiter fixiert, so dass zunächst eine Nierenoperation durchgeführt wurde: 

Das Nierenbecken wurde präpariert, die Höhle von eitrigen und nekrotischen Massen 

befreit, die Becher überarbeitet und das Nierenhöhlensystem mit Nephrostomie 

entwässert. Ein Fragment des Zahnsteines im unteren Drittel des Ureters wurde 

anschließend durch Lithotripsie zerstört oder durch Ureterolithoextraktion entfernt. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung von bakteriämischem Schock ist die 

antibakterielle Therapie. Um die hohe Effizienz aufrechtzuerhalten, wurden die 

folgenden Regeln berücksichtigt: 1) etiotrope Wirkung (gemäß Antibiotikogramm); 2) 

Auswahl der aktivsten und am wenigsten toxischen antibakteriellen Arzneimittel unter 

denen, die nahe am Wirkungsspektrum liegen; 3) Auswahl einer angemessenen Dosis, 

die den Krankheitsverlauf und die Lokalisierung des Prozesses berücksichtigt und 

wirksame Konzentrationen sicherstellt; 4) Aktualität der Ernennung und 

Nutzungsdauer; 5) Berücksichtigung der Wechselwirkung von antibakteriellen 

Arzneimitteln mit anderen Arzneimitteln; 6) Berücksichtigung der Wechselwirkung 

mit pathophysiologischen und pathochemischen Prozessen unter Bedingungen eines 

eitrig-septischen Verlaufs. 

Basierend auf diesen Regeln wurden die Prinzipien der antibakteriellen Therapie 

formuliert. Es sollte beachtet werden, dass eine antibakterielle Therapie wirksam ist, 

wenn Antibiotika verwendet werden, basierend auf: 1) klinischem Verlauf; 2) 

bakteriologische Diagnose; 3) immunologische Diagnose; 4) Art und Tiefe des 

pathophysiologischen Prozesses. Die Bestimmung der klinischen Diagnose ermöglicht 

es, die Notwendigkeit und den Umfang der präoperativen Vorbereitung zu bestimmen, 

um eine Gelegenheit für die radikalste Operation und den Sicherheitsgrad der 

Antibiotikatherapie vor der Operation zu schaffen. 

Eine entzündungshemmende Therapie wurde erst verschrieben, nachdem eine 

ausreichende Urinausscheidung sichergestellt war. Eine massive Antibiotikatherapie 

ist ohne Wiederherstellung eines ausreichenden Urinabflusses nicht möglich. Die 

Antibiotikadosis wurde unter Berücksichtigung nicht nur der Empfindlichkeit der 

Mikroflora, sondern auch des Körpergewichts des Patienten und der 

Konzentrationsfähigkeit seiner Nieren bestimmt. Die rationelle Anwendung einer 

antibakteriellen Therapie bestimmt die Wahl des optimalen Verabreichungsweges. 

Der Grad der Nierenfunktionsstörung während eines bakteriellen Schocks 

bestimmt weitgehend die Prognose. Daher ist die Suche nach Reserven, die den 

pharmakologischen Schutz der Nieren in verschiedenen Stadien der chirurgischen 

Behandlung des bakteriellen Schocks stärken können, um eine Funktionsstörung 

wiederherzustellen, eine dringende Aufgabe. Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Kollapses zielten darauf ab, den Blutfluss im Gewebe wiederherzustellen, einen 

angemessenen Gasaustausch aufrechtzuerhalten und Stoffwechselstörungen zu 

korrigieren. Die Behandlung umfasste Kortikosteroide, adrenomimetische 

Maßnahmen und Plasmaersatzlösungen. Kortikosteroide tragen dazu bei, den 

gesamten peripheren Gefäßwiderstand zu verringern, eine Verringerung des 
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Plasmavolumens zu verhindern, Zellmembranen zu stabilisieren, die Wände der 

Kapillaren zu schützen und die Aggregation von Blutzellen zu verringern. Die Dauer 

ihrer Verwendung betrug 2-3 Tage ohne Ausstiegsregelung. Die Dosierung hing von 

der Schwere des Schocks ab. Die Verwendung von vasoaktiven Arzneimitteln während 

eines bakteriämischen Schocks sollte rational sein und auf Daten klinischer Studien 

beruhen. 

Die Infusionstherapie wurde speziell zur Bekämpfung von Intoxikation, Azidose, 

Protein- und Elektrolytstörungen, Säure-Base-Status, Stickstoffmetabolismus und 

mehr durchgeführt. Um die Aktivität der körpereigenen Abwehrkräfte zu erhöhen, 

wurden täglich Plasma, Leukozytenmasse und anabole Hormone verabreicht, und 

Plasma-Ersatzlösungen und Diuretika mit niedrigem Molekulargewicht wurden 

verabreicht, um Toxine aus dem Körper zu entfernen. Bei allen 11 Patienten mit 

positivem Effekt wurden Methoden der extrakorporalen Entgiftung (Hämosorption, 

Plasmapherese und ultraviolette Bestrahlung von autologem Blut) angewendet. Die 

ultraviolette Bestrahlung von autologem Blut wurde in einem Magnetfeld mit 

Sauerstoffblasen durchgeführt. In allen Fällen gab es eine rasche Abnahme der 

klinischen Manifestationen einer Vergiftung, eine Verbesserung des Wohlbefindens 

der Patienten, eine Normalisierung der Körpertemperatur, eine Verbesserung der 

Blutgaszusammensetzung und des Säure-Base-Gleichgewichts. Bei Patienten während 

des Tages verringerte eine verringerte Leukozytose, eine stäbchenförmige 

Verschiebung, die Anzahl der Lymphozyten. 

Schlussfolgerungen. Eine umfassende Studie zeigte, dass die Prognose für einen 

bakteriämischen Schock nur dann relativ günstig ist, wenn die erforderlichen 

Maßnahmen im frühen (prodromalen) Stadium rechtzeitig angewendet werden. Die 

Verwendung in der komplexen Therapie bei Patienten mit Urosepsis der ultravioletten 

Bestrahlung von autologem Blut in einem Magnetfeld mit Sauerstoffblasen kann die 

Wirksamkeit der herkömmlichen Therapie signifikant verbessern. 
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Current trends in the development of emergency surgery, taking into account the 

peculiarities of the disease and socio-economic components need further improvement, 

especially given the long-term results . The use of minimally invasive technologies in 

urgent surgery is not in doubt, but there are still a number of controversial issues that 

need further study . 

The aim of the study was to analyze the  negative changes in components of the 

muscular-aponeurotic structures of the inguinal area in patients of reproductive age 

with incarcerated inguinal hernia and to assess their recovery in the postoperative 

period. 

Material and methods. The results of surgical management of 74 patients of 

reproductive age with incarcerated right inguinal hernia without signs of small bowel 

obstruction, which were Nyhus IIIA type, were retrospectively analyzed. The first 

group (32 patients) underwent Liechtenstein hernioplasty, and the second group (42 

patients) underwent laparoscopic hernioplasty (TAPP). Sonographic monitoring (using 

a linear sensor  7.5 MHz ) was  determined the thickness of the m. rectus abdominis, 

lateral muscle groups  before surgery and for  postoperative  day 60 , 90 . 
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Results. The results of a comparative analysis of the assessment of the duration of 

hernia-carrier revealed significant dystrophic regional changes in the rectus muscles of 

the abdominal wall during functional contraction. In contrast to the healthy side, 

patients with hernia-carrier up to 1 year were found to be thinning from 18.27 ± 1.14 

mm to 14.73 ± 2.19 mm, and with hernia-carrier from 3 to 5 years, even up to 13.11 ± 

2 , 71 mm. A similar trend was observed in the functional contraction of the lateral 

muscles of the abdominal wall when their thickness on the healthy side was 22.96 ± 

1.85, in patients with hernia-carrier up to 1 year - 20.22 ± 3.46 mm, and in patients 

with hernia-carrier from 3 to 5 years even 19.06 ± 1.16 mm. 

Analyzing the consequences of surgical treatment of incarcerated inguinal hernia 

with hernia-carrier from 3 to 5 years, it was found that after 60 and 90 days, the 

thickness of the rectus abdominis during functional contraction in patients of the first 

group was only 13.83 ± 3.25 mm and 14 , 64 ± 1.07 mm, respectively. Patients in the 

second group showed more positive dynamics, as at 60 and 90 days the thickness of 

the rectus muscles of the abdominal wall was 14.26 ± 3.39 mm and 15.41 ± 1.68 mm. 

A similar trend was observed in the study of the lateral muscles of the abdominal 

wall. The thickness of the lateral muscles of the abdominal wall during functional 

contraction after 60 days in patients of the first group was only 19.79 ± 1.74 mm, and 

on the  day 90 it was 20.52 ± 2.14. Whereas the patients of the second group had better 

dynamics. On the  day 60 the thickness of the rectus muscles of the abdominal wall 

was 20.34 ± 1.35 mm, and on the  day 90 21.78 ± 2.46 mm. 

Conclusion. 1. In patients with incarcerated inguinal hernia Nyhus III A type 

without signs of small bowel obstruction, the use of TAPP, in contrast to Liechtenstein 

hernioplasty, predict faster recovery in the postoperative period of morpho-functional 

reserve of aponeurotic-muscular parahernial segment. 

2. Three-month postoperative monitoring of the area of hernioplasty did not reveal 

complete recovery of the regional aponeurotic-muscular segment, compared to the 

healthy side, and indicates the need for adequate correction of postoperative 

rehabilitation of patients. 
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Множественная миелома [ММ] - наиболее частое новообразование 

плазматических клеток [1]. Современные прорывы  в лечении миеломы привели 

к значительному улучшению результатов лечения больных с ММ. На 

сегодняшний день, хотя ММ остается неизлечимой, средняя выживаемость 

пациентов увеличилась с два года до 1996 года до четырех год за последнее 

десятилетие [2]. В связи этим, возникают новые проблемы, такие как трудно 

поддающийся лечению экстрамедуллярный рецидив и вторичный лейкоз 

плазматических клеток.  Плазмоклеточный лейкоз это редкое 

гематоонколлогическое заболевание, и его этиология, точная частота и 

распространенность до настоящей времени не изучены. По данным литературы 

плазмоклеточный лейкоз составляет от 0,5 до 3% всех заболеваний 

плазматических клеток.  Средний возраст пациентов с плазмоклеточным 

лейкозом на момент постановки диагноза составлял 64 года [3].   

Традиционно плазмоклеточный лейкоз диагностируется на основе критериев 

Кайла, которые требуют, чтобы циркулирующие плазматические клетки 

составляли не менее 20% лейкоцитов периферической крови или абсолютное 

количество циркулирующих плазматических клеток 2,0 × 10 9 / л, с признаками 

моноклональной гаммопатии [4]. Некоторые исследователи считают, что врачи 

часто ставят диагноз с клинической точки зрения, не учитывая  абсолютное 

количество циркулирующих злокачественных плазматических клеток [5]. Кроме 

того, важно понимать, что тяжелый плазмоцитоз периферической крови может 

наблюдаться при незлокачественных состояниях, таких как тяжелый сепсис 

[особенно стафилококковый], коклюш, лихорадка денге, инфекционный 

мононуклеоз, краснуха и некоторые другие вирусные заболеваниях. В отличии 

от плазмоклеточного лейкоза  при этих нарушениях олиго - или поликлональный 

плазмоцитоз является временным патологическим состоянием и быстро 

разрешается  в короткий срок по мере лечения основного заболевания   [6, 7, 

8]. Клинически плазмоклеточный лейкоз можно разделить на первичный и 

вторичный типы. Первичный - представляет собой лейкоз  в лейкемической фазе 

без предшествующей истории рака плазматических клеток, а вторичный  -  

возникает в контексте ранее существовавшего множественной миеломы. 
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Цель нашего исследования– продемонстрировать один из 

клинических случаев у пациента с атипичным течением плазмоклеточного 

лейкоза у молодых с ожирением для дальнейший достоверной диагностики и 

благополучного лечения.  

  Больной И., 1991 г. рождения, житель Ашткого района. Вес больного 98 кг, 

рост 174 см. Жалобы на  прогрессирующую слабость, снижение аппетита, 

головные боли, тошнота, потемнение перед глазами, не переваривание пищи, 

боли в ногах, сердцебиение, чувство нехватки воздуха, одышка при ходьбе, 

сильные боли и отек левой руки, кровотечение из десен. Болеет с февралья 2021 

года. Обратился  в местную клинику по месту жительства, где ему было 

поставлено диагноз: Анемия тяжелой степень тяжести, неясного генеза. 

Проводилась симптоматическое лечение, несмотря на проведенную терапию 

симптомы возрастали, беспокоила прогрессирующая слабость. Обратились в 

гематологическое отделение для трансплантации костного мозга. В  гемограмме 

эритроциты – 2,8; гемоглобин - 74,0; цветной показатель – 0,9; тромбоциты - 10,0 

тыс.; миелоциты – 5; метамиелоциты – 3; палочкоядерные – 2; сегментоядерные 

– 18; эозинофилы – 1; лимфоциты – 16; моноциты – 2; лейкоциты 0,1;  СОЭ -62. 

В биохимическом анализе крови: ОБ - 46г/л.,  мочевина 9,8 ммоль/л., креатинин 

199 мк моль/л., глюкоза крови 10,6ммоль/л. В общем анализе мочи обнаружилась 

глюкоза 5,50 мг,дл., эритроциты неизмененные в п.эр - сплошь., лейкоциты 8 - 

10    Общее состояние тяжёлое. Кожные покровы бледные, геморрагии на коже 

живота и нижних конечностях. При аускультации на обеих лёгких 

выслушиваются  везикулярное дыхание. ЧД 19 в минуту, тоны сердца 

приглушены, ритмичные. АД 110/70 мм.рт.ст. Пульс 94 ударов в минуту. Язык 

обложен белым налётом. Живот мягкий болезненный в левом подреберье. 

Селезёнка выступает на 2,5 см из под края левой реберной дуги. В 

биохимическом анализе крови: общий белок 46 г/л; мочевина 9,8; креатинин 199; 

сахар крови 10,6; общий билирубин 25,0; В миелограмме количество бластных 

клеток не увеличено. Белый расток сохранен 79,0%. Гранулоцитарный ряд 

представлен клетками нейтрофилов 4.Увеличен в % зрелых лимфоцитов 51,0., 

плазматические клетки – 13,3%; Красный расток сохранен 21,0%. 

К сожалению больной, скончался спустя сутки после поступление в 

гематологическое отделение, что не дало дообследовать и поставить точный 

диагноз. 

Судья по данным лабораторных исследований, анамнеза жизни и 

заболевания, учитывая критерии Кайла целесообразно было поставит 

клинический диагноз плазмоклеточный лейкоз - одна из редких заболеваний 

кровы. 

Таким образом, исходя из данного случая можно сделать, вывод, что 

своевременное достоверное диагностика редких тяжелых заболеваний, особенно 

плазмоклеточного лейкоза имеет важное значение в тактике лечения и 

благополучного исхода.   
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У сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні, реалізації вимог 

закону України «Про вищу освіту», формування нових стандартів зі 

спеціальностей, зорієнтованих на вітчизняний та європейський ринок праці, 

актуальною залишається проблема якості підготовки фахівців. Важливим 

завданням вищої медичної освіти є підготовка висококваліфікованого 

конкурентоспроможного лікаря, який успішно надаватиме якісну та 

кваліфіковану медичну допомогу хворому, вмітиме адаптуватися до змін і 

особливостей інформаційного суспільства, раціонально організовуватиме свою 

професійну діяльність, використовуватиме інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Процес підготовки компетентних фахівців-медиків в умовах сучасної освіти 

складний і обумовлений багатьма факторами. Основними з них є ступінь 

вираженості мотиваційних установок вступу до медичного вузу та навчально-

професійна орієнтація в обраній професії. 

Мотивація є головною рушійною силою будь-якої діяльності людини і 

професійна діяльність не є виключенням. Мотивація є одним із ведучих факторів 

успішного навчання молодої людини, а отже її професійного становлення. 

Розвиток позитивної навчальної мотивації у студентів є однією з умов розвитку 

особистості та ефективної професійної підготовки [1]. Відсутність мотивації до 

навчальної діяльності не може сприяти формуванню високої професійної 

готовності студента. Отже, мотиваційний компонент навчальної діяльності 

повинен розглядатися викладачами вузів як відправна точка всієї подальшої 

плідної роботи [2]. 

Тому питання мотивації було і залишається актуальним донині. 

Сьогодні успішність студента визначається не стільки здібностями, скільки 

мотивацією його до навчання. Поняття «мотивація» походить від латинського 
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moveo, movere – рухати, приводити в дію, штовхати. Мотив – внутрішнє 

спонукання особистості до активності (дії), пов’язаної із задоволенням певної 

потреби. Мотивація особистості – сукупність стійких мотивів певної ієрархії, що 

виражають спрямованість особистості. Проблема мотивів навчальної діяльності 

студентів тісно переплітається з необхідністю підвищення результативності та 

зниження навчання. 

Мотиви різних рівнів і видів проходять процес становлення поетапно, а саме 

через актуалізацію звичних для того, хто навчається мотивів, на підставі чого 

ставляться нові цілі, формуються нові мотиви, з'являються нові їх якості. 

Знання факторів, які можуть вплинути на мотивацію студентів до навчальної 

діяльності, дозволяє проводити роботу зі створення умов, необхідних для 

розвитку пізнавальної активності і сили волі студентів. Слід зазначити, що в 

процесі навчання інтерес студентів до навчання може поступово розвиватися або 

знижуватися 

Серед основних мотивів до навчання виділяють внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні мотиви пов’язані з пізнавальною потребою, задоволенням, яке 

отримує здобувач освіти від процесу пізнання. Пізнавальна діяльність має 

приносити емоційне задоволення («мені подобається пізнавати нове»), 

відбувається задоволення пізнавальної потреби. Домінування внутрішньої 

мотивації характеризується появою власної активності студентів у процесі 

навчальної діяльності. Навчальна діяльність, яка мотивована зовнішніми 

мотивами, не передбачає метою оволодіння змістом навчального предмету, така 

навчальна діяльність є метою досягнення інших цілей: отримання гарної оцінки, 

диплому, стипендії, схвалення, визнання товаришів, викладачів У такому 

випадку навчальний матеріал, навчальні дисципліни для студента не є 

внутрішньо прийнятими, внутрішньо мотивованими, а зміст навчання не є 

особистою цінністю. У такому випадку ми не можемо говорити про повноцінний 

розвиток особистості та становлення професіонала. [1, 3]. 

Зовнішня мотивація поділяється на позитивну (потреба людини в досягненні 

певного соціального рівня, поваги зі сторони оточуючих і т. ін.) і на негативну 

(прагнення уникнути покарань, неприємностей, або «вчусь, тому що всі так 

роблять» тощо).  Зовнішня позитивна мотивація може бути потужним чинником 

організації успішної навчальної діяльності. Однак необхідно, щоб переважала 

внутрішня мотивація, тобто задачі набуття вмінь, навичок і знань були 

внутрішньо прийняті самою особистістю, яка навчається [4]. 

Процеси мотивації не є щось «застигле», ними можна і потрібно управляти. 

Інтерес студентів до досліджуваної дисципліни безпосередньо залежить від 

особистості викладача, тому на професорсько-викладацький склад кафедри 

лежить дуже велика відповідальність. Сучасному викладачеві вузу важливо не 

тільки бути «предметником», як раніше говорили в школах, а й виконувати три 

функції: навчальну, виховну та дослідницьку. Найбільш часто сучасні викладачі 

поєднують педагогічну і наукову роботи, проте для клінічних кафедр медичного 

вузу цього недостатньо  необхідно бути висококваліфікованим лікарем. В 

сучасних умовах надлишку інформації та її доступності викладачі вузу повинні 

бути не стільки носіями і передавачами («трансляторами»), скільки 
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організаторами пізнавальної діяльності студентів, їх самостійної роботи і 

наукової творчості [5]. 

Мотивація студентів змінюється не тільки протягом декількох років 

вивчення тієї чи іншої спеціальності, а й за більш короткий проміжок часу, 

наприклад, при цикловому навчанні. Досить цікавим кроком у навчальному 

процесі є використання інтерактивних методів, демонстрація відеофільмів з 

клінічною картиною та лікуванням захворювань, використання кейс-технологій, 

метод мозкового штурму.  

Отже, високий рівень внутрішньої мотивації студентів має підтримуватись 

професійною орієнтованістю освітнього процесу, високим інтелектуальним 

рівнем і педагогічною майстерністю викладачів вищого навчального закладу. 
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Дегенеративно-дистрофические изменения в поясничном уровне связаны с 

анатомо-физиологическими особенностями: перераспределением максимальной 

нагрузки на этот отдел позвоночника, что приводит к большей скорости 

разрушения позвоночно-двигательных сегментов, и большой высотой грыжи 

межпозвонковых дисков (ГМД) по сравнению с другими отделами позвоночника 

[1], что имеет негативные последствия для поступления в них питательных 

веществ. К дегенерации тканей, кроме износа, приводят изменения 

метаболического транспорта и уровня ферментативной активности, 

физиологическое старение клеток и апоптоз, изменение в матричных 

макромолекулах и содержания воды, структурные повреждения, 

нейроваскулярные врастание в ГМД, генетическая предрасположенность [2]. 

Целью хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний 

поясничного уровня является проведение полной декомпрессии корешков 

«конского хвоста» при минимальном анатомическом разрушении структур 

позвоночника. О первом случае удаления грыжи ГМД на поясничном уровне 

сообщил еще в 1929 W.E. Dandy, но он считал ее енхордомою [3]. Поэтому 

разработчиками современной дискэктомии считают нейрохирурга W.J. Mixter и 

хирурга-ортопеда J. Barr, которые в 1932 провели первую операцию по 

дооперационному диагнозу  «разрыв ГМД» [4], а в 1934 описали 

патофизиологию люмбаго и ишиаса, и связали их с компрессией корешков ГМД. 

Методику дискэктомии применяли в неизмененном виде до конца 1960-х годов. 

Сейчас микродискэктомия является высокотехнологичной процедурой. 

Адекватное представление об анатомических соотношениях и оптимальном 

объеме костной резекции позволяют минимизировать доступ, уменьшить 

тракцию и операционную травматизацию нервных структур, обеспечивает 

эффективную реабилитацию больных в послеоперационный период. 

Ламинотомия (частичная гемиламинектомия) и ее варианты является 

методом выбора при устранению различных типов патологий сегментарно-

латерального зон расположения с сохранением дорсальной устойчивости. При 

лечении СХК для декомпрессии может быть использована как односторонняя, 

так и двусторонняя ламинотомия с хорошими клиническими результатами. 
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Односторонний подход используют на боку с выраженными стенозом, а 

двусторонний – в случае сложной анатомической ситуации, или если 

двусторонняя декомпрессия не может быть достигнута с помощью 

одностороннего подхода. Ламинотомия является безопасной техникой с 

длительной эффективностью для лечения стеноза позвоночного канала (СПК) 

даже у пациентов с высоким риском развития многоуровневого стеноза [5, 6]. По 

СПК на поясничном уровне эндоскопическая декомпрессия, по последним 

общими данными, преддусматривает такие хирургические подходы: 

интерламинарный и эндоскопический – при центральном стенозе; 

интерламинарный и трансфораминальный – при стенозе латерального рецесуса 

и фораминального стеноза [7, 8]. 

Одним из крупнейших достижений в нейрохирургической практике является 

разработка и внедрение межостистой динамической системы фиксации при СПК 

на поясничном уровне. Этот метод позволяет сформировать резервное 

пространство путем увеличения вертикальных размеров межпозвонковых 

отверстий. 

В течение многих лет все указанные стабилизирующие операции 

осуществляли путем открытого доступа. Его малоинвазивной альтернативой 

является чрескожная транспедикулярная фиксация, сводящая к минимуму 

заболеваемость, связанную с открытой техникой без снижения качества 

фиксации. 
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Вступ.   Вже більше року світ живе в умовах пандемії, що ускладнює 

роботу спеціалістів усіх медичних галузей, в тому числі і акушер-гінекологів. 

Найважливішим для акушерства стала оцінка перебігу вагітності, пологів та 

після пологового періоду на фоні COVID-19 у порівнянні з неінфікованими 

вагітними жінками. Світова медична спільнота останнім часом активно шукає 

відповіді на поставлені запитання, тому проводяться когортні дослідження, 

результати яких спрямовують практикуючих лікарів у виборі адекватного 

медичного менеджменту для вагітних жінок із COVID-19. 

На початку пандемії COVID-19 точний ступінь ризику вагітності був 

невизначеним, що впливало на психічне здоров'я вагітних [1,2].Відсутність 

ясності виникла через те, що в ранньому систематичному огляді [3] лише 4 

дослідження, у яких брали участь невеликі групи жінок, порівнювали результати 

вагітних із COVID-19 та без нього[4].  Питання є актуальним через відомі 

шкідливі наслідки інших коронавірусних інфекцій під час вагітності (наприклад, 

важкий гострий респіраторний синдром та ін.) [5]. Найобширніше дослідженням 

провів консорціум INTERGROWTH-21 [6].  За характеристаками воно є 

проспективним, поздовжнім, спостережним дослідження (INTERCOVID), в яке 

було залучено 43 лікарні в 18 країнах. Пріорітетною в ньому була оцінка зв'язку 

між COVID-19 та перебігом вагітності, пологів та періоду новонародженості у 

вагітних з діагнозом COVID-19, у порівнянні зі здоровими вагітними. 

Метою огляду була оцінка ризику, пов'язаного із захворюванням на 

COVID-19 під час вагітності, за результатами перебігу пологів, післяпологового 

періоду та періоду новонародженості у порівнянні зі здоровими неінфікованими 

вірусом Sars-Cov19 вагітними жінками. 

Критерії включення: повнотекстні статті, із когортними дослідженнями, 

що проводились протягом 2019-2020 років. Огляд результатів охопив  43 
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лікувальні установи у 18 країнах. Спостереження за вагітними  розпочинались 

на будь-якому етапі вагітності чи післяпологовому періоді, як тільки було 

діагностовано  COVID-19. За жінками та новонародженими спостерігали до 

виписки з лікарні. COVID-19 під час вагітності визначався лабораторно 

(полімеразна ланцюгова реакція  або позитивні IgM методом імуноферментного 

аналізу)  та / або рентгенологічних легеневих даних або 2 чи більше заздалегідь 

визначених симптомів COVID-19. 

Результати: Всього було зараховано 706 вагітних жінок з діагнозом 

COVID-19 та 1424 вагітних без діагнозу COVID-19, усі із загально подібними 

демографічними характеристиками (середній вік [SD], 30,2 [6,1] 

років). Основними показниками результатів були показники захворюваності та 

смертності (матері та тяжких новонароджених / перинатальних чи 

інтранатальних втрат немовлят); окремі компоненти цих індексів були 

вторинними результатами. Надмірна вага на початку вагітності спостерігалася у 

323 жінок (48,6%) з діагнозом COVID-19 та 554 жінок (40,2%) без. Жінки з 

діагнозом COVID-19 мали підвищений ризик розвитку прееклампсії / еклампсії 

(відносний ризик [RR], 1,76; 95% ДІ, 1,27-2,43), важких інфекцій (RR, 3,38; 95% 

ДІ, 1,63-7,01), інтенсивної терапії одиничний прийом (RR, 5,04; 95% ДІ, 3,13-

8,10), материнська смертність (RR, 22,3; 95% ДІ, 2,88-172), передчасні пологи 

(RR, 1,59; 95% ДІ, 1,30-1,94), за медичними показаннями передчасних пологів 

(RR, 1,97; 95% ДІ, 1,56-2,51), важкого індексу захворюваності новонароджених 

(RR, 2,66; 95% ДІ, 1,69-4,18) та індексу важкої перинатальної захворюваності та 

смертності (RR, 2,14; 95% ДІ, 1,66-2,75) [6]. Лихоманка та задишка будь-якої 

тривалості були пов'язані з підвищеним ризиком важких материнських 

ускладнень (RR, 2,56; 95% ДІ, 1,92-3,40) та ускладнень новонароджених (RR, 

4,97; 95% CI, 2,11-11,69). Безсимптомні жінки з діагнозом COVID-19 залишалися 

з вищим ризиком лише щодо материнської захворюваності (RR, 1,24; 95% ДІ, 

1,00-1,54) та прееклампсії (RR, 1,63; 95% CI, 1,01-2,63) [6, 7]. Серед жінок, які 

отримали позитивні результати (98,1% за допомогою полімеразної ланцюгової 

реакції в реальному часі), 54 (13%) їх новонароджених мали позитивні 

результати. Серед тест-позитивних жінок із тест-позитивними 

новонародженими частота кесаревого розтину становила 72,2% (n = 39), а серед 

позитивно оцінюваних жінок із негативно вираженими новонародженими 

становила 47,9% (n = 173). Частота у жінок без діагнозу COVID-19 становила 

39,4% (n = 568) [6]. 

Кесарів розтин (RR, 2,15; 95% ДІ, 1,18-3,91), але не годування груддю (RR, 

1,10; 95% ДІ, 0,66-1,85) було пов’язано з підвищеним ризиком позитивного 

результату тестування новонароджених. 40) та ускладнення новонароджених 

(RR, 4,97; 95% ДІ, 2,11-11,69) [6,7]. Безсимптомні жінки з діагнозом COVID-19 

залишалися з вищим ризиком лише щодо материнської захворюваності (RR, 

1,24; 95% ДІ, 1,00-1,54) та прееклампсії (RR, 1,63; 95% CI, 1,01-2,63). Одинадцять 

жінок (1,6%) з діагнозом COVID-19 померли (коефіцієнт материнської 

смертності, 159/10 000 народжень). З них 4 мали тяжку гестоз (1 накладена на 

хронічну гіпертензію і 1 пов’язана з кардіоміопатією); 3 з цих 4 жінок мали 

дихальну недостатність, що вимагала штучної вентиляції легенів, а четверта 
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жінка померла від легеневої емболії. У п’яти жінок погіршилась дихальна 

недостатність перед дородами, 2 з яких перенесли кесарів розтин і, незважаючи 

на інтенсивну підтримку дихання, пізніше померли[6]. У решти 2 жінок протягом 

7 днів після невдалих пологів з’явилася температура, кашель та задишка та 

незабаром після цього померли, незважаючи на допомогу реанімації. У групі 

жінок без діагнозу COVID-19 зафіксовано 1 смерть через раніше існуюче 

злоякісне новоутворення печінки та цироз. Таким чином, жінки з діагнозом 

COVID-19 мали в 22 рази більше шансів померти (RR, 22,3; 95% ДІ) [6]. 

Обговорення результатів. Жінки з діагнозом COVID-19 у порівнянні з 

тими, хто не має діагнозу COVID-19, мали суттєво підвищений ризик важких 

ускладнень вагітності, включаючи синдром прееклампсії / еклампсії / HELLP, 

госпіталізацію або направлення на вищий рівень допомоги та інфекції, що 

вимагають антибіотики, а також передчасні пологи і низька вагу 

новонародженого. Ризик материнської смертності у 22 рази вищий у групі жінок 

з діагнозом COVID-19. Ці смерті були зосереджені в закладах з менш розвинених 

регіонів, маючи на увазі, що коли комплексні послуги реанімації не є повністю 

доступними, COVID-19 під час вагітності може бути летальним. Обнадійливим 

стало те, що безсимптомні жінки з діагнозом COVID-19 мали подібні результати 

як жінки без діагнозу COVID-19, за винятком прееклампсії [2,3,6]. 

Важливо відзначити, що жінки з COVID-19 діагнозу, вже з високим 

ризиком прееклампсії і COVID-19 з - за що існували раніше надмірна вага, 

цукровий діабет, гіпертонія і серцеві та хронічні захворювань органів дихання, 

28 були майже в 4 рази більший ризик розвитку прееклампсії / еклампсії, яка 

могла б відображають відому зв'язок із цими супутніми захворюваннями та / або 

гострим ураженням нирок, яке може виникнути у пацієнтів з COVID-19 [6].  

Виявлено зв'язок між COVID-19 та вищими показниками прееклампсії / 

еклампсії / HELLP-синдрому, але все ще невідомо, чи проявляється COVID-19 

під час вагітності із синдромом, подібним до гестозу. Невизначеність 

зберігається, оскільки плаценти жінок з COVID-19, порівняно з контролем, 

демонструють судинні зміни, що відповідають прееклампсії, але стан системного 

запалення та гіперкоагуляції, виявлений у невагітних пацієнтів з важкими 

захворюваннями та COVID-19, також є особливістю прееклампсії. [4,6].   

Наявність будь-яких симптомів COVID-19 асоціюється із збільшенням 

захворюваності та смертності. Зокрема, рівень важкої вагітності та ускладнень 

новонароджених був найвищим у жінок, якщо була присутня лихоманка та 

задишка, що відображає системне захворювання; їх наявність протягом 1 - 4 днів 

була пов'язана з важкими ускладненнями у матері та новонароджених. Це 

спостереження має вплинути на клінічну допомогу та стратегію направлення [6]. 

Ризики серйозних ускладнень зі сторони новонароджених, включаючи 

перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених протягом 7 днів і 

довше, а також загальний індекс важкої неонатальної захворюваності та окремих 

його компонентів, також були значно вищими у групі жінок з діагнозом COVID-

19.  

В цілому 41% жінок з діагнозом COVID-19 були безсимптомними, 

підгрупа з низьким ризиком ускладнень. Можна очікувати вищої захворюваності 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 147 

та ризику смертності для загальної вагітності, особливо в країнах з низьким та 

середнім рівнем доходу [6].  

Було отримано вищі показники лабораторно підтверджених випадків 

Covid-19 у групі новонароджених за допомогою операції  кесаревого розтину - 

72,2%. Обнадійливо, що вірус Sars-Cov19 не був виділений з грудного молока, 

так 35 діток, що були на грудому вигодовуванні не сприяли будь-яким 

збільшенням частоти тест-позитивних новонароджених [4,5,6]. 

Загальним недоліком всіх проведених досліджень було те, що COVID-19 

був діагностований у ІІІ триместрі. Таким чином, жінки з діагнозом COVID-19 

вагітність яких закінчилася раніше терміну або вагітні жінки із діагностовим 

Sars-Cov19 в І-ІІ триместрах недостатньо представлені. Це основним чином 

склалося через те, що вагітні були госпіталізовані у стаціонар вже із проявами чи 

ускладненнями вагітності, де і проводився набір пацієнток у дослідження. Не 

виключено також, що легкий перебіг інфекції на перших тижнях вагітності не 

провокував жінок за зверненням за медичною допомогою, або ж медичне 

консультування було проведене на первинній ланці надання медичної допомоги.  

Частина жінок репортувала, що максимально відтягували госпіталізацію у 

зв’язку із допологовою підготовкою, бо мали страх захворіти на COVID-19 

безпосередньо перебуваючи у стаціонарі. Очевидно одне, що вплив COVID-19 

на ранніх термінах вагітності необхідно терміново вивчити. 

Висновки: COVID-19 під час вагітності асоціювалося з постійним та 

суттєвим збільшенням тяжкої материнської захворюваності та смертності та 

ускладнень новонароджених, при порівнянні вагітних із діагнозом COVID-19 та 

без нього. Отримані дані повинні попередити вагітних та клініцистів про суворе 

виконання всіх рекомендованих профілактичних заходів щодо COVID-19. 
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Антифосфоліпідний синдром (АФС)  належить до групи автоімунних 

тромбофілій і проявляється симптомокомплексом, асоційованим з вмістом у 

крові антифосфоліпідних антитіл, а також характеризується рецидивними 

артеріальними та/або венозними тромбозами різної локалізації, звичною 

втратою плода, тромбоцитопенією й іншими неврологічними, серцево-

судинними та гематологічними порушеннями [1, 2, 3]. 

Мета дослідження: охарактеризувати перебіг вагітностей з встановленим 

АФС-синдромом в анамнезі. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз стаціонарних карт 

28 вагітних жінок з встановленим діагнозом АФС у терміні вагітності 10-36 

тижнів гестації віком 21-40 років. Діагностика патології була запропонована 

пацієнткам, у котрих, згідно даних анамнезу, вже було 2 і більше викиднів, 

випадки тяжкого перебігу раннього гестозу, тромбоцитопенії, народження дітей 

з малою масою тіла та проведена на основі виявлення підвищених рівнів 

антикардіоліпінових антитіл — імуноглобулінів класу G (IgG) та класу M (IgM) 

у середньому або високому титрі з інтервалом у 6 тиж, визначених стандартним 

методом  імуноферментного аналізу для вимірювання β2-глікопротеїнзалежних 

антитіл до кардіоліпіну; встановлювали також підвищення рівня вовчаковий 

антикоагулянт у плазмі у 2 рази, що проводилось у сертифікованій лабораторії 

Сінево. Оцінювання результатів проводилось за допомогою програми Statistica 

6,0. 

Всім вагітним з підтвердженим діагнозом АФС була призначена 

антиагрегантна терапія: препарати ацетилсаліцилової кислоти в дозі 75мг з 

моменту діагностування вагітності та низькомолекулярні гепарини (Клексан) 

курсами з 10 по 34-й тиждень гестації. 

Результати дослідження. Під час аналізу перебігу вагітностей 

досліджуваних жінок виявлено такі клінічні прояви АФС: в 1-ї (3,57%) пацієнтки 

виявлено ознаки венозного тромбозу у терміні вагітності 13 тижнів, у 3 (10,71%) 

жінок – вагітність ускладнилась наявністю ЗВУРу І та ІІ ступенів, у 5 (17,85%) 
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пацієнток вагітність супроводжувалася прееклампсією, у 9(32,14%) – 

діагностована плацентарна дисфункція, у 2 (7,14%) – діагностована 

тромбоцитопенія. 

Через природні пологові шляхи відбулося розродження 22 жінок(78,57%) з І-

ї групи, 1 пацієнтка була розроджена шляхом проведення планової операції 

кесарського розтину з приводу тазового передлягання плода, у 3-х 

пацієнток(10,71%) діагностовано дистрес плода під час вагітності(в термінах 34, 

36 та 37 тиж. гестації) та у 2-х (7,14%) – під час І-го періоду пологів, що було 

показом до проведення ургентного кесарського розтину. 

Висновки. Таким чином, на основі проведеного ретроспективного аналізу 

стаціонарних карт вагітних із діагностованим АФС проаналізовано перебіг 

вагітностей та наявність акушерських ускладнень, що найчастіше зустрічалися, 

причому, на фоні призначеного загальноприйнятого лікування.  
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Аналіз останніх зарубіжних публікацій показує, що на долю незрощень 

переломів п’яткової кістки (ПК) припадає лише 1,3 % від усіх випадків. Проте 

деякі автори дають значно більший відсоток псевдоартрозів ПК [1,2].   

Thermann та ін. представили результати консервативного лікуванням 40 

пацієнтів із переломами ПК серед яких незрощень зареєстровано в 10% випадків 

[2].     

 В зарубіжних публікаціях присвячених проблемі незрощень п’яткової 

кістки представлені клінічні випадки де було використано оперативну методику 

підтаранного артродезу, проте  ми не знайшли жодних описових даних щодо 

структурно-функціоналих змін у стопі, які обумовлюють появу больового 

синдрому та обгрунтовують його використання [3,4]. 

З цих міркувань доцільним є, обґрунтувати техніку оперативного лікування 

хибного суглобу п’яткової кістки та необхідність корекції деформації заднього 

відділу стопи (ЗВС).  

Метою даної роботи є описання клініко-рентгенологічної картини у 

пацієнтів із незрощенням ПК, висвітлення важливих аспектів діагностики та 

хірургічного лікування.  

Матеріали та методи дослідження. 

Матеріалом для роботи стали результати спостереження  11 пацієнтів із 

незрощенням п’яткової кістки, які проходили лікування у клініці ДУ “ІТО 

НАМН України” за період з 2015 по 2020 рр. Використання даних з історій 

хвороби проведене згідно вимог комітету з біоетики ДУ “ІТО НАМН України”.  

Чоловіків було 7, жінок – 4. Вік пацієнтів становив від  23  до 52 роки (в 

середньому 34 ± 1 роки ). Відбір пацієнтів для вивчення виконаний по 

результатам рентгенологічного обстеження та КТ, МРТ. Критерії включення: 

відсутність зрощення ПК за результатами променевих методів дослідження, 

статико-динамічна недостатність стопи, що потребувала хірургічного лікування. 

За рентгенограмами розраховували такі скіалогічні показники: 

вертикальний таранно-метатарзальний кут (ТМК), варус-вальгус ПК. У 

показаних випадках виконували також рентгенографію у проекції за Brodan  та 
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навантажувальні рентгенограми гомілковостопних суглобів у прямій проекції. 

При однобічному ураженні така проекція давала чітке уявлення про зміну висоти 

заднього відділу стопи, положення щілини гомілковостопного суглоба та 

візуалізувала клінічний діагноз латерального імпінджменту.  

Рентгенологічне дослідження доповнювали КТ та МРТ, що деталізувало 

зміни у м’яких тканинах ЗВС, топографію та стан консолідації уламків ПК. 

Вимірювання рухів у гомілковостопному суглобі проводили за 0 - 

прохідним методом згідно рекомендацій [5]. Вираженість болю оцінювали за 

ВАШ, функцію – згідно шкали AOFAS, рекомендованої американською 

асоціацією хірургії стопи та гомілковостопного суглоба (сегмент для ЗВС).   

В якості базової техніки хірургічного лікування незрощення уламків ПК 

була використана методика кістково-пластичного підтаранного артродезу 

(КППА), яка давала можливість корекції деформації ЗВС, а застосування 

кісткового аутотрансплантату забезпечувало зрощення уламків. 

Результати лікування оцінювали в строк не раніше 12 міс після операції за 

такими показниками: рівень болю за ВАШ, функція стопи за AOFAS           

(сегмент для гомілково-ступневого суглобу та ЗВС). Різницю між середніми 

оцінювали за допомогою парного t – тесту. 

Результати та їх обговорення. 

Ми проаналізували результати лікування незрощення уламків ПК у 11 

пацієнтів: 7 випадків (63,6 %) після застосування консервативного лікування та 

чотири випадки після проведеного хірургічного втручання  (36,4%). Строки від 

моменту травми до операції становили від 6 до 21 місяців (≈14 міс.). У восьми 

випадках виконано КППА (72,7%), трьом хворим (27,3%) виконали КППА 

поєднали з клиноподібною остеотомією ПК у зв’язку з вираженим зниженням 

висоти ЗВС.  

Проведений ретроспективний аналіз рентгенограм пацієнтів із незрощення 

ПК показав у всіх випадках порушення рентгенанатомії заднього відділу стопи: 

зменшенням висоти ЗВС, розгинальне положення таранної кістки та пов’язане з 

цим плюсове значення тало-метатарзального кута (ТМК). Також відмічено, що 

чим більшим було значення ТМК, тим меншим був обсяг розгинання стопи. Це 

зменшення рухів напряму залежить від зменшення висоти п’яткової кістки, що 

спричиняє розгинальне положення таранної кістки. Дані зміни геометрії стопи 

і є підгрунтям формування больового синдрому у стопі. По аксіальних 

рентгенограмах відмічено наявність незрощення уламків ПК із характерною, в 

більшості випадках. варусною деформацією ЗВС. Для підтвердження 

незрощення проводилось КТ дослідження, яке чітко вказувало наявність 

фіброзно зміненої тканини та замикальних пластинок по лінії незрощення 

уламків ПК.   

Врахування цих клініко-рентгенологічних характеристик деформованої 

стопи у пацієнтів із незрощенням ПК обґрунтовує застосування КППА, який дає 

можливість усунути латеральний та передній імпінджмент синдром поряд із 

корекцією уламків ПК по лінії незрощенням.  
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Заключення.  

Власний досвід лікування та вивчення зарубіжних публікацій присвячених 

даній проблематиці, обґрунтовують нашу думку, що саме незрощення не дає 

больової симптоматики і є знахідкою при зверненні та дообстежені хворих із 

незадовільними наслідками переломів ПК.   

Незрощенням уламків п'яткової кістки клінічно проявлявляється 

булавоподібною деформацією п'яткової ділянки, больовим синдромом у 

задньому відділі стопи, що вписується в клініку невірно зрощених переломів 

п’яткової кістки.  

Присутня порушена рентгенанатомія заднього відділу стопи є підґрунтям 

формування латерального та переднього імпінджменту, що разом із зруйнованим 

підтаранним суглобом обумовлюють появу больового синдрому в стопі. 

Кістково-пластичний підтаранний артродез дозволяє корегувати набуту 

деформацію стопи, а використання кісткового аутотрансплантату забезпечує 

консолідацію перелому.  
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Вступление 

   Остеоартрит голеностопного сустава и опухоли дистального отдела 

большеберцовой кости встречаются довольно редко. Раньше при остеоартрите с 

целью реконструкции выполняли артродез голеностопного сустава, а при 

опухолях дистального отдела большеберцовой кости выполняли ампутацию или 

экзартикуляцию конечности. С появлением новых конструкций ортопедических 

и онкологических эндопротезов, улучшением хирургической техники, развитием 

новых схем химиотерапии, для замещения дефектов костей, стали применять 

индивидуальное эндопротезирование. При остеоартрите эндопротезирования 

необходимо при 3-4 стадии в связи с выраженным болевым синдромом, при 

опухолях дистального отдела большеберцовой кости эндопротезирования 

является методикой выбора, что связано с трудностями по сохранению 

биомеханической активости сустава и закрытию импланта мягкими тканями.  

 

Цель работы 

   Показать возможность применения эндопротезирования голеностопного 

сустава при при опухолях и дегенеративно-дистрофических заболеваниях. 

 

Материалы и методы 

    С 2009 по 2021 год эндопротезирования голеностопного сустава при 

остеоартрите выполнено 6 пациентам, при опухолях - 10 пациентам. Женщин 

было 9, мужчин - 7, средний возраст пациентов составил 39,6±1,2 года. 

Морфологически у 6 пациентов был остеоартрит, 3 - гигантоклеточная опухоль 

кости, 3 - хондросаркома, 2 - остеосаркома, 1 - саркома Юинга, 1 - ангиосаркома 
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кости. Все 6 пациентов с остеоартритом в предоперационном периоде получали 

консервативное противовоспалительное лечение, 2 больных с остеосаркомой, 1 

пациент с саркомой Юинга и 1 пациент с ангиосаркомой кости в схемах 

комплексного лечения получили курсы полихимиотерапии. У 6 пациентов с 

остеоартритом применены ортопедические эндопротезы фирмы “V.Link”, у 10 

пациентов с опухолями применены индивидуальные онкологические 

эндопротезы голеностопного сустава фирмы “Inmed”. 

 

Полученные результаты 

Осложнений связанных с ендопротезированием в послеоперационном 

периоде не наблюдалось. У 1 пациента с остеосаркомой через три месяца после 

эндопротезирования и у 1 пациента с хондросаркомой через 16 месяцев 

обнаружены локальные рецидивы опухоли, в связи с чем пациентам была 

выполнена ампутация конечности. Общая безрецидивная выживаемость 8 

пациентов с опухолями голеностопного сустава за период в 144 месяца составила 

78,6±2,5%. Функциональный результат голеностопного сустава после 

эндопротезирования при остеоартрите составил 92,4%, а функциональный 

результат после эндопротезирования при опухолях (по системе MSTS) составил 

в среднем 72,4%. 

 

Вывод 

Для достижения хороших клинических и функциональных результатов у 

больных с опухолями и остеоартритом голеностопного сустава необходимо 

соблюдение четких показаний к проведению эндопротезирования 

голеностопного сустава, тщательный отбор пациентов с учетом эффекта от 

проведенного предоперационного лечения. 
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Введение. Мочекаменная болезнь – это распространенное урологическое 

заболевание с широким географическим разбросом по распространенности во 

всем мире: 7–13% в Северной Америке, 5–9% в Европе и 1–5% в Азии, а частота 

рецидивов достигает 50% через пять лет. Риск рецидива зависит от состава 

камня. Считается, что камни мочевой кислоты (МК) имеют высокий риск 

рецидива [1,2,7]. 

Цель исследование. Сделать литератуный обзор про метод подщелачивания, 

которая является современным подходом в лечении мочекаменной болезни. 

Материалы и методы. На сегодняшний день встречается не мало методов 

профилактики и лечения от мочекаменной болезни. Среди них, есть метод 

подщелачивания. Все включенные исследования, кроме одного, описывали 

препараты, используемые для ощелачивающей терапии [1,2]. Тип лекарства 

варьировался в зависимости от исследования. В шести исследованиях 

препаратом выбора был цитрат калия (KCit) 5-10 [3-5], тогда как в четырех 

других использовалась смесь цитрата натрия и калия (NaKCit) [6,7]. Rodman и 

соавторы [8] описывает использование различных солей калия и, при 

необходимости, добавление бикарбоната натрия. На основании анализа 

суточной мочи Sakhaee и его коллеги отдают предпочтение KCit по сравнению с 

щелочами, содержащими натрий, из-за возможного преимущества снижения 

вероятности образования кальциевых камней [9].  

Результаты. В трех исследованиях сообщается о положительных 

результатах в отношении растворения и предотвращения рецидива камней [1-3]. 

Rodman и соавторы [8] не обнаружил рецидивов при соблюдении протокола 

лечения и заявил, что при достижении стабильного состояния пациентa, может 

снизить частоту измерений до одного раза в две недели. Pak [10] и Spivacow [11] 

основывали дозировку лекарств на объединенной суточной моче каждые три или 

четыре месяца в амбулаторной клинике, и оба достигли значительного снижения 

частоты рецидивов камней. Elderwy и другие [12] сообщает о высоком уровне 

отсутствия камней у крыс в обеих группах лечения только у шести пациентов с 

рецидивами, пять из которых были растворены подщелачиванием.  

Выводы. Существует четкий совет по предотвращению образования камней 

у пациентов с рецидивирующим мочекаменным заболеванием путем 
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подщелачивания мочи. Но руководства о том, как это следует делать, включая 

тип, дозировку и продолжительность, все еще отсутствует. 
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For the time being, higher education is undergoing qualitative changes: the concept 

of education is being modernized, a two-level system of training specialists is being 

introduced, new technologies and innovative methods are being introduced. However, 

the basis of educational activity: the subjectivity of pedagogical interaction, the 

student's motivation for the learning process and its result, remains unchanged. It is no 

coincidence that some linguists call motivation the “triggering mechanism” of any 

human activity, specifying the following factors that contribute to the motivation 

development for mastering any foreign language [1]: 1) the formation of cognitive and 

communicative needs; 2) creation of  the content of an academic subject that has 

educational, developmental and general educational value for students. 3) application 

of a personally oriented approach.  

The first factor assumes that a foreign language, like a native language, is a means 

of communication, for the implementation of which a necessity is required to be 

formed. The second shows the necessity of meaningful content that would satisfy this 

need. The third factor indicates that the focus of training is the student with his/her 

individual psychological characteristics: the purpose and meaning of training are 

determined precisely from the position of the student. It should be noted that a foreign 

language in terms of student motivation is in a privileged position compared to other 

subjects of the general education cycle. In modern society, specialists with knowledge 

of the English language are in demand, and the very knowledge of the English language 

is considered prestigious. Knowledge of a foreign language now acquires, first of all, 

a social meaning, determined by the order of the state, the tasks that it sets for 

education, based on the level of production, science, culture, as well as from the needs 

of modern society. In addition, the possibility of obtaining and continuing education 

abroad is unrealizable without knowledge of a foreign language both as a means of 

communication and as a means of acquiring new professional knowledge. The 

subjective, individual-personal meaning is expressed by the interests, goals and 

motives of the individual. University students often have extreme motives, such as a 

desire to acquire a high social status, to obtain a diploma, to occupy a higher-paid 
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position etc. Meanwhile, in the absence of interest in the content and process of activity, 

high efficiency of training cannot be expected [2].  

In addition, the success of mastering a foreign language depends not only on the 

content of the academic discipline, deep knowledge and skill of the teacher, but also 

on the student himself: his needs, interests, goals, etc. Thus, a prerequisite for the 

formation of a positive attitude towards the study of a foreign language should be the 

coordination of the learning objectives with the motivational and value basis of the 

individual's learning activity. An internal stimulus is needed to activate and actualize 

the process of acquiring knowledge, that is, a persistent and conscious personal 

motivation is needed. In the system of teaching a foreign language as a foreign 

language culture, first of all, the means of maintaining motivation for cognitive, 

developmental and educational activities are important. Many educators and 

researchers have developed specific exercises, including games, to increase 

motivation.  

However, it should still be noted that the decisive factor is the creation of a 

language environment in the classroom. It is no secret that for those who study a foreign 

language outside the linguistic environment, communication and even just the ability 

to explain themselves in a foreign language is not a vital necessity, they only have the 

belief that someday in the distant future their knowledge will be in demand. Therefore, 

the design of the language environment in the classroom is the primary task of the 

teacher. Students should be placed in a situation where to receive information, express 

their opinions, etc. is possible only with the help of the target language. In addition, in 

the conditions of teaching a foreign language at a technical university, when not so 

much time is allocated for mastering the subject, it is important to provide each student 

with the opportunity to speak in class as much as possible, paying special attention to 

group and pair work. Communication in a foreign language in the classroom is, in fact, 

conditional, artificial, and this brings it closer to stage communication; therefore, one 

should turn to imagination, fantasy, use the game principle of students, constantly 

encourage them to reincarnate.  

The benefits of this both for increasing motivation and developing communication 

skills are obvious. It is especially difficult to motivate students to study and practice 

grammar rules. In order for the grammatical phenomenon to be mastered and included 

in colloquial speech, students need to complete many exercises, which require a certain 

amount of patience and willpower. You can increase student motivation by combining 

grammar practice with speaking practice. For example, in pairs, students may be 

offered to ask their partner the correct question: “What is _______ (exciting) film 

you’ve ever seen?” The partner answers the question, again using a practiced 

grammatical structure, and in turn also asks the question. This combination of 

grammatical exercises with speaking practice allows, first of all, to more expediently 

use the time in the lesson; at the same time, students will be able to speak more 

precisely in a foreign language, working out at the same time one or another 

grammatical phenomenon. Another important method of increasing students' 

motivation to learn a foreign language is reading authentic texts (both fiction and 

encyclopedic, magazine and newspaper articles related thematically to the future 

profession of students).  
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Thus, students, on the one hand, receive important information for them, which 

broadens their horizons, on the other hand, they are convinced that there is a huge layer 

of information available only in a foreign language. It also seems appropriate to draw 

students' attention to the preference of working with a text in the original language 

compared to a text in a translation, showing how much the translation narrows the 

possibility of diversity and depth of perception laid down by the author of the text, how 

strongly the reader of the translated text depends on qualifications, conscientiousness, 

perception and interpretation of the translator. It also seems advisable to involve the 

British and American press as educational material. The use of relevant authentic 

materials that can arouse students' keen interest in the problem under discussion makes 

a certain contribution to the involvement of students in general discussions, which, in 

turn, increases the motivation of students.  

It should be noted in this regard the important role of watching and discussing films 

in English. Watching a dubbed film will never be equivalent to watching the original 

version, just because you can hear the voices of the actors, their intonation, not to 

mention the fact that the quality of the translation of films often leaves much to be 

desired. Thus, when watching films, students again find themselves in a language 

environment. Films are made for native speakers, not English learners. Therefore, the 

actors speak at a natural pace - the way native speakers speak in real life. For 

educational purposes, both feature films or whole news programs, and small video 

fragments, such as advertising trailers for films, additional materials, excerpts from 

documentaries and television programs, public lectures and video lessons, can be used. 

The advantages of watching small video clips and trailers include: relatively short 

duration, which is important in the context of limited time allotted for classroom 

studies; the possibility of using it as an introduction to another type of activity (reading, 

speaking, etc.); the ability to intrigue the viewer. The trailer is created specifically with 

the aim of attracting the attention of the audience, encouraging them to watch the films 

in their entirety, which, in turn, will serve as motivation for students to work 

independently; the materials are freely available on the Internet (for example: 

www.lingualeo.ru, www.englishtexts.ru, www.imdb.com, www.els-lab.com). 

Listening to songs in English gives a good effect in increasing the motivation of 

students. Watching a video, listening to a musical composition, reading and translating 

the corresponding lyrics of a favorite foreign artist is a fun way to learn a language. 

Students usually enjoy performing their favorite songs themselves. 

     Thus, working with songs is not only an exercise in listening comprehension, but 

also an additional opportunity to practice translation skills and enhance vocabulary. 

The method of project activity, which makes it possible to show creativity, as well as 

to apply the knowledge gained in practice, contributes to an increase in motivation for 

learning a language and at the same time expanding one's horizons. Currently, 

education is focused on the student, his interests and needs. The role of the teacher is 

not limited to the presentation of information, he must involve students in the process 

of acquiring knowledge, encourage them to take an active position. It should not be 

forgotten that “the current generation of students is called “digital natives”, since they 

are fluent in the language of computers, video games, and the Internet” [4]. A teacher's 

reluctance or unwillingness to use Internet resources can alienate students. In this 
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regard, it is recommended that students practice making presentations of their 

independent research using Internet technologies. The formation of a stable level of 

motivation for learning obliges the teacher to select appropriate teaching materials that 

would be of cognitive, communicative, professional value for the student, and would 

stimulate his mental activity. So, the use of culturological material in the educational 

process in a foreign language creates conditions that motivate the educational process, 

and also contributes to the deepening and expansion of the sphere of cognitive activity 

of students. In addition, the country-specific material allows you to logically and 

effectively solve the tasks of strengthening the socio-cultural orientation of foreign 

language education in general, expanding background knowledge, modernizing the 

lexical base and, accordingly, strengthening the motivational aspect of teaching a 

foreign language. Speaking of increasing motivation, one cannot fail to mention the 

need to create a favorable atmosphere in the classroom. This is greatly facilitated by 

the teacher's appeal to humor. Through the use of humorous TV programs, serials, 

funny stories, anecdotal statements of famous people, humorous questions, etc. 

excessive stress is removed from students, the atmosphere in the classroom improves, 

mutual understanding and emotional connection are established between students and 

the teacher, which, of course, contribute to a more effective assimilation of educational 

material [4]. 

In conclusion, we emphasize once again that positive motivation does not arise 

before the start of educational and cognitive activity, but in the process of its 

implementation. This is achieved through the use of material that is interesting for 

students in the classroom (texts of favorite songs, high-quality films, fragments of 

literary texts and authentic texts related to the future professional activities of students), 

and most importantly, by creating a motivating language environment at each lesson. 
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Дошкільний вік дитини – це період найбільш посиленого формування 

мотиваційної сфери. Серед багатоманітних мотивів дошкільників особливе місце 

займає пізнавальний мотив, котрий є одним з найбільш характерних для дітей 

старшого дошкільного віку. Дошкільний вік є важливим періодом активного 

пізнання довкілля, розвитку уміння планувати та здійснювати свою пізнавальну 

діяльність, виявлення інтересу до взаємодії з новим матеріалом . 

Різні аспекти дослідження даної проблеми розкрито в працях багатьох 

науковців: сутність пізнавального інтересу (O. Брeжнєвa, Д. Гoдoвiкoвa, 

C. Лaдивiр[2], Б. Мухaцькa, К. Щeрбaкoвa та ін.), його структуру – компоненти, 

види, типи, критерії, рiвнi та показники, ocнoвнi форми прояву, (Л. Буркoвa, 

К. Крутiй [1], М. Мaтюшкiн, О. Проскура та ін.). «Пізнавальний інтерес виступає 

перед нами як вибіркова спрямованість особистості, що звернена до області 

пізнання, до її предметної сторони, до самого процесу оволодіння знаннями» - 

писала Т. Поніманська [3,c.288]. 

Не дивлячись на достатню розробленість у наукових джерелах питання 

розвитку пізнавального інтересу особистості дошкільника, поглибленого 

дослідження все ще потребує проблема формування інтересу на етапі старшого 

дошкільного віку засобами художнього слова. 

Ми розглядаємо інтерес не відокремлено, а в цілісній структурі 

особистості дошкільника, у світлі визначення особистості, а також її відносин і 

потреб, як динамічну категорію, що має певні етапи становлення в онтогенезі. 

Пізнавальний інтерес – це вищий етап розвитку пізнавальної діяльності 

особистості. Такий інтерес пов'язаний з її намаганням самостійно розв’язати 

проблемне питання. Пізнавальний інтерес до предмета або процесу пізнання 

виникає у внутрішній мотиваційній сфері особистості дошкільника. Водночас 

пізнавальні інтереси не з’являються самі собою, вони – результат розвитку, 

виховання дитини у сім’ї та в дитячому садку. 

Для формування і актуалізації пізнавального інтересу його потрібно 

постійно ініціювати. В якості однієї з ознак, що викликає інтерес, є художнє 

слово.  

Метою нашого дослідження є вивчення розвитку пізнавальних інтересів 

дошкільників. Тут об’єктом пізнавальних інтересів виступає зміст виховання 

через художнє слово, що створює умови для гармонійного розвитку особистості. 

З метою виявлення вихідного рівня сформованості пізнавального інтересу на 

констатувальному етапі проведено обстеження старших дошкільників, для цього 
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було використано комплексну методику, до складу якої увійшли спостереження, 

індивідуальні бесіди, анкетування вихователів та батьків дошкільників. 

 

Метою формувальної частини передбачалося використання комплексної 

методики, спрямованої на вдосконалення методів та форм роботи дорослих, 

дотримання вікових особливостей підбору художнього твору , вправляння 

вихователів і дошкільників в умінні використовувати художнє слово в любій 

ситуації.  

Починаючи з групи раннього віку у закладі дошкільної освіти дитину 

ознайомлюють з художнім словом: спершу забавлянки, віршики, які присутні як 

на заняттях, режимних моментах, так і в повсякденному житті, на прогулянках. 

Зі збільшенням віку дітей, збільшується кількість різних форм художнього слова. 

Надзвичайно важливу виховну, пізнавальну та розвивальну роль у становленні 

особистості дошкільника відіграватимуть урізноманітнені стилі і жанри в 

художній літературі, усній народній творчості. 

З допомогою художнього слова можна пояснити дошкільнику життя 

суспільства та природи, збагатити емоції; дати чудові зразки літературного 

мовлення; розвинути уяву й мислення дитини. Художнє слово впливає на 

особистість дошкільника, розширюючи знання про навколишній світ, розвиває 

здібності тонко відчувати форму й ритм рідного мовлення. Основою інтересу 

дошкільника до художнього слова є емоційне ставлення, яке виражається в 

позитивному відношенні до об'єкту інтересу. Яскраві позитивні емоції, 

визначаючи потреби дітей в пізнанні, сприяють розвитку нових мотивів 

діяльності. В основі цікавості, як первинної форми прояву пізнавальних 

відносини, лежить такий емоційний стан як подив. Художнє слово здатне 

викликати у дітей зацікавленість саме завдяки своїй незвичності, що веде до 

прагнення розібратися в протиріччі, отже, до зародження пізнавального інтересу. 

Для стимулювання пізнавального інтересу, облаштовуючи літературний 

осередок в груповому приміщенні, слід розміщувати ілюстровані книжки 

пізнавального характеру (енциклопедії, альбоми, тощо). Найповніше, художнє 

слово в дошкільному віці реалізується у комунікативній функції, адже воно 

слугує засобом спілкування між дітьми, дорослими, засобом передачі 

інформації. Відповідно засобами художнього слова можна послуговуватися у 

повсякденному житті , під час кожної прогулянки, ігор і т.д. Проте вихователям 

слід пам’ятати, що інтерес дітей до художнього слова у певні періоди 

дошкільного дитинства змінюється. Уже в старшому дошкільному віці діти 

виявляють більшу зацікавленість загадками, лічилками, скоромовками. Важливу 

роль у процесі екологічного виховання для стимулювання пізнавального 

інтересу дітей старшого дошкільного віку, доцільно використовувати авторські 

пізнавальні казки про природу, що мають наукову основу – реальну пізнавальну 

інформацію про живі організми, їхні потреби, зв'язки між собою і з середовищем 

існування, про цілісність природи і вплив діяльності людини на неї. 
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У роботі з дошкільнятами необхідно збільшувати кількість класичних 

творів класичної літератури, а також письменників сьогодення. Художня форма 

слова допомагає більш переконливо, наочно і конкретно розкрити ідею. Думка, 

виражена в художній формі, на довший час запам’ятовується, стає більш 

зрозумілою і глибше вражає.  

У результаті експерименту була розроблена функціональна модель 

розвитку пізнавальних інтересів дошкільників засобами художнього слова. 

Основним напрямком цієї моделі була робота з дошкільниками. Паралельно 

проводилась робота з вихователями та батьками вихованців: бесіди, 

консультації, організації батьківських зборів, виготовлення пам’яток. 

Узагальнення такої діяльності дозволило визначити найбільш ефективні в 

практиці такі педагогічні умови та методи виховання для розвитку пізнавальних 

інтересів старших дошкільників: 

➢ позитивна налаштованість на взаємодію педагога з дітьми ; 

➢ врахування вікових особливостей вихованців в освітньому процесі; 

➢ забезпечення пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного 

віку шляхом вдосконалення пізнавальних способів набуття 

інформації з допомогою художнього слова 

Отже, пізнавальний інтерес дитини – це прагнення активно набувати 

досвід, задовольняючи актуальні потреби та мотиваційні утворення через 

спонтанне бажання дізнаватися щось нове. Для успішного розвитку 

пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку засобами художнього 

слова використовується функціональна модель. Її основу склала: мета, 

педагогічні умови, принципи, напрями реалізації, форми і методи роботи. 

Художнє слово виступає як найбільш оптимальний чинник пізнавального 

розвитку дітей дошкільного віку. 
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Today's social changes have marked the contours of a new educational paradigm 

of education, the essence of which is that the main emphasis in the work of a teacher 

from the position of a functional performer is shifted to the development of creative 

aspects of his pedagogical work. 

In this regard, the organization of the educational process in higher education is 

impossible without professional self-development of future teachers, which provides 

one of the competencies - is the ability to carry out professional and personal self-

development, design further educational routes and professional careers education [4]. 

The professional competence of pedagogical staff is studied by G. Yu. Sorokina, 

P.M. Shcherban, V.G. Kremen and others. In domestic pedagogy much attention is 

paid to issues of self-education, self-actualization, self-improvement of future teachers 

(I.A. Zyazyun, O.B. Kiselyova, L.M. Kobylnik, V.P. Shpak), but the problem of self-

education of teachers remains poorly studied [2] . 

In the research we reveal this aspect and pay attention to the values of professional 

activity of future teachers. This knowledge, skills, concepts, ideas, which are acquired 

by teachers and evaluated by them as positive, are important for society, a particular 

pedagogical system, a particular person. 

The teacher of the New Ukrainian School is required to have high professionalism 

in work, social activity, creative attitude to his work, tolerance, ability to cooperate 

with others. Therefore, it is extremely important to reveal the mechanisms of managing 

the process of professional self-development of future teachers, using traditional ways 

to improve their competence: teachers learn from professionals, study methodological 

literature in their field, attend methodological seminars and conferences, training 

courses, scheduled certification, learn new forms of work, but today this is not enough. 

Modern society needs a teacher who is ready to actively participate in innovation 

processes, able to accept new ideas. He must competently solve professional problems. 
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The problem of professional and personal development of future teachers is 

considered from the standpoint that the main internal mechanism of personality 

development is the development of a positive attitude towards oneself. It is considered 

as a personal resource of professional success of a modern teacher. 

This should be the active participation of future teachers in various professional 

communities in the specialty, competitions, creative associations, socially significant 

projects; it is the achievement of social recognition of the results of their pedagogical 

activity. 

Thanks to such professional activity, future teachers get the opportunity to go 

beyond the program activities, expand the possibilities of personalization and get social 

proof of their ability and competence. 

The professional activity of future teachers should be immersed in the context of 

an innovative educational environment, which requires them to have an increased level 

of development of the ability to personal and professional growth. 

The introduction of the ideas of personality-oriented approach in modern education 

has posed the problem not only of preparing future teachers to implement these ideas, 

but also of reorienting the teachers themselves from a disciplinary to a personal model 

of interaction with students. We are convinced that only under this condition it is 

possible to introduce new technologies of teaching and education, which are focused 

on the self-development of all participants in the pedagogical process. 

We have determined that the professional self-development of specialists can be 

realized in the areas of self-affirmation, self-improvement and self-actualization. 

The problem of managing the professional self-development of teachers is reflected 

in the educational process of higher education through the implementation of specific 

tools. 

This involves the introduction of a system of moral and material incentives to 

support future teachers (for example, the introduction of a new procedure for 

certification of teachers; modernization of teacher education, training systems, 

including the organization of internships for innovative programs). 

To ensure the participation of future teachers in the process of personal and 

professional development, the management of higher education should create the 

necessary conditions to motivate continuous self-improvement: 

- identify the personal and professional needs of future teachers: it is necessary to 

understand what they are due to, what can affect their development and who should do 

it; 

- provide all possible assistance in defining their goals; 

- to determine what basic indicators are able to testify to the quality of professional 

development by a particular teacher; 

to create conditions for the most comfortable mode of satisfaction of the future teacher 

of the needs in self-development [5]. 

We would like to note that quarantine and the need for a rapid transition to new 

conditions for teaching materials have revealed acute problems in education in many 

countries, in particular, the inability of the state education management system to 

respond flexibly and quickly to circumstances; technological unpreparedness for the 

transition to online learning of some teachers and students and learning using digital 
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technologies; imperfection of the regulatory framework governing educational 

activities using digital, remote technologies, etc. 

Problems of using digital technologies in education 2020-2021, the organization 

and effective interaction of all participants in the educational process in the information 

environment, the use of Internet services are devoted to many methodological findings 

in higher education institutions. 

Increasingly, the use of digital technologies in the professional development of 

future teachers is considered in higher pedagogical educational institutions in the 

context of the introduction of online technologies and distance learning. 

It should be noted that one of the effective forms of professional development of 

future teachers is online training in various courses, participation in trainings, seminars, 

master classes. Digital technologies allow to remove most of these obstacles, as well 

as significantly increase the opportunities to learn from the best professionals, which 

is why we consider distance learning, such as refresher courses, the most effective form 

of professional development of teachers. 

Online training courses are designed so that the student has the opportunity to 

experience the benefits of distance learning as a "student". Detailed instructions, 

teacher support during training, the possibility of individual consultation, systematic 

webinars and a well-thought-out sequence of various educational tasks (individual and 

group) - all this allows the future teacher to provide the optimal pace of learning and 

meet their own educational needs. At the same time, in the process of learning the 

student acts as a "teacher" and creates his own educational product - didactic materials 

(collection of interactive exercises, illustrative material for educational topics, tests, 

educational quests, etc.), explores the possibilities of certain Internet services, builds 

his own educational information environment and learns to work with the information 

environments of their colleagues and students. 

We found that the number of teachers who chose to study in online centers for their 

own professional growth was constantly increasing, especially during the quarantine 

of 2020, when many teachers lacked professional knowledge and skills in organizing 

and conducting distance learning. 

The long quarantine caused by the COVID-19 pandemic forced us to look at the 

domestic education system from a different angle and showed a number of serious 

problems that need to be addressed quickly. Actually, that is why it is important now 

to systematize the positive experience of training and professional development of 

educators for distance learning. 

Conclusions. Ukraine's integration into the world space poses a task for society - 

to prepare a competent person who is able to find the right solutions in specific 

educational, life, future professional situations, ready to choose democratic principles 

of coexistence [2]. Our time needs leaders of a new formation. People who are 

competent, responsible, able to think out of the ordinary. The problem of educating 

young leaders is the problem of preparing the person of the future, a person who meets 

the requirements of the XXI century. 

That is why it is necessary to find and support student youth, whose personal beliefs 

are aimed at active participation in public life, young people who have organizational 

skills, realize themselves as a potential leader, have a desire to use their energy and 
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abilities for others. Thus, the professional and personal development of future teachers 

- is professional skills, education, initiative, community, patriotism, self-esteem, self-

confidence, responsibility for decisions, respect for other people's opinions, 

relationships, legal skills, behavioral skills, security, experience of self-realization, 

self-development, adaptability in the modern world [5]. 
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В условиях пандемии актуальность оффлайн-обучения все больше 

возрастает. Тем более, что так называемый новый формат (дистанционное 

обучение) вызывает множество трудностей у родителей, учащихся и педагогов. 

Больше всего страдают в этой ситуации все участники процесса: так как от этого 

формата страдают все, без исключения! Начиная, элементарно с материально-

технической базы. Из-за которой, вполне разумно, поднять вопрос о 

дискриминации по социальному признаку. Как повод лишения сразу нескольких 

слоёв населения образования вовсе или существенного снижения его качества. 

Задача данной работы рассмотреть недостатки и положительные стороны 

дистанционного обучения.  В ходе работы будут рассмотрены такие виды 

заданий как тестовые, аудио-видео задания.  Также будет рассмотрен 

психологический аспект дистанционного обучения в сравнении с офлайн 

обучением.  Мы рассмотрим важность авторитета преподавателя в ходе 

обучения студентов высших школ.  Прежде всего, необходимо констатировать 

факт, что с введением дистанционного обучения основной упор делался на 

тестирование. В некоторых случаях аудирование и предоставлялись 

видеоматериалы.  И несмотря на весь позитивный эффект которые подобные 

виды работ могут иметь при применении их в ходе офлайн обучения при 

контроле преподавателя, когда студент в любой момент может задать вопрос, 

вынести на обсуждение непонятный для него момент, в то же время в ход 

дискуссии могут включиться остальные участники образовательного процесса, а 

таким образом проясняется материал не только для него, но и для его коллег по 

парте.  Не говоря уже о том, что возникают новые мысли, умение размышлять, 

общаться, излагать свои мысли, вносить новые предложения, формулировать 

новые идеи, что в ходе дистанционного обучения практически сводится к нулю.  

Ибо даже с использованием таких полезных программ как Skype, Zoom и им 

подобные, ни в коей мере не могут передать полноты оффлайн обучения.  

Первое, что, так сказать, «бросается в глаза» при использовании подобных 

программ, это то, что аудиторию невозможно удерживать.  Другими словами, 

преподаватель уже не имеет зрительного контакта с каждым из участников 

процесса обучения.  Таким образом, теряется самое главное звено в процессе 

обучения, - это взаимосвязь между отправителем и получателем.  Также, мы 

можем констатировать тот факт, что в большей степени обучения перешло в 

формат получения заданий и проверки  этих заданий, плюс получение 

рекомендаций по оным.  Всё звучит не очень пессимистично, и, в общем-то, 
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похоже на тот же формат, который был оффлайн.  Но, тем не менее, фальш 

безусловно чувствуется.  И проявляется она в том, что подопечный не может в 

тот же момент задать вопрос, и процесс обучения останавливается чаще всего 

именно из-за этого неудобства. Так как, встречаясь с препятствием студент не 

всегда может самостоятельно его преодолеть и, таким образом, процесс 

обучения затормаживается, либо же полностью останавливается.  Не говоря уже 

о психологических факторов таких как: мотивация, воодушевление, воспитание 

силы воли и стремление к обучению, которое может дать только авторитет 

преподавателя. При дистанционном обучении тестовые задания имеют 

решающую роль.  Что на наш взгляд, является полнейшим нонсенсом.  Ибо 

тестовое задание - это лишь одна из форм проверок (не лучших), но ни коим 

образом и ни в коем случае не может являться заданием обучающим.  Причём, 

это самое низкокачественная форма проверки знаний студента.  Это очень легко 

обосновать.  Ибо, объективность, которую вменяют тестовым заданиям в 

качестве их преимущества, на самом деле, мягко говоря, субъективно.  Мы 

опустим тот момент, что тестовые задания не всегда формулируются 

качественно.  Даже если допустить, что тест был составлен абсолютно грамотно 

и придраться не к чему, совершенно очевидно, что тестовые задания это игра в 

«Орла и решку».  Тем более, что подобные виды заданий воспитывают 1 

кнопочных людей не способных к мышлению.  Но способных к угадыванию, 

следует заметить.  Не слишком ли велик риск взрастить многие поколения 

«гадателей на кофейной гуще»? Не слишком ли большая безответственность или 

степень безответственности в вопросе подготовки людей, которые будут нести 

ответственность за будущее так или иначе? Мы рискуем взрастить поколения 

некомпетентностей и халтурщиков.  

Итак, нам осталось обсудить такие формы заданий как видео или аудио.  С 

одной стороны видео или аудио файлы, подготовленные даже преподавателями, 

а не взятые из готовых материалов на YouTube каналах других блогеров - это 

выглядит как неплохая форма замены наглядного пояснения в аудитории.  И тем 

не менее, очевидно, что первый недостаток, который мы можем назвать - это 

отсутствие возможности задать вопрос. А в чём же тогда проявляется, 

собственно, сам процесс обучения, в выкладке материала?  Но, позвольте, если 

бы нужно было исключительно изложение материала, то преподавательской 

просто не существовало бы.  Ни Аристотеля, ни Сократа. Существовали бы 

исключительно авторы книг, которые излагали бы материал.  А суть заключается 

в том, что необходим человек, который будет толковать этот материал, отвечая 

на вопросы! Ибо, невозможно изложить эти материал таким образом, чтобы все, 

и каждый воспринял его так, как это видит автор. Ибо, автор - это отдельный 

человек, с отдельным восприятием, а студент (тем более, много студентов) - это 

много людей с разным восприятием. И если бы было возможно изложить текст 

так, чтобы он был воспринят только лишь в одном-единственном варианте, в том 

в, котором видит его автор, то не существовало бы такой науки как 

герменевтика!  Казалось бы, выше изложены абсолютно очевидные факты.  Но 

мало кто о них говорит, т.к. дистанционное обучение - это выгодно.  Невозможно 

отрицать выгоду полученную от сокращения издержек.  Так как, для оффлайн 
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обучения нужно много преподавателей, которые будут предоставлять знания, 

истолкования, отвечать на вопросы, доводить до ПОНИМАНИЯ, а с рассылкой 

заданий справится значительно меньшее количество людей, а то и машин. 

Онлайн обучение, и как продукт его онлайн преподаватель – это как 

онлайн(робот) консультант в банке. 
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We know that there is hardly a person who, in one way or another, would not 

have had the experience of public speaking in his life. At first,  school students have  

to use a foreign language for writing essays and  reports, spoken/oral  answers in the 

classroom, or, at least, for prepared speaking on their homework. University students 

also have to deal with public speaking for language classes.  

In general, competent educators in teaching area of different countries struggle 

with a lack of good public speaking skills of students. Their university / school grades 

and their value in the job market often do not reflect their professional competitiveness, 

so it is important for students to overcome the anxiety of public speaking before they 

move from academic to professional area.  

In our opinion, foremost attention should be paid to analysing the reasons 

underlying the level of anxiety among students before a public speech, and 

recommending strategies for overcoming such fear. 

Important for the research is the provision that this work is associated with the 

paradigm of quantitative social survey of 50 students with experience in public 

speaking. 

Oral survey results have shown that students who are afraid of public speaking 

can perform well if they use specific strategies to deal with their fears.  

Thus,75% of the participants admitted their fear of public speaking, and 95% of 

the participants agreed that they could overcome their fear with proper counseling and 

instruction.  

It should be emphasized that environmental exposure can promote student 

confidence and enable them to speak in front of an audience, regardless of size. Most 

people are not born public speakers; they are trained to become them. When they are 

in the spotlight and have to address an audience, they experience emotions of fear and 

anxiety, which leads to nausea and excessive sweating. Most of them try to avoid 

situations where they have to speak out or speak in public, but when such situations 

are unavoidable, they would fail.  

A review and analysis of the literature on the topic shows its relevance. In this 

regard, the point of view of S.E. Lucas, the author of the famous book The Art of Public 

Speaking, is of great interes for ust. He writes: “Most people who communicate easily 

in all kinds of everyday situations are frightened at the thought of standing in front of 

a group and giving a speech” [1]. 
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It should be added that in fact, such people should realize that almost every 

speaker feels the same way. It is important that people are consciously aware  that there 

are more anxious speakers in the world than those who are not.  

Professionals are those who regularly improve their communication skills. So, 

for example, such scientists as, R.F.Verderber, D.D. Sellnov and K.S. Werderber state 

that: “Public speaking, the constant formal presentation of a speaker to an audience, is 

just one form of human communication. Thus, the ability to be an effective speaker 

will help you to be more effective in other communicative situations ”[2]. They 

emphasize that changing one’s confidence, speaking style, intonation,etc. can result in 

positive changes in  professional and personal skills.  

Anxiety can be defined a feeling of worry, nervousness, or unease about 

something with an uncertain outcome caused by the expectation of something 

threatening. According to S.K. Kirkwood and S.T. Melton, anxiety disorders are the 

most common mental disorders faced by public speakers [3].  

According to L. Kant, people generally negatively assess those who demonstrate 

their fears in relation to public speaking and do not make a strong impression with 

confident gestures. [4]. These issues can act as obstacles to achieving goals that are 

possible both personal and professional, so speakers need to develop strong public 

speaking skills so they can become more confident.  

As a result of the study, we found that when asked “Do you feel afraid of public 

speaking,” 75% of the respondents were afraid to speak to the public, regardless of 

whether they had performed before or not their experience of public speaking. Thus, it 

was found that these data are reflected in the study of L. McCain, who showed that 

almost 90% of people felt embarrassed or uncomfortable speaking in front of others 

[5]. However, this observation differs individually, as the level of confidence and trust 

in familiar and unfamiliar audiences is individual.  

When answering the question: “Is this fear caused by the lack of uncertainty?”, 

50% of the respondents noted the lack of confidence as an important factor. Scientists 

have suggested that such learners need encouragement and motivation in the early 

stages of learning. Psychologists such as D. Kelly and D. Watson stated that confidence 

is a key factor in teaching speech skills.  

While givingthe answer to the question ‘Does the number of listeners influence 

your public speaking,?’ 82% of the respondents admitted that the number of listeners 

has a strong influence on their productivity and level of agitation. Francis L. Wellman 

defined  the reason for this impact  and concluded that “Large audiences often seem 

more intimidating than smaller audiences”.   

75% of respondents said that being actively involved in public speaking will help 

them perform better. And we know that presenters who seem confident and don't show 

any symptoms of anxiety have learned  hiding their symptoms of nervousness or have 

mastered the desensitization technique, so constant practice in communication with 

different audiences adds them confidenсe in public speaking.  

95% of students believed that fear of public speaking could be reduced by using 

various strategies or by seeking professional help. As you know, if students are 

encouraged and helped by various strategies to achieve their goals at their own pace, 
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then they not only develop, recover and rest, but also become independent and lifelong 

learners.  

Thus, our goal was to study the level of anxiety among students before public 

speaking and obtain sufficient results confirming that this fear is very common among 

individuals, especially among students. Fear of public speaking is a learned skill that 

can be overcome by practicing and rehearsing before presentations or speaking.  People  

having anxiety about public speaking are able to speak in the same way as those who 

are good at public speaking.  

The linguistic aspect of public speaking should also be taken into account. It is 

important to remember that we hear and understand individual words before we 

understand the entire sentence. In addition, negative particles are perceived later than 

other words. Therefore, you need to use only those vocabulary that support the 

speaker’s goal and  is understandable to the given audience. The results of our analysis 

of scientific literature and a survey showed that when speaking in public, some people 

release the same amount of adrenaline as those who jump with a parachute. It is 

difficult to cope with such a surge of emotions, especially when you are  in front of 

other people who, moreover, tend to appreciate you. But  the well-known principle 

works - the first time is much more difficult than the next. Based on this, it can be 

argued that constant practice helps to reduce fear.  
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Nowadays our educational society should work within the framework of Internet. 

Online teaching is a structured learning experience where students and their instructors 

are in different places. Distance learning is a broad term that includes instruction 

through video tapes, CDs, audio conference or video conferencing, DVDs, paper 

materials sent by mail, telephone, or use of instruction through the Internet whereas 

online-learning is delivered only by electronic means. 

Thus, online distance education should be understood from a global perspective, 

and not simply in terms of geographical locations and time constraints regarding a 

physical classroom. Learning in virtual learning environments provokes ruptures in the 

ways knowledge is generated, situating learning within the learner's scope, and making 

the educational process a reality [1]. Moreover, these new learning perspectives 

encourage the teacher to become a facilitator, a guide, and an instructor that 

accompanies the learners in their educational quest. Therefore, learners are urged to 

play a more active role, but not only for individual action, but for collaborative work 

in a virtual learning community; aspects that will determine their learning experience. 

For the online-teaching the teachers use successful programs, the students should 

have easy access to all of these resources and online interaction with the teacher and 

other students. Even we have used appropriate programs we should also consider some 

key aspects of teaching English online.  

Motivation. Teachers can motivate students using video content while the lessons. 

Students will have the chance to study what they want and listen to messages they want 

to hear.  

Feedback. One of the obligatory tasks of a successful teacher is to give feedback. 

The students will notice their mistakes or gaps, begin to self-correct, understand the 

language and get the answers they need immediately. 

Oral Language Focus. Future professionals should have strong speaking skills. 

Teachers should train students to produce clear and intelligible speech for effective 

communication by means of different appropriate programs.  

Student-centered learning. The variety of online tools draw on individual learning 

styles and help students become more versatile learners. Collaborative learning Online 

group work allows students to become more active participants in the learning process. 

Contributing input requires that students comprehend what is being discussed, organize 

their thinking coherently, and express that thinking with carefully constructed 

language. Easy access to global resources Students can easily access online databases 

and subject experts in the online classroom. Experiential learning through multimedia 

presentations New technologies can be used to engage and motivate students. 
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Technology can also be used to support students in their learning activities. Accessible 

for non-traditional students Online delivery of programs and courses makes 

participation possible for students who experience geographic and time barriers in 

gaining access to higher education. Draws on student interest in online learning Many 

students are interested in online learning. In a recent survey conducted by the Office of 

Academic Planning and Assessment at UMass Amherst, more than 50% of students 

surveyed said that they were “very interested” or “somewhat interested” in taking an 

online course [2]. 

Advantages of Teaching Online Teaching online courses can: offer the opportunity 

to think about teaching in new ways. Online teaching can allow you to experiment with 

techniques only available in online environments, such as threaded discussions and 

webliographies. Provide ideas and techniques to implement in traditional courses 

Online email discussions, a frequently-used practice in online learning, can be 

incorporated into traditional courses to facilitate group work. Other techniques, such 

as web-based course calendars and sample papers posted on the Internet (with student 

permission) can easily be incorporated into a traditional course. Expand the reach of 

the curriculum Online teaching can expand existing curriculum to students on a 

regional, national, and international level. Professional satisfaction. Teaching online 

can be an enormously rewarding experience for teachers. Teachers often cite the 

diversity of students in online courses as one of the most rewarding aspects of teaching 

online. Instructor convenience Teaching online can offer teachers conveniences not 

available in traditional classroom settings; for example, at-home office hours and 

flexible work schedules. 

To sum it up, teachers should focus on different aspects of teaching English online 

such as creative ideas for teaching grammar and vocabulary; technology enhance 

language learning; techniques for teaching spelling and pronunciation; motivating 

students; English as an international and changing language; using storytelling and 

drama; teaching English through content etc. 

 

References 

1. Aguirre, G., Edel, R. (2013). Territorios de la educación: mediación y 

aprendizaje en ambientes de innovación [Education territories: mediation and learning 

in innovation environments]. México DF, MX: Editorial Lulu. 

2. Teaching and Learning Online. Communication, Community and Assessment. 

A Handbook for UMass Faculty. University of Massachusetts Available at 

https://www.umass.edu/oapa/sites/default/files/pdf/handbooks/teaching_and_learning

_online_handbook.pdf.  

 

  

  



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 177 
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За останні десятиліття рівень здоров’я підростаючого покоління в Україні 

знизився до критичної межі. Майже 90% учнів загальноосвітніх шкіл, студентів 

мають відхилення у стані здоров’я, у 60% дітей та підлітків діагностуються 

різноманітні дефекти фізичного розвитку. Понад 50% школярів мають 

незадовільну фізичну підготовленість [6]. 

Серед причин погіршення стану здоров’я, у першу чергу, виділяють 

невпинне забруднення навколишнього середовища, зростання рівня дитячого 

травматизму, недосконалість сучасної системи охорони здоров’я, гіподинамію, 

економічну та соціальну кризи [5]. 

Складною педагогічною і медичною проблемою сьогодення залишається 

дитячий травматизм. Високий рівень травматизму – саме на дитячий вік 

припадає 25-30% усіх травмованих, – незадовільні результати лікування та 

недоліки у проведенні реабілітаційних заходів призводять до того, що від 18 до 

40% дітей, які перенесли травму опорно-рухового апарату, стають інвалідами, а 

інвалідність від травм займає третє місце серед причин дитячої інвалідності [12]. 

Обставини виникнення травм у дитячому віці суттєво відрізняються від тих, 

у яких травмуються дорослі. Вони, зазвичай, виникають під час гри та більшою 

мірою, ніж у дорослих, пов’язані з рівнем виховання, віковими та індивідуально-

психологічними особливостями дитини, умовами життя [3]. 

Дослідження, проведені А.А. Горловим, Є.К. Вишневецькою, показали, що 

до 50% травм у дитячому віці зумовлені психологічними причинами. До 70% 

дітей, які отримали травму, характеризуються емоційною нестійкістю, що 

спричиняла їх неадекватну поведінку у стресових ситуаціях [4].  

Детальний аналіз обставин виникнення травм у дітей показує, що травматизм 

на 82,5% залежить від так званого «травмонебезпечного об’єкта», тобто дитини, 

і лише на 17,5% від «травмонебезпечних ситуацій» [8]. 

На рівень травматизму впливають також такі чинники, як умови життя, 

матеріальний стан сім’ї, вік, професія та освіта батьків [4]. 

Інвалідність унаслідок захворювання та травм опорно-рухового апарату 

викликає обмеження рухової активності, що неґативно впливає на розвиток 

інших систем організму. Порушення рухової активності створює несприятливі 

умови для розвитку психіки, сенсорики, призводить до вісцеральних порушень 

[5]. Фізичні дефекти утруднюють контакт хворих дітей з навколишнім 

середовищем, обмежують їх участь у соціальному житті, формують комплекс 

неповноцінності. Таким чином, дитячий травматизм стає проблемою соціальною 
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[2]. Тому не випадково ВООЗ визначає здоров’я не тільки як відсутність 

захворювань, але й як стан фізичної, розумової та соціальної рівноваги. 

Вирішенню проблем, пов’язаних із профілактикою захворювань і наслідків 

травм опорно-рухового апарату та реабілітацією травмованих, присвячено 

чимало праць. Однак більшість з них виконані на континґенті населення 

працездатного віку, і лише окремі [8] присвячені загальним проблемам дитячого 

травматизму та його профілактиці.  

Водночас недостатньо вивченими залишаються чинники ризику отримання 

травм у дитячому віці, відсутні програми фізичної реабілітації після травм 

опорно-рухового апарату у процесі фізичного виховання. 

Реальне покращення ситуації, що склалася, можливе, з одного боку, через 

підвищення опірності організму до несприятливих чинників довкілля шляхом 

цілеспрямованих занять фізичними вправами, на що націлюють закони України 

«Про освіту», «Про фізичну культуру й спорт», Цільова комплексна програма 

«Фізичне виховання – здоров’я нації». З іншого – глибокий аналіз передумов та 

обставин виникнення травм, чинників ризику отримання травм дітьми дозволить 

сформувати програми профілактики та фізичної реабілітації для використання у 

лікувальних і навчальних закладах та для індивідуального застосування. 

Наукові дослідження, проведені за останні десятиліття у галузі медицини, 

біології, фізичної культури та педагогіки, значно розширили розуміння значення 

м’язової діяльності в житті людини. Отримана інформація дозволила 

обґрунтувати та ефективно застосовувати фізичні вправи у ранньому 

функціональному лікуванні пацієнтів з різними видами захворювань, особливо з 

наслідками травм опорно-рухового апарату [11]. 

Рухи стимулюють та активізують діяльність усіх органів і систем організму, 

покращують обмін речовин у тканинах, тим самим сприяють відновним 

процесам в організмі людини та відновленню її працездатності [9]. 

В основі лікувального впливу фізичних вправ на організм людини лежать 

чотири основні механізми: тонізуючий, трофічний, формування компенсації та 

нормалізації функції [4]. 

Тонізуюча дія фізичних вправ полягає у посиленні інтенсивності перебігу 

біологічних процесів у цілому організмі та в окремих його органах. Унаслідок 

травми відбуваються зміни у будові органів і тканин, які проявляються як на 

молекулярному рівні, так і у значних структурних змінах тканин, порушенні 

обміну речовин. Застосування фізичних вправ призводить до активізації обміну 

речовин, сприяючи реґенерації пошкоджених тканин. Цим пояснюється 

трофічний механізм лікувальної фізкультури [9]. 

Механізм компенсації полягає в тимчасовому або постійному заміщенні 

порушеної функції за рахунок оптимізації реґуляторних механізмів, що 

спрацьовують унаслідок реакції ЦНС на травму. Під впливом фізичних вправ 

кількість імпульсів у ЦНС збільшується, що прискорює процес формування 

компенсацій тимчасового або постійного характеру [9]. 

Відновлення втрачених унаслідок травми здоров’я та працездатності 

передбачає нормалізацію функцій усіх органів та систем організму. Під впливом 

фізичних вправ підвищується збудливість рухових центрів у ЦНС і тим самим 
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гальмуються патологічні імпульси, що надходять із травмованих тканин. Поряд 

з нормалізацією нервової реґуляції під впливом фізичних чинників 

активізуються та відновлюються реґуляторні функції ендокринної системи. Під 

впливом реґулярних занять фізичними вправами ліквідуються порушення 

рухових розладів [4]. 

Саме дією цих механізмів пояснюється багатогранність лікувальної дії 

фізичних вправ. Їх ефективність проявляється у комплексному впливові на 

організм. Враховуючи той чи інший патологічний процес, його локалізацію, 

клінічні прояви, фазу та стадію захворювання, можна підібрати такий комплекс 

фізичних вправ, який забезпечить ефективну та переважну дію певного 

механізму, необхідного для ефективного лікування на певному етапі 

захворювання. 

Систематичні заняття фізичними вправами з поступовим зростанням 

інтенсивності, призводять до так званого «тренувального ефекту», в основі якого 

лежать: адаптація до навантажень; нормалізація гемодинамічних показників; 

підвищення функціональних резервів життєзабезпечувальних систем організму. 

Фізичні вправи, що застосовуються у реабілітації пацієнтів із наслідками 

травм, бувають малої, помірної, великої та максимальної інтенсивності [4]. 

Інтенсивність впливу окремих вправ на органи й системи, залежить, загалом, 

від ступеня та характеру напруження м’язів. Водночас, часте почергове 

скорочення та розслаблення м’язів можливе при великій рухливості коркових 

процесів, які у травмованих дітей, як правило, знижені [4]. 

До основних засобів реабілітації належать фізичні вправи, масаж та 

ідеомоторне тренування. Фізичні вправи застосовуються у вигляді гімнастичних, 

спортивно-прикладних рухових дій та ігор. Гімнастичні вправи класифікують за 

анатомічною ознакою (для певної групи м’язів), за активністю (активні, пасивні, 

активно-пасивні), за характером вправ (дихальні, корегувальні, підготовчі), з 

використанням предметів та приладів [10]. 

Важливими у реабілітації є ідеомоторні вправи, які виконують тільки в уяві, 

та вправи у посиланні імпульсів. Їх застосовують під час іммобілізації, коли 

унаслідок захворювання відсутні або обмежені активні скорочення м’язів. Цей 

вид вправ забезпечує підтримання стереотипу рухів, рефлекторно посилює 

роботу серцево-судинної, дихальної систем, знижує наслідки тривалої 

гіподинамії та забезпечує збереження умовно-рефлекторних зв'язків, необхідних 

для виконання відповідних рухових навичок [10]. 

Розрізняють вправи, застосування яких має загальний вплив на організм – 

загальнорозвиваючі вправи, і такі, які безпосередньо впливають на травмовані 

ділянки – спеціальні. Співвідношення між цими видами вправ у процесі 

реабілітації постійно змінюється залежно від характеру та важкості травми, 

клінічного перебігу, статі та віку пацієнта, рухового режиму та етапу реабілітації 

[10]. 

Разом з тим, реабілітація – це і педагогічний процес, що передбачає активну, 

свідому, цілеспрямовану дію, участь хворого у лікуванні, вирішуючи при цьому 

певні завдання самовиховання та використання пацієнтом набутих знань і вмінь 

у повсякденному житті [2]. 
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Серед засобів реабілітації, під впливом яких можна покращити трофіку 

тканин, кровообіг, обмінні процеси, зменшити кількість таких 

післятравматичних ускладнень, як нейродистрофічний синдром, атрофія м’язів, 

контрактури суглобів, є масаж. 

Масаж є ефективною складовою частиною комплексної реабілітації. У 

поєднанні з фізичними вправами його застосовують у клінічній практиці 

комплексного лікування захворювань внутрішніх органів, нервової системи, 

після хірургічних операцій, при переломах кісток та наслідках травм опорно-

рухового апарату [1]. Особливо зросла його роль в останні десятиліття, коли 

масаж почали застосовувати у процесі реабілітації з метою відновлення функцій 

травмованих людей, повернення їх до професійно-трудової діяльності, а також 

профілактики інвалідності. Масаж позитивно впливає на нервову систему, 

кровообіг та обіг лімфи, обмін речовин та інші важливі функції організму. В 

основі цього впливу лежать рефлекторні, нейрогуморальні, обмінні процеси та 

безпосередній механічний вплив [4]. Викликаючи місцеву реакцію у ділянці 

прикладання, діючи рефлекторно, масаж обумовлює ґенералізацію реакцій, у 

яких беруть участь усі органи й тканини. Під впливом масажу покращується 

кровопостачання тканин, зменшуються явища парабіозу, відновлюється трофіка 

та створюються оптимальні умови для репаративних процесів у кістках та м’язах, 

збільшується еластичність та рухливість зв’язкового апарату, підвищується 

тонус м’язів, прискорюється виділення продуктів розпаду [7]. 

Таким чином, раціональне, обґрунтоване та цілеспрямоване використання 

фізичних вправ і масажу у реабілітації дозволяє значно підвищити ефективність 

як консервативного, так і оперативного методів лікування переломів кісток у 

дітей. 
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На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти  вихователю відводиться 

велика роль з художньої освіти та естетичного розвитку дітей дошкільного віку. 

В той же час, проведений аналіз педагогічної літератури, демонструє недостатнє 

розроблення питання щодо формування у вихователя художньо-творчого 

потенціалу [2, 3].  

 До компетенцій сучасного вихователя  в галузі художньої освіти можна 

віднести:  

-формування емоційно-морального досвіду засобами різних видів мистецтва; 

-виховання у дітей здібностей до художньої творчості, створення виразного 

художнього образу в різних видах мистецтва (малювання, ліплення, аплікація , 

архітектурно-будівельна діяльність); 

-виховання у дитини естетичного відношення до оточуючого світу, почуття 

прекрасного, розвиток у дітей дошкільного віку духовності  засобами занурення 

у світ мистецтва; 

-формування умінь і навичок художньо-практичної діяльності відповідно 

специфіки мови того чи іншого виду мистецтва; 

-розвиток художнього смаку, сенсорної сфери, образного мислення, уяви тощо.   

Як ми бачимо, з неповного переліку завдань з художнього розвитку дитини, 

вихователь повинен володіти досить розвіненими навичками художньо-творчої 

діяльності. Достатний рівень оволодіння художньо-графічними навичками 

забезпечується на факультеті дошкільної педагогіки та психології навчальною 

дисципліною “Основи образотворчого мистецтва з методикою викладання у 

закладі дошкільної освіти”. Дисціплина викладається протягом двох семестрів, 

кількість годин -90. З урахуванням того факту, що більшість студентів не мають 

досвіду з художньо-творчій діяльності, постає багато питань щодо оптимізації 

освітнього процесу та підвіщення його успішності. 

       На етапі пілотного дослідження було проведене анкетування студентів 

першого курсу спеціальності 012 “Дошкільна освіта”, яке продемонструвало, що 

характер художньо-творчої роботи, її успішність залежать від таких факторів, як : 

-нерозуміння студентами методики ведення творчої роботи; 

-відсутність мотивації  та установки на  успішність результату; 

-відсутність попереднього досвіду у художньо-творчій діяльності; 

-відсутність інтересу до образотворчого мистецтва і   художньо-творчої 

діяльності взагалі. 
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Таблиця 1. 

 

Фактори неуспішності студентів майбутніх вихователів у художньо-

творчій діяльності 

№ Фактори неуспішності Студенти 

бакалаврату 

1. Нерозуміння студентами методики ведення 

творчої роботи 

55% 

2. Відсутність мотивації  та установи на  

успішність результату 

38% 

3. Відсутність попереднього досвіду у 

художньо-творчій діяльності 

82% 

4. Відсутність інтересу до образотворчого 

мистецтва та   художньо-творчої діяльності 

взагалі 

7% 

Визначення цих факторів дозволило більш цілеспрямовано організувати 

освітню роботу з формування  художньо-творчої компетентності майбутніх 

вихователів.  

Умовами з удосконалення образотворчого досвіду майбутніх вихователів 

було обрано такі:  

-активізація пошуково-творчої діяльності: пошук художньої виразності у 

власному малюнку; пошук сюжетної інтерпритації теми у творах світового 

мистецтва, зміна засобів художньої виразності та пошук нового сенсу, зміщення 

акцентів у формальному рішенні композиції; 

-пошук теми з використанням творчих задач: використання методу від 

супротивного “тема-загадка”, “тема за контрастом”, “тема за вільною 

асоціацією”; 

-методична інтерпритація освітніх завдань через зміну педагогічної 

спрямованості: “Я-Студент”, “Я-Художник”, “Я-мистецтвознавець”. -

використання в освітньому процесі малюнка з натури , по пам’яті, за уявою, 

наслідування творчого досвіду художника (майстер-клас), копіювання зразків 

художніх творів для вивчення технічних образотворчих прийомів та 

вдосконалення творчих здібностей; 

     Методичним прийомом, який виявився досить ефективним в освітньому 

процесі, став прийом випереджаючого практичного оволодіння художньої 

грамотою, образотворчими техніками, інноваційніми методами й прийомами, які 

опановувались студентами у процесі самостийної роботи. 

За результатами виставки творчих робіт студентів бакалаврату за перший 

семестр у виконанні творчих завданнь було відмічено: створення композицій з 

високим ступенем новизни, оригінальності; осмислене використання методів 

творчого пошуку, евристик, розширення теоретичного та практичного досвіду з 

ведення художньої роботи, розуміння основ композиції, кольорознавства й 

втілення знань у практичну роботу. 
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    Спостереження за студентами продемонструвало позитивне ставлення до 

своїх індивідуально- творчих здібностей, нахилів, уподобань, а також 

підвіщення інтересу до тем, пов’язаних з образотворчим мистецтвом. 
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Формування здорового способу життя підростаючого покоління належить до 

найактуальніших проблем України. ЇЇ вирішення обумовлює майбутнє держави 

та подальше існування здорової нації. Визначальною сферою формування 

здорового способу життя юнаків є система освіти. Відповідно до державної 

програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) та «Національної доктрини освіти 

України у ХХІ столітті» стратегічним завданням освіти є виховання освіченої, 

творчої особистості, всебічний розвиток людини, становлення її духовного, 

психічного та фізичного здоров’я.  

Науковими дослідженнями встановлено, що стан здоров’я, залежить від 

способу життя людини. В зв’язку з цим, у психолого-педагогічній та спеціальній 

літературі ведеться досить активна дискусія про визначення й обґрунтування 

такого способу життя, який би дав можливість максимально підвищити рівень 

здоров’я у дітей, молоді та дорослих.  

Питанню формування здорового способу життя дітей і молоді присвячено 

значну кількість наукових та навчально-методичних праць: формування 

здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі (В. Білик, 

А. Герасимчук, С. Ігнатенко, С. Лапаєнко, В. Лисяк, О. Маркова, К. Палієнко, С. 

Страшко та ін.); у позакласній діяльності (О. Гауряк, А. Гужаловський, 

О. Жабокрицька, Т. Лясота, В. Рева та ін.); у позашкільній діяльності (Б. Брилін, 

В. Кузьменко, І. Шеремет та ін.); у сім’ї (Т. Баєва, С. Свириденко, М. Шарапа та 

ін.). 

У поглядах науковців можна виділити два основні підходи до змісту 

здорового способу життя. Представники першого підходу розглядають цей 

термін глобально, тобто як форми людської життєдіяльності (соціальні, фізичні, 

психічні), які приведені у відповідність з гігієнічними вимогами. Згідно з другим 

підходом, здоровий спосіб життя автори розглядають як відносно окрему 

частину життя людини, на яку відводиться певний час. 

Здоров’я – це не відсутність хвороби, а фізична, соціальна, психологічна 

гармонія людини, доброзичливе, спокійне відношення з людьми, з природою, з 

самим собою. Наука, і в першу чергу філософія, розробляє методологію та 

світоглядні аспекти глобальних проблем, та головне – вона вирішує задачі їх 
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правильної постановки. Автори по-різному формулюють глобальну проблему 

здоров’я людей; від часткової задачі ліквідації небезпечних інфекційних 

захворювань до алормістських (від фр. аlarme – тривога, хвилювання) 

постановок, зв’язаних з «виживанням» людства на планеті.  

Для вирішення всіх наукових і практичних питань здоров’я, важливе 

значення має сучасне визначення самого поняття здоров’я. За енциклопедичним 

визначенням здоров’я – це природний стан організму, що характеризується його 

врівноваженістю із навколишнім середовищем та відсутністю будь-яких 

хворобливих змін. Здоров’я людини визначається комплексом біологічних 

(успадкованих та набутих) та соціальних факторів. Останні мають настільки 

важливе значення у  підтриманні стану здоров’я або виникненні і розвитку 

хвороби, що у преамбулі до статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) записано: «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і 

соціального добробуту, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів». 

Однак, те, наскільки широке соціологічне визначення здоров’я є дещо 

суперечливим, оскільки соціальна повноцінність людини не завжди збігається з 

її біологічним станом. Взагалі, поняття здоров’я є дещо умовним та об’єктивно 

встановлюється за сукупністю антропометричних, клінічних, біохімічних та 

фізіологічних показників, що визначаються із урахуванням статевого та вікового 

факторів, а також кліматичних і географічних умов. 

А. Іванюшкін [4] визначає «здоров’я» з точки зору його наукового змісту та 

цінностей. Він пропонує три рівні цінностей: 

біологічний – початкове здоров’я припускає досконалість  саморегуляції 

організму, гармонію фізіологічних процесів і як наслідок  максимум 

пристосування; 

соціальний – здоров’я є міркою соціальної активності, відношенням 

діяльності людини до світу; 

психологічний, особистісний – здоров’я є не відсутністю хвороби,  а скоріш 

запереченням її, тобто переборенням. 

Розглядаючи питання здоров’я, багато авторів вживають термін «здорова 

людина». Цей термін, так як і термін здоров’я, носить відносний, абстрактний 

характер і є конкретним тільки тоді, коли прив’язане до певного індивідуума. 

Е. Кудрявцева виділяє декілька типів здорових людей, маючи на увазі те, що 

їх всіх об’єднує, – повноцінне та ефективне виконання  соціальних функцій: 

у повній мірі здорова людина повноцінно та ефективно виконує соціальні 

функції; 

у даний момент здорова, але протягом року перенесла респіраторне 

захворювання без ускладнень. Це захворювання не відобразилося на 

можливостях індивідуума повноцінно виконувати  соціальні функції; 

здорова, але має вогнища хронічної інфекції (карієс зубів, вогнища інфекції 

в мигдалинах та інше), які викликають зниження функцій і не заважають 

повноцінному виконанню соціальних обов’язків; 

вважає себе здоровою, і за об’єктивними даними у лікаря теж здорова, хоча 

час від часу має ті чи інші скарги, які свідчать про можливу  наявність 

нерозпізнаного стану, але всі свої соціальні  функції виконує досить повно; 
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здорова, але інколи відчуває недомагання, які пов’язані, наприклад, з 

процесом акліматизації, з перебуванням у стресовій ситуації; 

умовно можна віднести до здорових індивідуумів і тих, хто на думку лікарів 

і за особистою оцінкою здоровий, повноцінно та ефективно виконує свої 

соціальні функції, але одночасно має порушення в способі життя (курить, дуже 

часто вживає алкоголь, не виконує необхідних гігієнічних вимог до режиму дня, 

харчування, відпочинку і т. д.). Хоча такий тип індивідуума у даний момент є 

здоровим, потенційно він не здоровий, оскільки перераховані порушення є 

фактами ризику, що можуть призвести до того чи іншого захворювання. 

На думку вчених-валеологів, здоровий спосіб життя – це оптимальна для 

існуючих соціально-економічних та історичних умов організація 

життєдіяльності людини, яка сприяє формуванню, збереженню і успадкуванню 

здоров’я, в основі якої знаходиться валеологічний світогляд особистості. 

Важливу роль у формуванні здорового пособу життя школярів відіграє 

сучасна школа. Проте 80 % навчального часу належить розумовому розвитку і 

лише 20 % відводиться на фізичний розвиток. Не завжди у школах наявні 

сприятливі умови для навчання та відпочинку, належний повітряно-тепловий 

режим, обладнання та інше. Часто у школах спостерігається висока 

наповнюваність класів, не виконується організація великих перерв, знижена 

рухова активність. Учні старших класів 99 % добового часу знаходяться у  

приміщенні. Так у 14–22 % учнів порушена постава, у 18 % – погіршений  зір, у 

30 % – часті гостро-респіраторні захворювання, у 38 % – зайва вага, у  24 % – 

підвищений артеріальний тиск. 

Формування здорового способу життя через освіту, створення 

здоров’язберігаючого освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти. У цьому контексті завданням сучасної школи 

є: використання здоров’язберігаючих технологій навчання; дотримання режиму 

рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; організація 

збалансованого харчування; заміна авторитарного стилю спілкування на стиль 

співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери навчання; 

формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, 

культивування здоров’я тощо. 

З метою поширення знань про здоров’я з подальшим перетворенням  їх на 

стійкі переконання й навички практичної діяльності у навчальні плани шкіл 

ведено новий курс за вибором «Основи валеології». Валеологія об’єднує знання 

фізіології, психології, екології, фізики, хімії, філософії, медицини, 

українознавства та багатьох інших  наук, тому що інтегративна характеристика 

здоров’я містить фізичні, психічні та духовні складові. 

На заняттях з курсу «Основи валеології» знайомлять учнів із правилами 

загартовування організму, різноманітними фізичними вправами для збільшення 

росту, заходами попередження неврозів, переконувати в необхідності виконання 

комплексу ранкової гімнастики для забезпечення нормальної працездатності 

впродовж дня, формувати вміння розслаблятися, укладати харчові раціони з 

урахуванням індивідуальних особливостей, дотримуватися режиму дня, 
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виконувати вправи для формування правильної постави. Усі знання, вміння та 

навички учні можуть і повинні застосовувати в повсякденному житті. 

Одним із компонентів здорового способу життя та правильного його 

формування є фізичне виховання. Фізичне виховання стимулює не лише стан 

здоров’я, але пробуджує в людях прагнення жити, рухатись, робити добро, бути 

активним членом здорового суспільства. В процесі навчання молоді потрібно 

постійно виробляти не лише потреби, але й навички здорового способу життя. 

Фізична культура – це не лише спорт, перемоги та змагання, але й спосіб 

підтримання духовного життя людини, її прагнення до досконалості та здоров’я. 

Нові вимоги до фізичного виховання школярів викладені в удосконаленій 

навчальній програмі з  фізичної культури (цільова комплексна програма 

«Фізичне виховання – здоров’я нації»). У ній поставлене завдання виховувати в 

учнів звичку самостійно займатися фізичними вправами, озброювати їх 

знаннями,  уміннями й навичками, необхідними для цього. Це завдання 

послідовно  здійснюється протягом усього періоду навчання в школі [2, с. 32]. 

Використання засобів фізичної культури у шкільній програмі займає основне 

місце в системі профілактичних заходів, спрямованих на корекцію здоров’я, 

рівень якого, у зв’язку з наслідками урбанізації, негативними впливами екології, 

стресовими чинниками та іншими факторами, різко знижується [1, с. 30]. 

Важливо, щоб школярі усвідомлювали важливість  занять фізичною культурою, 

відчували потребу в них, тому що фізична культура поступово зводиться до 

безглуздої фізичної вправи, взятої з культури, спорту, гри, щирого спілкування і 

відносин. Звідси зниження інтересу до занять фізичними вправами, недостатня 

готовність дітей перейти до організації самодіяльних форм занять фізичною 

культурою. Фізична культура є яскравим прикладом не тільки теоретичних знань 

з формування здорового способу життя. На відміну від таких шкільних предметів 

як валеологія та безпека життєдіяльності, що містять знання про формування, 

збереження та зміцнення здоров’я, фізична культура дає можливість займатись 

формуванням здоров’я на практиці. 

Важливою для формування здорового способу життя є позакласна діяльність. 

Основною метою позакласної діяльності є задоволення інтересів і запитів дітей, 

розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності, 

формування здорового способу життя. Домінуюча роль в її організації належить 

класному керівнику, який є передусім організатором позакласних виховних 

заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої на досягнення певної 

виховної мети), діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками 

школи. Педагогічними умовами виховання основ здорового способу життя учнів 

у позакласній діяльності є: організація факультативних і гурткових занять, 

різноманітних виховних заходів з основ здорового способу життя у позаурочний 

час; залучення кожного учня до різноманітної виховної діяльності з урахуванням 

вікових та психофізичних особливостей; запровадження режиму дня та 

систематичне дотримання його підлітками  як моделі здорового способу 

життя [3, с. 8].  
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На переконання практиків для підвищення ефективності процесу 

формування здорового способу школярів у навчальних закладах бажано б 

вирішити наступні завдання, серед яких: 

- об’єднувати увесь педагогічний колектив для розв’язання завдань щодо 

формування освіти про здоровий спосіб життя в школярів; 

- увідповіднювати елементи навчально-виховного процесу із станом 

здоров’я і психофізіологічними можливостями  учнів і педагогів; 

- здійснювати оздоровчий супровід навчально-виховного процесу 

(оздоровче обґрунтування та експертиза навчально-виховної роботи, діагностика 

й корекція здоров’я учнів, профілактичні заходи, допомога в розвитку дітей. 
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БҰҰ-дағы кең таралған халықаралық сипаттағы тілдердің бірі – ағылшын 

тіліне деген сұраныс күннен күнге артып келеді. Осы негізде үштұғырлы тіл 

саясаты да кеңінен құлаш жайды. ЖОО-дағы білім саясатын былай қойғанда, 

мектеп, тіпті бала бақшадағы бүлдіршіндерге дейін ағылшын тілін меңгерту 

жұмыстары қарқынды дамуда. Осы ретте бәсекеге қабілетті тұлға 

қалыптастыруға жетелейтін қасиеттердің бірі – функционалды сауаттылықтың 

сипатын таныту, сол арқылы тәлімгер бойындағы құзыреттілік қырларын ашу 

жұмыстары жүргізілуде. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 

мамандарының тұжырымы да осыған саяды. Арнайы әзірленген әдістемілік 

құралда білім беру ұйымдарындағы оқыту процесі оқушылардың функионалды 

сауаттылығын дамытуға бағытталу керектігі басым айтылған [1,5].  Аталмыш 

мәселе тілді меңгерту барысында өз зерттеуін біршама тапты десек те болады. 

Мәселен, «Қазақ тілін оқытуда оқушылардың фукционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруды» діттеген мақала авторлары фукционалды сауттылықты 

«...адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға 

барынша тез бейімделе алу мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші» 

деп сипаттайды [2, 4]. Бүгінгі білім де осы сыртқы ортамен боларлық қарым-

қатынас деңгейінің қайткен күнде де артуын талап етуде.  

Ағылшын тілі сабақтарында функционалдық сауаттылықты меңгерту аса 

маңызды. Жалпы, бұл тақырыпты ашпас бұрын, бірінші «сауаттылық» ұғымына 

тоқталсақ. 15 томдық Қазақ әдеби тілінің сөздігінде аталмыш терімсөздің 2 

сипатын берген: 1. Хат тани білетіндік; 2. Әр жайдан хабары барлық, білім-

біліктілігі болушылық [3, 11]. 

Сауаттылық дегеніміз кең қолданыста өз ана тілінде ауыз екі және жазбаша 

түрде түсіне, оқи, жаза, санай білу дағдыларды біріктіре алудың біліктілік 

дәрежесі. Ал әр салаға сәйкес яғни компьютерлік, математикалық, тілдік және 

т.б қолдану аясында, тар мағынада теориялық білімді іс жүзінде қолдану 

біліктілігі. Жалпы, «сауатты» сөзінің бастапқы түсінігі - адамның бойында оқу, 

жазу, санау біліктіліктері қалыптасуы, грамматикалық жағынан таза, қатесіз 

жаза, сөйлей, оқи алатын, әрі дұрыс есептейтін (арифметикалық төрт амалды 

білуі) дағдылары болуы 

«Функционалды сауаттылыққа» келетін болсақ, бұл білім алушылардың 

алған білімдерін әлеуметтік ортада өмірдің белгілі бір кезеңінде икемделе, жол 

таба білуі және тиімді, еркін қолдана алу қабілеті болып табылады. Демек, 

функционалды сауаттылық кез келген жағдайға бейімделу, бар ресурсты тиімді 
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пайдалана отырып, адамдармен қарым-қатынасқа түсе алу деңгейінің бірден-бір 

көрсеткіші болмақ.  

Негізгі екпін пән мұғаліміне түсетіні хақ. Тілді меңгерту барысында оқушыға 

барлық мүмкіндіктер берілу қажет. Осы ретте ағылшын тілі мұғалімінің басты 

мақсаты ретінде функционалды сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған орта 

құру қажеттігін алға тартқан мақала авторларының ағылшын тілі сабағына қажет 

функционалды сауаттылықтың мазмұны ретінде ұсынған тұжырымдары орынды 

деп білеміз: 

- овладение грамотной и выразительной, устной и письменной речью; 

- способность к диалогу и стандартной жизненной ситуации; 

- умение самостоятельно формулировать проблему [4, 191].  

Пән мұғалімі үшін ағылшын тілі сабағын  меңгертудегі функционалды 

сауаттылықтың  мақсат-міндеттерін анықтап алу қажет. Олар төмендегідей 

көрініс тапты: 

- Қарым-қатынас мәселелерін шешу барысында білім алушылардың шет тілін 

қолдану тәсілі мен дайындығы ретінде шетел тілінің құзыреттілігін арттыру; 

- Тілдік құзыреттілік: сөйлеу барысында лексикалық бірліктер мен 

грамматикалық құрылымдарды пысықтау; 

- Социолингвистикалық құзыреттілік: белгілі бір қарым-қатынас 

жағдайларында тілдік бірліктерді қолдануға үйрету. 

Функционалдық сауаттылықты дамыту үдерісі пәндік білім, білік, ойлау 

қабілеттерін қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 

мұғалімнің мақсаты - бір жағынан сабақты мағыналы және төселімдік, екінші 

жағынан, қол жетімді және қызықты етіп өткізу қажет. 

Заманауи білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі - мағыналық 

оқудың негіздерін қалыптастыру болып табылады, бұл білім алушыларға 

«өмірдегі болатын қиындықтарды еңсеру үшін қажет болатын білім мен 

танымдық процестерге қол жетімділікке» мүмкіндік береді. Оқу барысында, 

сабақта функционалдық сауаттылықты қалыптастыру - оқушылардың 

құзыреттілігін дамытудың басты шарты.  

Білім алушылардың  ФС (функционалдық сауаттылық) қалыптастыру 

жұмыстары дәстүрлі әдістерге де, оқыту формаларына да сонымен қатар 

инновациялық оқытуға да негізделген. ФС дамуына сабақ түрінің дәстүрлі емес, 

сабақтардың  жеке алған кезеңдері де әсер етеді. Олар жалпы оқу үдерісіне әрі 

сабаққа қызығушылықты арттыруға мүмкіндік береді. Тәжірибе барысында 

байқағанымыз оқушыларымыздың басым көпшілігіне ойын, жобаны қорғау, 

саяхат сабақтары, крафтинг, АКТ-мен жұмыс жасау қызықтырады. Бұл әдістер 

арқылы берілген жұмыстар фукционалды сауаттылыққа қол жеткізуге 

жетелейді.  

Дидактикалық ойындар сабаққа деген қызығушылықты және 

функционалдық сауаттылықты дамыта алатын тиімді құралдардың бірі. 

Балаларды дидактикалық ойын жағдайына қосқанда, оқу іс-әрекетіне деген 

қызығушылық ерекше арта түседі. Оқу материалы оқушылар үшін қол жетімді, 

түсінікті  болып, олардың жұмысқа деген қабілеттілігі өседі. 
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Бертін кездерде мектептерде күн сайын ақпараттық технологияларды 

қолдану мәселесі көтерілуде. Бұл техникалық құралдар ғана емес, сонымен бірге 

оқытудың жаңа түрлері мен әдіс-тәсілдері, оқу үрдісіне деген жаңа көзқарас. 

Ағылшын тілін оқытудың басты мақсаты - мектеп оқушыларының қарым-

қатынас мәдениетін қалыптастыру және дамыту, іс жүзінде игеруге үйрету.  

Ағылшын тілі сабақтарында жаңа педагогикалық технологияны 

пайдалануды ұсынған Р.Б.Ахметова  коммуникативтік үлгідегі сабақтарды 

ұйымдастыруға арналған 18 түрлі сабақ үлгісін көрсеткен [5, 23].  

Шынтуайтында келгенде ағылшын тілін үйрету кезінде функционалдық 

сауаттылыққа жетудің көптеген жолдары бар. Қызығушылық - ағылшын 

тілін   оқытудың негізгі құрам бөлігі. сол себептен сабақтарда келесі заманауи 

педагогикалық технологияларды қолданамыз. 

✓ шағын топтармен ынтымақтастықты оқыту; 

✓ пікірталастар; 

✓ проблемалық бағыттағы рөлдік және іскерлік ойындар; 

✓ ситуациялық талдау 

✓ зерттеу; 

✓ іздеу жүйелері; 

✓ жобалар әдісі; 

✓ тілдік лабораторияда жұмыс жасау; 

✓ драматургия; 

✓ АКТ-ны қолдану 

Функционалдық сауаттылықтың ағылшын сабағын меңгерту барысында 

алатын рөлі зор. Себебі ол арқылы оқушы мәтіннен ақпарат алу үшін және 

осындай ақпаратты нақты қарым-қатынаста жеткізу үшін оқу және жазу 

дағдыларын, оқудың әр түрін қолдану мүмкіндігі: оқу, қарау, кіріспе, оқу мен 

түсінудің бір жүйесінен екіншісіне көшу, берілген мақсатқа сәйкес оқудың және 

мәтіннің осы түрін түсінудің барабар түрі еркін қолдана біледі.  

Ағылшын тілі сабағын меңгертудегі функционалды сауаттылықтың маңызы 

- оқушының нені біліп, нені білмеуінде емес, ал мұғалім тарапынан оқуышының 

өзіндік білім ала алуына жағдай жасау болып табылады, оған: 

-өз елі мен ағылшынша сөйлейтін (оқылатын) елдердің сөйлеу тілінен ұлттық 

және мәдени ерекшеліктері мен тыс мінез-құлық туралы білім алу; 

-Алған білімін ресми және бейресми тұлғааралық және мәдениетаралық 

қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларда іс жүзінде қолдана алу; 

-Ағылшынша сөйлейтін елдерде қабылданған сөйлеу этикетінің негізгі 

нормаларын сөйлеу кезінде қолдану. 

Ағылшын тілі сабақтарда функционалдық сауаттылықты дамытатын 

тапсырманы қарастырып көрейік:  
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Сурет 1. Ас мәзірі 

 

- What is advertised? 

- How can people contact the representatives of this store? 

- What companies' products are advertised? 

- Define the most expensive product. 

- How do store representatives attract buyers' attention? 

- What product would you choose considering the family budget? 

Task 2: 

You are a waiter. The task of the waiter is to briefly, intelligibly and explain the 

advantages, ingredients  of the dish in order to influence the opinion and perception of 

the consumer and encourage him to order. 

Task 3:  

Create an advertising motto for this ad. 

Бұнда берілген суреттен ас мәзірін көре аламыз. Осындай типтегі 

тапсырмалар өзінің өміршеңдігімен, күнделікті ортадағы қажеттілігімен 

ерекшеленеді. Қарпайым болып көрінгенмен функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыруда маңызды деп санаймыз. Себебі күнделікті өмірмен байланысы 

бар. Оқушылар «–Ас мәзірі нені жарнамалайды?, - Адамдар осы дүкен 

өкілдерімен қалай байланыса алады?, - Қандай компаниялардың өнімдері 

жарнамаланады?, - Ең қымбат өнімді анықтау,өз бюджетіне сай өнімдер» 

жайында өз ойларын айту барысында оқушы күнделікте өмірдегі сұрақтарға 

жауап іздеп, тез бейімделгіш қасиеттерін бойына жинайды. Өздеріне деген 

сенімділік пайда болады.  

Ағылшын тілін үйрену кезінде функционалдық сауаттылыққа қол жеткізудің 

әр түрлі әдістері бар. Мұғалім осы немесе басқа тапсырманың қандай мақсатта 

орындалып жатқанын нақты түсініп, сол мақсатқа жетелейтін әдісті тиімді, 

оқушылардың қызығушылығы мен талабын ескере отырып пайдалануы қажет.  

Қорыта айтқанда, ағылшын тілі сабағын меңгерту кезінде функционалды 

сауаттылықтың атқарат жүгі орасан. Жалпы сауаттылық білім беру жүйесінің 

басты кредосы екенін ескерсек, алған білімді жүзеге асыру, білім, білік, дағды 

үштігі негізінде бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға қол жеткізуге болады.  
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ВПЛИВ МУЗИКОТЕРАПІЇ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

 Бакай Світлана Юріївна 
канд. пед. наук, доцент 

кафедри дошкільної педагогіки і фахових методик 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С.Сковороди 

 

 В умовах сьогодення особливої актуальності набуває одне з головних 

завдань національної освіти – «збереження та зміцнення фізичного, психічного 

та духовного здоров’я підростаючого покоління» [2]. Тому постає розробка 

нових ефективних засобів оздоровлення та профілактики здоров’я дітей, 

спрямування навчального процесу підростаючого покоління в оздоровчо-освітнє 

русло. Сьогодні особливий інтерес викликає використання в корекційній 

лікування мистецтвом (арттерапії) – музикотерапії. В основі даного лікувально-

профілактичного напряму лежить використання різних методів впливу: 

музикою, співом, танцями, вибір яких визначається завданнями, що конкретно 

стоять перед вихователем та педагогом. 

Перші наукові роботи, що досліджують вплив музики на людину, з'явилися 

в кінці XIX- на початку XX століття. В роботах В.Бехтерева, І.Догеля, 

І.Тарханова та інших з'являються дані про корисний вплив музики на центральну 

нервову систему, дихання, кровообіг. За допомогою ритмів можливо 

збільшувати або зменшувати активність мозку, а також змінювати настрій, про 

що свідчать науковці Ю.Гільбух, І.Гольдварг, А.Казаринова. Доведено 

безпосередній терапевтичний вплив музики на нервово-психічну сферу дітей при 

її пасивному чи активному сприйманні вченими-психологами (В.Мясищев, 

А.Готендінер, Н.Маслова, А.Гройсман, В.Райков, С.Мамулова, І.Гринькова, 

С.Шушарджан). 

Як затверджують наукові джерела, музичні твори можуть 

використовуватися не тільки, як засіб виховання і навчання. У наукових працях 

першого загальновизнаного теоретика музики, давньогрецького філософа 

Піфагора ми знаходимо опис того, яким чином музика може впливати на 

емоційний стан людини, а також здатність знаходити вірний ритм у всіх проявах 

життєдіяльності – співі, грі, танці, промови, жестах, думках, вчинках, у 

народженні і смерті. Слідом за Піфагором Аристотель вважав, що здатність 

музики впливати на душевний стан слухачів, пов'язана з наслідуванням того чи 

іншого характеру.  

В середині ХХ століття практика музичної психотерапії була тісно 

пов'язана з широко розповсюдженою в той час теорією афектів, яка вивчала 

вплив різних ритмів, мелодій і гармоній на емоційний стан людини. 

Встановлювалися різні відносини між темпераментом пацієнта і вподобанням 

того чи іншого характеру музики. Так зароджувалися і розвивалися зародки 

сучасної музикотерапії. [4]. Всі елементи вправ з музикотерапії дають 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 196 

можливість використовувати їх не тільки як засіб розвитку музичних і рухових 

здібностей дітей на заняттях ритмікою, але і як ігровий тренінг психічних 

процесів: уваги, пам'яті, волі, творчої уяви і фантазії, а також як засіб релаксації, 

перемикання уваги в самих різних формах організації педагогічного процесу в 

дитячому садку.  

Основними і головними завданнями музикотерапії є формування  

музичних і творчих здібностей, розширення емоційної сфери, розвиток 

морально-комунікативних якостей. Сучасні діти стали менш чуйними до 

почуттів інших. У дитячих садках все більше дітей з яскраво вираженою 

гіперактивністю, дітей з психосоматичними захворюваннями. Будь-яка 

неадекватна поведінка: лінь, негативізм, агресія, замкнутість, все це захист від 

нелюбові рідних. Дитина здатна успішно розвиватися, зберігати здоров'я тільки 

в умовах психологічного комфорту, емоційного благополуччя [3].   

Організація занять музикотерапією вимагає від педагога спеціальної 

психологічної освіти, знання основ загальної та клінічної психології, наявності 

музичної підготовки. Музикотерапія орієнтує педагога на співпрацю з дитиною, 

на інтеграцію різних видів художньої діяльності. Тому музикотерапію 

рекомендується використовувати не тільки на музичних, а й на фізкультурних 

заняттях, на ранковій гімнастиці, гімнастиці після денного сну, на вечорах 

дозвілля, на заняттях з розвитку мовлення, образотворчої діяльності, у 

повсякденній діяльності, самостійних іграх тощо. 

Згідно розробок дослідників та вчених музично-психотерапевтичних шкіл 

Швеції, Австрії, Швейцарії, Німеччини заняття з музикотерапії будуються за 

певною схемою, а саме: 1. Розминка. Рухові і ритмічні вправи. 2. Сприймання 

музики. 3. Музична релаксація. Аутотренінг.  

До  занять долучаються різні види музичної діяльності дітей: спів, 

слухання, музично-ритмічні рухи, гри на музичних інструментах і обов'язково 

елементи театралізації. Під час досліджень, діти, у яких спостерігалося рухове 

розгальмування (гіперактивність), боязливі, замкнуті, діти з певними 

порушеннями діяльності нервової системи, що потребують корекції 

психоемоційної сфери, повністю змінювалися [1]. У процесі музичної творчості 

дитина пізнає самого себе, свої здібності і можливості, формуються навички 

невербального, чуттєвого контакту з навколишнім світом. Танець, міміка, жест, 

як і музика, є одним з найдавніших способів вираження почуттів і переживань. 

Крім того, що вони знімають нервово-психічну напругу ще й допомагають 

дитині швидко і легко встановити дружні зв'язки з іншими дітьми групи, 

вихователем, а це також дає певний психотерапевтичний ефект. 

Методи музикотерапії поділяють на такі, що спрямовані на емоційну 

активізацію, тренінгові, релаксуючі, комунікативні, а також творчі методи у 

формі інструментальної, вокальної, рухової імпровізації, музичний тренінг 

чутливості для вироблення здатності бачити виявлення життя в музиці. 

Музикотерапію застосовують як індивідуально, так і на групових заняттях.  

Форми роботи, що застосовуються в музикотерапії, це – слухове розслаблення і 

злиття з ритмом музики; музично-рухові ігри і вправи; психічна й соматична 

релаксація за допомогою музики; вокальні вправи-співи; гра на музичних 
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інструментах і ритмічна декламація; рецептивне сприймання музики; музичне 

малювання; пантоміма; рухова драматизація під музику; музична розповідь; гра 

з лялькою та дихальні вправи з музичним супроводом [2]. 

1. Рухове розслаблення і злиття з ритмом музики. Метод занять — свідоме 

й чуттєве сприймання музичного ритму, що відбувається в русі як в одному з 

найхарактерніших спонтанних життєвих виявів, а також підкорятися ритму 

музики та зливатися з ним; повноцінне переживання почуття, гармонійного 

поєднання ритму рухів свого тіла з ритмом музики. 

2. Музично-рухові ігри та вправи. Мета занять — стимуляція та 

концентрація уваги, координація аудіовізуальної, моторної і тактильної корекції 

людини, створення умов для комунікації та взаємодії у групі, зв'язку індивіда з 

групою та групи з індивідом. Музичні приклади: а). «Прогулянка по казковому 

лісі» (М.Римський-Корсаков, арія Февронії з опери «Сказання про невидимий 

град Пітеже»). Кроки в повільному темпі, уявивши  навколо себе красивий 

пейзаж і показуючи жестами іншим дітям пишність природи; б). «Святковий 

марш» (М.Римський-Корсаков, вступ до опери «Казка про царя Салтана»). Йти 

впевненим, рішучим кроком.  

3. Психічна і соматична релаксація за допомогою музики. Цей метод має 

три складові: психологічну, музичну та біозвукову, які комбінуються у різних 

варіаціях. Психологічний вплив здійснюється через яскраву та образну уяву 

формул самонавіювання, спрямованих на розслаблення м'язів тіла. Для 

заспокоєння та відновлення використовують музичні програми і звуки живої та 

неживої природи. Для слухання на заняттях музикотерапії та релаксації, 

пропонуємо наступні теми: «Роздум» С.Майкопова, «У церкві» П.Чайковського, 

«Аве Марія» І.Шуберта, «Порив» Р.Шумана, «Розлука» М.Глінки, «Жарт» 

С.І.Баха, «Гумореска» П.Чайковського.  

4. Вокальне вираження — співи. Мета занять — зняття напруження, 

гармонізація особистості, позитивний психічний і соматичний вплив на дихання, 

серцеву діяльність, травлення. Груповий спів передбачає анонімність співака, 

тому він є дієвим засобом зняття напруження й гармонізації особистості. 

Груповий спів можна комбінувати із сольним у іграх, наприклад, «Ходить 

пісенька по колу», коли кожен співає по куплету.  

5. Ритмічна декламація. Мета занять — реалізація відчуття ритму й 

розвиток творчих здібностей. Завдяки фізичній активності діти набувають 

навичок спритності, гнучкості, відчуття координації моторики. Розвивається не 

тільки акустичне, ритмічне, моторне сприйняття, а й увага, фантазія, 

підтримується психічна соматична стабільність. Для занять музикотерапією 

можна рекомендувати музично-ритмічні композиції з «Ритмічною мозаїки», 

«Три поросятка», «Циркові конячки», «Діти і природа», «Два барана».  

6. Рецептивне сприймання музики. Мета занять — зняття внутрішнього 

конфлікту, проблем, сприяння стабілізації особистості. Використовується для 

розслаблення особистості, яка в процесі сприймання музики стає активним 

учасником образної дії, збагачуючи її своїм внутрішнім світом переживань. 

7. Пантоміма. Мета занять: сприяти психічній релаксації та творчій 

стимуляції, розвивати творчу фантазію та уяву, рухові здібності до 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 198 

самовираження, допомагати зняти психічне напруження. Тести й пантоміма 

збагачують міміку обличчя.  

8. Рухова драматизація під музику. Використовуються пісні, сюжет яких 

можна зобразити в рухових елементах. Наприклад, твір, що оспівує море або 

озеро, його широту, глибину, колір, бурхливість або навпаки — спокій, а також 

твори з переліку орієнтовних музичних творів для рухового розслаблення і 

злиття з ритмом музики. 

9. Музична розповідь. Це ефективний спосіб психічної та соматичної 

стимуляції за участі рухів, драматизації та мовлення. Усі розповіді 

супроводжуються музикою, в якій простежується і дзюрчання струмочка, і виття 

вітру, і звички тварин. Можна використовувати фрагмент з «Пори року» або 

«Вальсу квітів» з балету «Лускунчик» П.Чайковського.  

10. Гра з лялькою. сприяє вираженню внутрішнього стану дитини та 

характеру її взаємин із батьками, рідними, друзями та соціальним оточенням.  

11. Дихальні вправи з музичним супроводом. Правильне дихання має 

вирішальне значення для тренування вольових якостей, загальної релаксації. 

Розслаблювальні музичні стимули приносять полегшення, відчуття гармонії, 

врівноваженості, наприклад: «Аромат троянд» - розслабляючи подих. Уявити 

перед собою великий і красивий букет троянд і вдихати уявний аромат квітів або 

«Засипає квітка» - заспокійливу дихання в пропорції 1 + 3. На одну чверть -вдих, 

на три четверті- видих. Подумки представляти себе квіткою, що закриває на ніч 

свої пелюстки в бутон [3]. 

Таким чином, заняття музикою сприяють загальному розвитку особистості 

дитини, допоможуть активізувати творчу, розумову діяльність, розвинуть 

дошкільнят фізично. Музика в різних видах діяльності дошкільника повинна 

знайти застосування завдяки активній організаторській діяльності вихователя. 

Використання композицій на основі швидкої, веселої музики дозволяє підняти 

настрій дітей, активізувати їх увагу, що сприяє кращому засвоєнню 

запропонованого матеріалу.  
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Анотація. Автор статті   обґрунтовує актуальність проблеми формування 

особистості людини культури. В статті розкривається історичний досвід, 

з’ясовується сутність основних понять проблеми. Крім того, автор аналізує 

підходи щодо процесу розвитку людини культури в теорії та практиці 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: культура, людина культури, культурний розвиток, 

формування людини культури, культурні потреби. 

Розробка теоретико-методологічних основ проблеми формування якостей 

особистості людини культури в системі освіти базується на філософському і 

психолого-педагогічному аналізі концептуальних підходів, на виявленні 

основних понять, умов, вихідних передумов вирішення даної проблеми. 

Історико-педагогічний аналіз дозволяє знайти початок сучасних назрілих питань 

і виявити напрямок їх вирішення. Це дає можливість простежити, як розвивалася 

проблема формування якостей особистості людини культури в педагогічній 

науці та освіті. 

Вивчення літературних джерел показало, що існувала з найдавніших часів і 

була актуальною протягом усієї історії людства проблема вдосконалення 

особистості для кращого улаштування соціального життя. 

Філософи античності розглядали людину вищою природною істотою, 

ставили її в центр світобудови та світосприйняття. Тим самим вони визначали її 

цінність і значимість у світі. По суті вони намагалися вирішувати проблему 

виховання людей «гідних цивільних вдач відповідно c традиціями етосу» (етики, 

виробленої культури поведінки та взаємовідносин) [6, с.17]. 

Таким чином, в античні часи робилися первинні спроби виховання окремих 

якостей людини, які в їх єдності становили цілісний образ людини епохи 

античності. Однак для більшості філософів людина була об'єктом впливу. 

Особливістю епохи середньовіччя є звернення людини «всередину себе», до 

духовності, яке реально виражалося у розвитку релігійності. В центр всесвіту був 

поставлений Бог, який розуміється, як вища сила, яка тяжіє над людиною. 

Людина перестала розумітися як цінність. Розумовому вихованню, освіті 
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протиставлялася віра. Будь-яка думка, що йде врозріз з церковними догматами, 

придушувалася [6; 2]. 

З періодом середньовіччя в Європі збігся початок християнського періоду в 

нашій країні - час розвитку Київської Русі. Згідно філософським уявленням, 

людина, як і на заході, розумілася як гріховна істота, яка не знає істинного Бога, 

якій належить стати на шлях божий і знайти віру в нього. Ідеалом людини в 

Київській Русі була віруюча в Бога, моральна, працьовита людина, громадянин і 

патріот своєї Вітчизни. Цінностями-чеснотами людини проголошувалися 

совісність, милосердя, співчуття, повага до іншої людини, надання їй необхідної 

допомоги [1]. 

В епоху Відродження вчені-гуманісти звернулися до культурного надбання 

античності та середньовіччя - філософських трактатів, літератури, мистецтва, що 

сприяло формуванню нової самосвідомості, істотно вплинуло на розвиток 

людини в Європі [4]. 

Що стосується нашої історії та культури, то якщо на початку християнського 

періоду пріоритетом було виховання людини, звернення до її внутрішнього 

світу, то надалі спостерігається поступовий перехід до її навчання з метою 

передачі функціональних знань. Образ людини змінюється: вона постає як 

соціально корисна особистість, націлена на розвиток держави. У той же час 

морально-релігійні якості стають менш затребуваними в соціумі, а завдання 

духовного, внутрішнього розвитку є актуальним. В результаті цього відбувається 

руйнування цілісності в освіті людини, односторонній її розвиток. 

Наступна епоха в Європейській культурі - епоха Нового часу 

(Просвітництва), відображена в працях Д. Локка (Англія, 17-18в.в.), Я. А. 

Коменського (Чехія, 17в.), Вольтера (18в.), І. Г Песталоцці (Швейцарія, 18-19 

ст.ст.), Ж.-Ж. Руссо (Франція, 18в.), А. В. Дістервега (Німеччина, 19в.), Д. Дідро 

(Франція, 18в.) та ін., які, спираючись на історичний гуманістичний 

філософсько-педагогічний досвід, сприяли еволюції уявлень про людину і 

формуванюі якостей її особистості. 

Особливо важливою у цей період була розробка Ф. А. В. Дистервегом 

принципу культуровідповідності, згідно з яким виховання людини відбувається 

на основі загальнолюдських цінностей, об'єднання загальнокультурного і 

національного, згідно соціокультурним умовам місця і часу, в яких він народився 

[3]. З позиції цього принципу культура була осмислена як загальнолюдська 

цінність. 

Таким чином, у закордонній педагогічній теорії та практиці в епоху Нового 

часу робилися спроби прийняття ідеї самостійності і свободи у розвитку людини, 

пріоритету виховання, розробки та інтеграції принципів природовідповідності і 

культуровідповідності, введення особистісного підходу, що сприяло розвитку 

поглядів на людину як на соціальну та культурну особистість, розширювало 

уявлення про її ціннісні якості. Проте основним засобом формування особистості 

був розумовий розвиток і пізнання законів навколишнього світу, що поставило 

на другий план етичне, естетичне, фізичне виховання. Цілісний розвиток 

особистості знову був порушений.  
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Розвиток педагогіки і практики освіти у нас в країні в християнський період 

загалом йшов тим же шляхом, що і за кордоном. 

Таким чином, в епоху Київської Русі був сформований морально-релігійний 

ідеал людини. 

На початку ХХ ст. людина характеризувалася такими якостями: релігійність, 

освіченість, любов до своєї землі, працьовитість, соборність, смиренність, 

простодушність, доброзичливість, милосердя, чуйність, націленість на 

принесення користі державі. Їх можна назвати основними якостями людини 

християнського періоду. 

Особливо необхідно виділити в дослідженнях педагогів Новітнього часу 

формування суб'єкт-суб'єктних відносин, співпраці вчителя і учня, внаслідок 

цього, зміна ролі вчителя, який все більше ставав координатором самостійної 

діяльності учнів. 

Аналіз історичного розвитку теорії та практики зарубіжної гуманістичної 

педагогіки від найдавніших часів до кінця ХХ століття показав, що образ людини 

складався як образ соціально корисної особистості, у зв'язку з чим розроблялися 

і впроваджувалися відповідні підходи та принципи освіти. 

У кожну епоху складався певний моральний ідеал людини свого часу. З 

переходом від одного тимчасового періоду до іншого уявлення про світ і людину 

збагачувалися досвідом попередніх поколінь, об'єднуючи цінні людські якості. 

Це розширювало і поглиблювало образ людини з кожною наступною епохою. 

Орієнтація на загальнолюдські цінності, культуру міжособистісних відносин, 

бачення людини як творчого начала в розвитку соціуму, простежується в 

педагогічних установках С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. 

Сухомлинського. Вони пропагували моральне виховання, що полягає у 

виробленні таких якостей, як любов до людей, дружба, товариство, нетерпимість 

до зла, повага до представників всіх національностей, турбота про слабких, 

милосердя. 

В. О. Сухомлинський виховував у своїх учнів розуміння людини як 

найбільшої цінності, переконуючи власним прикладом, що людину не можна 

принижувати, приносити їй нещастя. Тільки тоді, вважав він, в людині природно 

розвинуться такі духовно-моральні якості, як любов до батьківщини, героїзм, 

стійкість і мужність [5]. У педагогічному досвіді В.О.Сухомлинського доведено, 

що рівноправні взаємовідносини вчителя й учня в ході організації навчально-

виховного процесу дозволяють забезпечити цілісність розвитку особистості. 

Проповідуючи гуманність, чесність, педагог стверджував гуманістичний ідеал 

людини і відповідний підхід до її виховання. Педагогічна творчість А. С. 

Макаренка і В. О. Сухомлинського справили великий вплив на виникнення і 

розвиток проблеми формування якостей особистості людини культури в Україні. 

Однак ці якості у своїй цілісності не були втілені в життя, тому що основні 

зусилля педагогів були спрямовані на формування соціальних якостей людини 

на шкоду індивідуально-особистісному, духовно-моральному розвитку. 

Основою розвитку підростаючих поколінь були суб'єкт-об'єктні взаємини, які не 

сприяють виробленню самостійності, формуванню особистих життєвих сенсів і 

цінностей. Процес розвитку особистості був позбавлений цілісності, був 
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одностороннім, тому формування цілісної особистості людини було 

проблематичним. 

Образ соціально-корисної особистості в Україні - це духовна, гуманна, 

моральна, фізично, розумово, етично, естетично розвинена, працьовита 

особистість. Критерієм визначення корисності особистості людини у 

вітчизняному філософсько-педагогічному досвіді є духовність, багатство 

внутрішнього світу особистості. Цим вітчизняний образ людини кардинально 

відрізняється від закордонного. 
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Під здоров’язберігальними технологіями вчені пропонують розуміти 

сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 

адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимальну організацію 

навчального процесу (відповідно до вікових, статевих й індивідуальних 

особливостей і гігієнічних норм); повноцінний та раціонально організований 

руховий режим [1]. 

Аналіз досліджень із проблеми формування здоров’язберігального 

освітнього середовища через реалізацію здоров’язберігальних освітніх 

технологій в освітньому процесі (Дарюга О. А. [2], Демінська Л. О. [3], 

Дудко С. Г. [4]) свідчить про спроби переглянути загальні підходи до 

формування здоров’язберігального освітнього середовища, з’ясувати новий 

зміст, форми, методи реалізації цієї проблеми в умовах сучасної ситуації в 

освітній сфері. 

Основні принципи впровадження технологій здоров’язбереження у закладі 

освіти полягають у їх комплексному використанні з урахуванням структури 

навчального процесу, умов навчання, безперервності проведення 

здоров’язберігальних заходів протягом року; максимальному залученні до 

збереження здоров’я всіх учнів; інтеграції новітніх оздоровчих технологій в 

освітній процес; застосування простих і доступних здоров’язберігальних 

методик. 

Впроваджуючи здоров’язбережувальні технології, педагогічний колектив 

закладу освіти повинен зосередити увагу на таких актуальних питаннях: 

- забезпечення умов та механізмів щодо сприяння здоров’ю відповідно до 

нормативно-правових актів, документів; 

- формування суспільної думки щодо пріоритету захисту здоров’я 

(фізичного, психічного, соціального, духовного) дитини; 

- взаємозв’язок школа – родина – державні установи – громада – 

соціокультурні системи; 

- об’єднання та координація зусиль дітей та родин, соціокультурних систем з 

метою узгодження та об’єднання дій щодо вирішення питань стосовно здоров’я 

дітей; 

- створення умов по забезпеченню здорового середовища проживання, 

спрямованого на зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку, соціальної 

адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі;  

- забезпечення повноцінного медичного обслуговування, впровадження 
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новітніх технологій медичного забезпечення; 

- здійснення соціально-правового захисту життя, здоров’я дитини, від 

насилля, експлуатації; 

- здійснення профілактики соціального неблагополуччя дитини та надання їй 

допомоги; 

- створення сприятливого життєвого простору буття дитини; 

- здійснення моніторингу діяльності щодо сприяння здоров’ю, фізичного, 

психічного і морального здоров’я дітей; 

- впровадження цілісної системи соціальної підтримки здорового способу 

життя, яка стимулює молодь зберігати і зміцнювати власне здоров’я. 

Партнерство вчителів, учнів, батьків забезпечить створення 

здоров’яформуючого середовища, сприятливих умов виховання здорового 

молодого покоління, збереження їх фізичного, психічного і духовного здоров’я; 

розвитку життєстійкості та життєздатності дітей, включення їх до соціальної 

практики та соціального проектування, розвитку соціальної компетентності; 

залучення їх до процесів здорового самотворення й упорядкування здорового 

середовища власної життєдіяльності. 

Від здоров’я, гарного самопочуття і бадьорості дітей залежить їх духовне 

життя, світосприйняття, розумовий розвиток, рівень навчальних досягнень, віра 

в свої сили. Навчання учнів здоровому способу життя повинне бути системним і 

сприяти гармонійному розвиткові психофізичних здібностей [1]. 

Педагог повинен уміти створювати оптимальні умови навчального процесу, 

враховуючи гігієнічні норми, критичні періоди розвитку, вікові, статеві й 

індивідуальні особливості дітей; використовувати методичні прийоми і 

технології з позиції здоров’язбереження; оцінювати функціональний стан, 

працездатність учнів. Водночас педагог повинен володіти навичками організації 

і методичними підходами до контролю здоров’я учнів у закладі освіти; досвідом 

організації і впровадження здоров’язбережувальних рухливих ігор, змагань, 

розваг, активного відпочинку в режимі навчального дня; навичкою контролю за 

режимом рухової діяльності і вмінням своєчасного внесення коректив з її 

безпеки та ефективності; досвідом проведення поза шкільних заходів, 

спрямованих на збереження і підтримання здоров’я учнів засобами фізичної 

культури і спорту [5, с. 57—58]. 

Теоретична частина ознайомлення зі здоров’язбережувальними 

технологіями повинна презентуватися із використанням сучасних методів 

навчання (електронних навчальних матеріалів, комп’ютерних програм, наочних 

посібників). Кожен новий медичний термін чи поняття вводиться через контекст 

характеристики проблемної ситуації чи пояснення сутності тих чи інших 

здоров’язбережувальних дій. У ході практичних занять учні знайомляться з 

прийомами, способами виконання здоров’язбережувальних дій; проводиться 

контроль вчителя за використанням і засвоєнням учнями методик збереження 

здоров’я.  

Крім практичних занять, рекомендується проводити семінари, на яких 

заслуховуються й обговорюються виступи учнів за тематикою самостійних 

реферативних робіт. Отримані результати дозволяють виробити гігієнічні 
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рекомендації з корекції умов навчання й організації освітнього процесу в закладі 

освіти. На основі таких форм роботи учні починають усвідомлювати турботу про 

своє здоров’я. 

На думку практиків для впровадження здоров’язбережувальних технологій у 

освітній процес потрібні такі умови: 

• підвищити свою кваліфікацію з питань здоров'я, здоров'язберігальних 

технологій (курси, окремі семінари, самоосвіта); 

• проаналізувати свій методичний арсенал на предмет їх відповідності 

принципам здоров'язберігаючої педагогіки, внести корективи; 

• враховувати природні біоритми, індивідуальні особливості учнів при 

організації навчального процесу; 

• забезпечити оптимальне співвідношення між фізичним та інформаційним 

обсягом уроку без інформаційного перенавантаження; 

• планувати обґрунтовані, з точки зору збереження здоров'я, кількість та види 

методів навчання, частоту та чергування різних видів навчальної діяльності з 

урахуванням своєчасного спостереження початку фаз неповної компенсації, 

сталого зниження працездатності учнів; 

• забезпечити оперативний прямий та зворотній зв'язок в управлінні 

навчальним процесом: психологічний вплив на учня, передача інформації від 

вчителя до учня, уміння стимулювати мотивацію учнів; 

• включати елементи здоров'язберігаючої педагогіки у зміст уроку; 

• використовувати з максимальною можливістю методи активного навчання; 

стимулювання учнів до продуктивної тематичної комунікації та творчості; 

• дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог до організації та проведення 

уроку, проведення фізкультхвилинок та пауз загального і спеціального впливу 

[6]. 

Значна роль у цій діяльності належить вчителю, який має розуміти, що 

найважливішою метою впровадження здоров’язбережувальних освітніх 

технологій в освітній процес є формування, збереження і зміцнення здоров’я 

учнів. Педагогу необхідно правильно та раціонально використовувати методи та 

прийоми щодо застосування здоров’язбережувальних технологій, оскільки 

дитина повністю покладається на дорослого, адже для неї він є авторитетом. 

У процесі використання здоров’язбережувальних технологій вчителю необхідно 

планувати свою діяльність з урахуванням ігрових моментів, що буде сприяти 

створенню необхідної атмосфери, збереженню зацікавленості, зосередженню 

уваги та бажанню виконувати оздоровчі вправи. 

Педагог також має знати, що процес навчання в умовах 

здоров'язбережувальної педагогіки складається з трьох етапів, які відрізняються 

один від одного як специфічними завданнями, так і особливостями методики [7]. 

Перший етап – етап початкового ознайомлення з основними поняттями та 

уявленнями. Його мета – сформувати в учнів елементарні уявлення про основні 

поняття здорового способу життя. Основними завданнями цього етапу є: 

сформувати уявлення про елементарні правила збереження здоров'я; досягти 

виконання елементарних правил здоров'язбереження (на рівні первісного 

вміння); створити мотивацію до ведення здорового способу життя. 
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Другий етап – етап поглибленого вивчення. Його мета – сформувати 

повноцінне розуміння основ здорового способу життя. Основними завданнями 

цього етапу є: уточнити уявлення про елементарні правила здоров'язбереження; 

досягти свідомого виконання елементарних правил збереження та зміцнення 

здоров'я; сформувати практичні знання, уміння, навички, необхідні у 

повсякденному житті. 

Третій етап – етап закріплення знань, умінь і навичок збереження та 

зміцнення здоров'я та їх подальшого вдосконалення. Мета – вміння зберігати 

здоров'я та перевести це в навичку, що буде використовуватися в повсякденному 

житті. Основними завданнями цього етапу є: досягти стабільності та 

автоматизму при застосуванні правил збереження здоров'я; досягти виконання 

правил збереження здоров'я відповідно до вимог їх практичного виконання; 

забезпечити варіативне використання правил здорового способу життя в 

залежності від конкретних практичних умов. 

Завдання кожного з означених етапів можуть вирішуватися як одночасно, так 

і послідовно, оскільки вони всі тісно взаємопов'язані. Наприклад, 

використовуючи здоров’язбережувальні технології для формування життєвих 

навичок, що сприяють соціальному здоров’ю доцільно скористатися таким 

методом як казкотерапія. У казкових сюжетах відображаються особистісні та 

суспільні конфлікти людей, гармонійно поєднується реальне і фантастичне. Це 

має величезний вплив на формування у дітей компетентності у сфері соціального 

здоров’я. Серед методів формування життєвих навичок, що сприяють духовному 

та психічному здоров’ю виокремлюють кольоротерапію та сміхотерапію. 

Використання в навчанні елементів кольоротерапії та сміхотерапії сприяє 

формуванню в дітей позитивного ставлення до себе, інших людей, до життєвих 

перспектив та ситуацій; умінню правильно виражати свої почуття, контролювати 

прояви гніву; зосереджуватися на досягненні мети. 

З різноманіття педагогічних стратегій ми виокремили стратегію 

запропоновану доктором педагогічних наук, професором В. Ігнатовою, а саме 

стратегію орієнтування [8]. Дана стратегія адекватна реальній ситуації розвитку 

особистості учня, не суперечить основним освітніх потребам учня, торкається 

основних сфер особистості (пізнавальної, емоційно-мотиваційної, діяльнісної) і 

передбачає комплекс заходів ознайомчого, рекомендаційного, підтримуючого 

характеру, спрямованого на досягнення мети, певний результат. За допомогою 

даної стратегії розгортаються основні педагогічні засоби орієнтування: 

ознайомлення, звернення уваги, направленість, допомога, підтримка, 

активізація, адекватне оцінювання. В результаті реалізації цієї стратегії 

відбувається усвідомлений вибір ціннісних орієнтацій, напрямку становлення 

особистості, самореалізації в політичному, економічному, професійному та 

культурному житті. Таким чином, особливості учнівського віку і сутнісні 

характеристики педагогічної стратегії орієнтування дозволяють розглядати цю 

стратегію в контексті здорового способу життя і включати учня як суб’єкта в 

здоров’язберігаючу діяльність.  

Орієнтування учня на здоровий спосіб життя через реалізацію сукупності 

педагогічних умов, методів, прийомів і засобів інформаційно-пізнавального, 
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емоційно-ціннісного та креативно-діяльнісного характеру може здійснюватися в 

освітньому процесі закладу освіти і сприяти вирішенню проблеми формування 

здорового способу життя учня. 
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У зв’язку з карантинними обмеженнями 2020 року у вищих навчальних 

закладах України, зокрема в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу почала активно функціонувати дистанційна форма 

навчання. Як відомо, сучасне онлайн-навчання здійснюється за допомогою 

різноманітних освітніх платформ та цифрових інструментів. Систематичне та 

цілеспрямоване використання найбільш поширених цифрових інструментів 

залучає до спільної роботи студентів, віддалених від викладача та навчальних 

засобів. Зрештою, інтерактивна методика роботи у поєднанні з інтернет-

ресурсами дає позитивні результати під час онлайн-занять.  

Узагальнено-теоретичні та практичні аспекти проблеми дистанційного 

навчання стали предметом наукового розгляду таких дослідників, як: В. Биков, 

В. Бондаренко, М. Кухаренко, О. Муковіз та ін. Питанню використання 

цифрових інструментів в освітньому процесі приділяли увагу Г. Митрофанова, 

В. Гаваза, О. Євтушенко, Т. Качак та ін.  Незважаючи на певнi напрацювання у 

цій сфері, актуальним залишається питання практичного  використання 

цифрових інструментів відповідно до специфіки дисципліни, з якої проводяться 

онлайн-заняття, зокрема «Української мови (за професійним спрямуванням)». 

Мета  дослідження – на основі теоретичного аналізу та практичного досвіду 

роботи висвітлити практичний аспект адаптації  цифрових інструментів під час 

вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в 

умовах дистанційного навчання. 

Під час дистанційного навчання використовуємо різноманітні освітні 

платформи та можливості найбільш поширених цифрових інструментів. 

Виокремимо основні етапи роботи з онлай- інструментами у ході вивчення  

«Української мови (за професійним спрямуванням)». 

      Перший етап:  змістове наповнення дисципліни, від  специфіки якого 

залежить вибір відповідних цифрових інструментів. 
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Змістове наповнення дисципліни важливе насамперед своїм матеріалом, а 

також структуруванням цього матеріалу. Необхідно підкреслити, що виклад  

матеріалу і сам зміст не є монолітним, він є дуже різним. Так, зміст дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» розкривають  за допомогою 

лекційного матеріалу, практичних та самостійних завдань, тестових завдань, 

написання есе, підготовки доповіді та ін. [1]. Заняття з «Української мови (за 

професійним спрямуванням)» передбачають вивчення різних видів ділових 

документів, оволодіння нормами літературної мови, засвоєння основних правил 

культури усного ділового мовлення.  

Другий етап: використання освітніх платформ. 

В умовах дистанційного навчання викладачі дисципліни «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)»  використовують можливості  освітніх 

платформ Zoom, Google Сlassroom та ін. Як показує практичний досвід роботи, 

викладачам та студентам досить зручно працювати з цими платформами. 

За допомогою платформи Zoom відбувається усна бесіда викладача та 

студента. Функції Zoom можуть забезпечувати  роботу у парах. Наприклад, так 

звана дошка Zoom сприяє тому, що викладач може робити записи для великої 

аудиторії слухачів. Інші функції  цієї платформи дозволяють  письмово ставити 

питання до викладача та зразу ж отримувати усні чи письмові відповіді в кінці 

онлайн-заняття. 

Платформа Google Сlassroom забезпечує  роботу зі спільним  документом. 

Викладач подає студентам документ, текст, таблицю та ін. Студенти спільно 

мають доступ і можуть робити виправлення, писати коментарі, завантажувати 

свої роботи. Також можна  використовувати  спільно зі студентами інструменти 

Google платформи для створення різноманітних вправ на основі тексту 

(словникова робота, невідомі слова, переклади та ін.). 

Третій етап: використання можливостей інших  цифрових інструментів. 

 Як показує досвід роботи, викладачі активно можуть використовувати 

різноманітні цифрові інструменти відповідно до специфіки дисципліни, з якої 

проводять онлайн-заняття. Так, з «Української мови (за професійним 

спрямуванням)» можна використовувати такі онлайн- інструменти: Canva 

(презентації, плакати, буклети), Wordart (хмарка слів), Mentimeter (презентації), 

Learning Apps (різноманітні інтерактивні вправи), Glogster (створення 

інтерактивних плакатів), Mindomo, Mindmeister (ментальні карти). Більше того, 

як засвідчили результати опитування, студентам подобається працювати з 

певними цифровими інструментами, створюючи власні презентації, інтерактивні 

плакати, асоціативні кущі та ін. 

 Найбільш поширеним онлайн-інструментом  візуалізації є Canva.  Власні 

презентації та постери як студенти, так  і викладач можуть створювати за 

допомогою цього інструмента. Canva дозволяє також працювати з онлайн-

дошкою.  Відповідно, студенти можуть робити  на дошці свої записи та позначки, 

а викладач демонструвати таблиці та приклади з відповідної теми (наприклад, 

«Морфологічні норми»). 

 Різноманітні інтерактивні вправи дозволяє створювати інструмент 

Learning Apps. Наприклад, з поданого науково-технічнийого тексту викидаємо 
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певні терміни, а студенти повинні покласти їх на місця пропуску у відповідні 

речення.  Таку інтерактивну вправу доречно використати  на онлайн-занятті за 

темою «Лексичні норми сулм». 

   Для побудови асоціативного куща та хмарки слів використовують   сервіс 

Wordart, а також Mentimeter.  Можливості вказаних інструментів варто 

використовувати у роботі з науково-технічним текстом, де враховуємо смиловий 

рівень тексту, власне мовний рівень, вихід за межі аналізованого тексту.   

За допомогою онлайн-інструмента Glogster можна створювати інтерактивні 

плакати. У цьому інструменті один плакат – це повноцінна презентація. 

Клікнувши на відповідному значку, відкриваємо плакат, текст чи тлумачення 

конкретного терміна.  Iнтерактивні плакати дозволяють організовувати 

словникову роботу, тлумачення термінів, побудову речень у науково-технічному 

тексті. Функції Glogster можна використовувати на таких онлай-лекціях: 

«Функціональні стилі сучасної української мови», «Лексичний склад сучасної 

української літературної мови», «Синтаксис української ділової мови. Поняття 

про синтаксичні норми». 

Як бачимо, цілеспрямоване використання можливостей найбільш поширених 

цифрових інструментів (Canva, Wordart, Mentimeter, Learning Apps, Glogster) під 

час вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» має 

свої переваги під час дистанційного навчання. Ефективність такого навчання 

передбачає також використання інтерактивної методики роботи та 

різноманітних Інтернет-ресурсів, що дозволяє залучати до спільної та 

самостійної роботи студентів, віддалених від викладача та навчальних засобів. 
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У сучасному суспільстві образ старості носить, у більшості, негативний 

характер. Вважається, що особам літнього й, особливо, похилого віку властиві 

такі риси, як: негативізм, консерватизм, інертність, упертість, запальність, 

підвищена уразливість, егоїзм, дратівливість, дріб’язковість, скнарість та ін. 

Ставлення до старості в західній та східній культурах має істотні відмінності. 

Процес старіння передбачає зміну суспільного статусу й соціальних ролей людей 

похилого віку, перехід їх у нову систему групових і міжособистісних відносин. 

Сучасне суспільство з однієї сторони шукає шляхи подовження життя своїх 

громадян, з іншої сторони не може забезпечити створення й повноцінне 

функціонування необхідних механізмів, що сприяють соціальній інтеграції осіб 

літнього віку, подовжують їхню соціальну значимість і корисність, та 

дозволяють цим громадянам вести суспільно змістовну діяльність після 

досягнення ними пенсійного віку. У роботі з людьми похилого віку варто 

перешкоджати сформованому в свідомості осіб пізнього віку негативному 

іміджу старіння, стимулювати в них почуття відповідальності за власне життя й 

сприяти активізації діяльності в старості, що дозволяє підтримувати відчуття 

соціальної інтеграції й цілісності життя [1]. 

Розглянуто сімейне насильство стосовно людей похилого віку як суспільну і 

сімейну проблему [2]. Факт посилення уваги до людей похилого віку 

констатується на рівні міжнародного та вітчизняного регулювання суспільних 

процесів. 

Незадовільне становище людей похилого віку зумовлений низкою чинників, 

серед яких: нездатність захистити себе через вікову фізичну чи психоемоційну 

неспроможність; обтяжливість догляду за літніми людьми; зниження їхніх 

біологічних показників, таких як нюх, смак, зір; формування негативних вікових 

рис, зокрема дріб’язковості, сварливості, мстивості, нудності; деформацію 

людських та  суспільних цінностей, згідно чого знижено повагу до самотніх 

людей похилого віку, старших [1, с. 5]. 
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Законодавчі й теоретичні обґрунтування є достатніми для здійснення 

соціальної роботи стосовно самотніх осіб похилого віку. Розробленими є 

нормативні акти протидії сімейному насильству, визначено специфіку виявлення 

проблем, міри запобіжного впливу стосовно кривдників та покарання осіб, які 

здійснюють насильство чи неправомірні дії стосовно членів сім’ї загалом та 

людей похилого віку зокрема. 

Створення об’єднаних територіальних громад викликало зміну 

функціонування та зобов’язань соціальних структур, що відповідають за 

соціально-правовий захист означеної категорії населення. Законами України від 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» 5 лютого 2015 року, «Про 

соціальні послуги» від 17 січня 2019 року передбачено відносини, принципи 

діяльності добровільного об’єднання територіальних громад, суб’єктів 

профілактичної роботи.  

Для викорінення проблем людей похилого віку необхідно підвищувати 

професійний рівень суб’єктів профілактики та вміння проводити заходи, що 

служать попередженню негараздів у їхньому житті.  

Для формування вмінь фахівців соціальної сфери здійснювати роботу 

стосовно людей похилого віку рекомендовано використовувати різні форми і 

методи індивідуального, групового, масового характеру.  

Тренінговим заняттям передбачено досягнення ефекту підвищення 

готовності фахівців соціальної сфери здійснювати соціальну роботу з людьми 

похилого віку. 

Мета: теоретично обґрунтувати, розробити та впровадити тренінгове заняття 

для фахівців соціальної сфери для роботи з людьми похилого віку. Для 

досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

1) дати характеристику людей похилого віку; 

2) розглянути сучасний стан проблем людей похилого віку; 

3) визначити державні органи та громадські організації, які є суб’єктами 

соціального обслуговування людей похилого віку; 

4) дати характеристику елементам технології соціальної роботи з людьми 

похилого віку в діяльності фахівця соціальної сфери; 

5) розробити профілактичний тренінг для попередження насильства над 

людьми похилого віку. 

Об’єкт: соціальна робота з людьми похилого віку. 

Предмет: профілактичні заходи стосовно людей похилого віку в діяльності 

фахівця соціальної сфери. 

Тренінгове заняття розроблено та впроваджено за блоками. Нами визначено 

ефективні й доцільні компоненти тренінгового заняття з фахівцями соціальної 

сфери, які здійснюють роботу з людьми похилого віку, які ми згрупували в 

інформаційний, методичний, практичний блоки (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Схематичне зображення структури тренінгового заняття для 

фахівців соціальної сфери для роботи з людьми похилого віку 

Діагностичним блоком розробленого і впровадженого тренінгового заняття 

охоплено: 

1) інформаційні повідомлення щодо інноваційних підходів до роботи з 

людьми похилого віку; 

2) аналіз теоретичних напрацювань з проблем соціального обслуговування 

цих людей; 

3) обробка і повідомлення статистичних даних, дотичних до теми 

дослідження; 

Методичний блок містить компоненти: 

1) аналіз, апробація, адаптація методик, методів, форм роботи стосовно 

людей похилого віку; 

2) організація навчання фахівців соціальної сфери у вигляді он-лайн-

зустрічей, семінарів; 

3) розробка інформаційних листів та розповсюдження їх серед фахівців 

соціальної сфери; 

4) розробка буклетів, інформаційних листів. 

Практичний блок спрямований на: 

1) виконання вправ; 

2) проведення рольових ігор; 

3) запровадження кейс-методу; 

4) вирішення проблемних ситуацій; 

5) навчання навикам медіаторства, посередництва; 

6) навчання навикам популяризації традиційних та інноваційних форм 

роботи; 

7) дослідження можливостей супервізорства, самоаналізу діяльності фахівця 

соціальної сфери. 

Результати проведення тренінгового заняття щодо соціальної роботи з 

людьми похилого віку в діяльності фахівців соціальної сфери об’єднаних 

територіальних громад засвідчено відповідями 22 учасників тренінгу на 

запитання та оцінювання їхніх відповідей за 5-тибальною системою. 

Покращення розуміння проблем, специфіки, підходів до соціальної роботи в 

статистичних показниках у майже половини (47 %) залучених до тренінгового 

заняття фахівців соціальної сфери доведено ефективність запропонованого 

підходу до підготовки до соціальної роботи з людьми похилого віку. 

БЛОКИ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ:

ДІАГНОСТИЧНИЙ

МЕТОДИЧНИЙ

ПРАКТИЧНИЙ
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Перспективи подальшого дослідження полягають у розробці елементів 

профілактичних програм стосовно самотніх людей зрілого та/чи похилого віку. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді.  Цифрове суспільство 

сформувало нове покоління студентів - digital aborigines, тому цифрові та 

медіазасоби починають широко впроваджуватися в  освітній процес, зокрема в 

іншомовну підготовку фахівців, адже  освіта повинна відповідати запитам 

суспільства та шукати технології підвищення ефективності навчання, 

враховуючи особливості, які характеризують кожне покоління здобувачів цієї 

освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми. Можливості 

використання інноваційних технологій, зокрема цифрових та медіа, у процесі 

навчання різних дисциплін, у тому числі іноземної мови, досліджують як 

вітчизняні Н. Морзе, В. Вембер, Н. Кошарна, А.Соломаха, Л.Петрик, Ю. Руднік, 

так і зарубіжні науковці Р. Потапова, Н. Гусовська, А. Бэйлор, Д. Ричи та інші [1, 

2, 3, 6, 7, 8, 9]. Погоджуємося за думкою наших колег, що “в сучасному 

суспільстві інтеграція цифрових технологій в освітній процес закладів  освіти  

всіх  типів стає  необхідністю  для  ефективності  та  якості навчання, 

враховуючи, що шлях до підвищення мотивації та заохочення студентів до 

навчання прокладений їх пристрастю до застосування нових технологій та 

цифрових інструментів” [9, с.202]. 

Мета статті – висвітлити досвід використання цифрових ресурсів, що 

пропонуються для самостійної роботи студентів педагогічних спеціальностей, 

запровадження яких довело свою ефективність у процесі іншомовної підготовки 

(на прикладі німецької мови).  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Робочими навчальними 

програмами у межах дисциплін, що опікуються іншомовною підготовкою 

майбутніх педагогів, передбачено значну кількість година самостійної роботи. 

Зазначимо, що в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса 

Грінченка в межах першого рівня підготовки - бакалаврського - за програми 

дисциплін “Іноземна мова з методикою навчання” [4] та “Іншомовна освіта з 

методикою навчання” [5], таких годин 50% від загальної кількості.   

Безперечно, що  організація студентів до такої роботи вимагає певних зусиль, 

адже вони повинні не втрачати пізнавального інтересу, мотивацію та захоплення 

у процесі опрацювання передбаченого програмою матеріалу. Саме тому, 

викладачами кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного 

інституту в останні роки широко використовуються цифрові ресурси та 
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інструменти, за допомогою яких самостійна робота студентів 

урізноманітнюється, а мотивація до навчання підвищується. 

Підкреслимо, що існуючі в мережі Інтернет цифрові ресурси та інструменти, 

дозволяються поглиблювати усі складові іншомовної комунікативної 

компетентності студентів у процесі самостійної роботи. 

Зупинимося на деяких.   

Для поглиблення лексичної компетенції студентам, що опановують німецьку 

мову, пропонується використовувати лексичні онлайн  тренажери та онлайн  

ігри, а саме Hosgeldi; Russian-German Lessons; “1000  важливих  слів  німецької  

мови”; Duolingo; LingoHut [10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Для поглиблення граматичної компетенції студентам, що опановують 

німецьку мову, пропонуємо використовувати ресурси: Präsens-Übungen; 

Levrai.de;  SCHUBERT; Mein Deutschbuch.de; Lingolia Deutsch; Schularena.com; 

Mein Deutschbuch.de; Deutsch perfekt interaktiv; Deutsch lernen bei mein-

deutschbuch.de; Deutsch-perfect; ActiLingua; Grammatik - Spiele und Übungen für 

den Deutschunterricht;  ilern.ch; Online-Übungen von Claus Lez; Lernfrosch]; Lern-

quiz.de; Frustfrei-lernen.de; Deutsch Lernen Kyros; Deutsch digital; Deutsch 

Grammatik [15-29].  

Для розвитку іншомовленнєвих умінь, соціокультурної та країнознавчої 

компетенції у процесі самостійної роботи студентам, що вивчають німецьку 

мову, рекомендовано використовувати навчальні матеріали ресурсу Deutsche 

Welle  “Kostenlos Deutsch lernen mit der DW”, а саме “Das DeutschLabor”, “Nicos 

Weg”, “Ticket nach Berlin” [30-32]. Перевагою цих ресурсів є не тільки 

різноманітність тематики, яка дозволяє познайомитися з повсякденням, 

особливостями життя та проблемами сучасної людини Німеччини, традиціями та 

святами країни, а й те, що кожне відео супроводжується  глосаріумом, вправами 

в онлайн та pdf-форматі, що сприяє формуванню іншомовленнєвих умінь.  

Висновки. Застосування цифрових технологій та інструментів в самостійній 

роботі в межах дисциплін, метою яких є іншомовна підготовка студентів 

педагогічних спеціальностей, є сучасним та ефективним засобом поглиблення 

рівня їхньої іншомовної комунікативної компетентності. Одночасно 

підтримується пізнавальний інтерес та мотивації до вивчення іноземної мови, 

володіння якою у подальшій педагогічній діяльності є запорукою професійного 

зростання, дозволяє співпрацювати з колегами з усього світу та транслювати свій 

досвід за межі власної країни.  
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КОМПЛЕКСНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІЗНИХ ВИДІВ 

МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ МУЗИКИ 
 

Шарапова Тетяна Анатоліївна,  
старший викладач кафедри  

педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського 

державного 

 педагогічного університету імені В.Винниченка 

 

Анотація: У статті розглядаються методи і прийоми роботи вчителя з 

удосконалення проведення уроків музики засобами ідеї комплексного 

взаємозв'язку різних видів мистецтва. 

Ключові слова: мистецтво, духовна культура, естетичне виховання, 

взаємодія, взаємозв'язок, асоціації, асоціативне мислення.  

Актуальність: Підвищення ефективності і якості навчання та виховання в 

нашій країні вимагає, щоб усі педагоги переходили від стереотипного, 

інтуїтивного чи асоціативного підходів до науково – обґрунтованого вибору 

оптимальних варіантів побудови навчально-виховного процесу. 

Важливу роль у навчально-виховному процесі відіграє мистецтво, як засіб 

формування і розвитку творчих здібностей, естетичної свідомості особистості. 

Впливаючи на емоційну, інтелектуальну й моральну сфери, мистецтво створює 

середовище для особистісного задоволення потреб людини, є для неї засобом 

пізнання себе й навколишнього світу. Специфіка мистецтва полягає у тому, що 

воно розвиває здатність творчо мислити, яка потім реалізується в будь-якій сфері 

людської діяльності і пізнання. 

 

Метою статті є аналіз комплексного взаємозв яка різних видів мистецтва 

на уроках музики. 

Світ мистецтва надзвичайно багатий, складний і різноманітний. Кожен 

його вид має численні різновиди, роди, жанри тощо. «Мистецтво – це час і 

простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так 

мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінність мистецтва, людина пізнає 

людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду», – писав 

В. О.  Сухомлинський [1, с. 544]. 

Для насолоди мистецтвом необхідна художня освіченість. Вона вкрай 

важлива сьогодні, коли наше суспільство прийшло до розуміння того, що 

нівелювання виховної ролі мистецтва в школі, ігнорування специфіки масового 

художнього виховання – один із численних факторів, які породили прояви 

естетичної сірості, безідейності і світоглядної всеїдності, коли ведуться активні 

пошуки шляхів підвищення виховного впливу навчального процесу.  

Одне з основних завдань загальноосвітньої школи – формування 

художньої культури школярів як невід'ємної частини їх духовної культури. 
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Центральне місце в художній культурі займають література, музика й 

образотворче мистецтво. Література передає думки людини, музика – її почуття 

й переживання, образотворче мистецтво розкриває реальний світ людини. 

Сучасний школяр перебуває в потужному потоці комп'ютерної інформації, 

телебачення, кінофільмів і було б помилкою вважати, що доступність художніх 

цінностей автоматично забезпечує високий рівень духовного світу й культури 

людини. А. Макаренко з цього приводу зазначав, що коли учень дивиться 

спектакль за спектаклем, фільм за фільмом, недостатньо осмислюючи побачене, 

то він звикає до пасивного задоволення, яке часто не йде далі простого 

безвольного враження, що пробігає по поверхні свідомості, не зачіпаючи його 

особистості [2, с. 298]. Тому повноцінне засвоєння культурної спадщини вимагає 

цілеспрямованого естетичного виховання з дитячих років. Культурі почуттів 

дітей слід учити так же наполегливо, як і навчати основ наук. 

В сучасній педагогіці є ідеї, які не досить активно використовуються в 

школі. Це, зокрема, ідея комплексного впливу мистецтва. 

Аналіз наукової літератури. Вивчення сучасної методичної літератури 

приводить до висновку, що впровадження комплексного впливу мистецтв у 

виховний процес є одним із пріоритетних напрямів дослідження. Аналіз наукової 

літератури дає уявлення про сучасний рівень розробленості проблеми в цілому 

та окремих її аспектів. Особливий інтерес у межах обраної теми статті 

викликають фундаментальні праці з проблем естетичного виховання особистості 

засобами музичного мистецтва таких педагогів як Л. Беземчук, А. Болгарський, 

Б. Брилін, І. Зязюн, Л. Коваль, Л. Масол, Є. Назайкінський, Г. Падалка, 

О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.; теоретико-методичні 

розробки системи масового музичного виховання дітей знайшли своє втілення в 

працях Е. Жака-Далькроза, Д. Кабалевського, З. Кодай, К. Орфа; наукові праці, 

в яких предметом спеціального дослідження виступає ідея комплексного впливу 

мистецтва розкрита в працях П. Блонського, Є. Квятковського, Н. Крупської, 

М. Леонтовича, С. Шацького, В. Шацької, Б. Яворського. Ця ідея дістала 

втілення у працях Д. Кабалевського, Г. Шевченко, Н. Мірецької, 

Б. Неменського, З. Старкової. 

Підкреслюючи важливість взаємодії видів мистецтва у виховній роботі, 

Д. Б. Кабалевський писав: «Я певен, що немалою бідою художнього виховання 

дітей та юнацтва є майже цілковита відокремленість, що існує при вивченні 

навіть тих трьох видів мистецтва, які входять до традиційного шкільного циклу 

естетичних предметів – літератури, музики й образотворчого мистецтва. Ця 

відокремленість часто призводить школярів до абсолютної безпорадності, коли 

їм треба порівняти факти вітчизняного, а тим більше зарубіжного мистецтва одне 

з одним і з фактами загальної історії» [3, с. 190]. 

Виклад основного матеріалу. У той же час теоретичні питання 

естетичного розвитку молодших школярів у процесі комплексного сприйняття 

мистецтва недостатньо розглядались у педагогічній літературі.  

Актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір 

теми статті. Об’єктом дослідження даної статті є процес естетичного виховання 

молодших школярів засобами комплексної взаємодії мистецтва на уроках 
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музики в загальноосвітній школі. Предметом – педагогічні умови ефективності 

комплексного використання мистецтва на уроках музики в загальноосвітній 

школі. 

Питання про взаємодію різних видів мистецтва у виховному процесі не 

можна розглядати однозначно. Все залежить від конкретного характеру 

взаємодії, від того, на якому уроці – музики, літератури чи образотворчого 

мистецтва – використовуються твори цих видів мистецтва. Учні мають 

усвідомити, що різні види мистецтва тісно пов'язані між собою й знання одного 

з них допомагає глибшому сприйманню й розумінню іншого. 

Перед учителем постають такі завдання: підвищити рівень художньої та 

загальної естетичної культури учнів; збагатити й систематизувати знання про 

мистецтво; поглибити знання з музики. Ці завдання можуть бути вирішені, якщо 

вчитель звертатиметься до творів інших видів мистецтва систематично, 

проводитиме аналіз музичних творів у тісному взаємозв'язку з літературою та 

образотворчим мистецтвом. Розуміння специфіки цих видів мистецтва допоможе 

учням глибше зрозуміти особливості й специфіку музики, сприятиме 

формуванню цілісного уявлення про мистецтво як образну форму відображення 

дійсності. 

Провідною проблемою сучасної музичної педагогіки є розвиток творчих 

здібностей дітей. У її розв'язанні значна роль відводиться реалізації на уроках 

музики ідеї взаємозв'язку різних видів мистецтва. 

На основі власного педагогічного досвіду відомий музикознавець 

Б. Яворський створив цілісну концепцію розвитку асоціативного мислення дітей. 

За цією концепцією, дитяче мислення проходить шлях від розрізнених вражень 

(зорових, слухових, рухових) до упорядкованих, усвідомлених, логічно 

пов'язаних асоціацій вищого порядку. На певному етапі музичного розвитку 

художній і виконавський досвід дітей зливаються, що створює передумови для 

цілісного сприймання ними музичного твору і художньої творчості. 

Асоціації, на які спирався Б. Яворський, можемо умовно поділити на 

зорові, рухові, літературно-мовні й музичні. У процесі музичної діяльності дітей 

відбувалося накопичення різноманітних асоціативних зв'язків. Діяльність 

включала не тільки рух під музику, хоровий спів, гру на музичних інструментах, 

а й малювання, розповідь, інсценування тощо. Взаємозв'язок різних груп 

асоціацій мав різнобічний характер: музичні образи породжували літературні, 

художні, рухові тощо. Головним у навчальному процесі було встановлення 

паралелей між різними видами мистецтва для виконання провідного завдання – 

музично-творчого розвитку дітей. [4, с. 14-15].  

Є. Назайкінський відзначає зв'язок рівня і глибини асоціативного 

мислення з життєвим досвідом дитини, з такими видами відчуттів, як сенсорні 

(бачення, слухання, дотик) і кінетичні (моторно-рухові). Саме через взаємодію 

цих відчуттів, на його думку, здійснюється психологічний зв'язок між слухачем 

і музичним твором, що виконується. 

Н. Гродзенська у практиці музичного виховання успішно застосовувала 

асоціативний метод художнього мислення. На своїх уроках вона широко 
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використовувала літературні образи, твори живопису, що стимулювали музичне 

сприйняття школярів. 

Використання різних видів мистецтва для глибшого емоційно-естетичного 

сприймання музики школярами дістало широке відбиття в програмі з музики, 

підготовленій на основі педагогічної концепції Д. Кабалевського. Він постійно 

підкреслював взаємозв'язок різних видів мистецтва як єдність культури і тому 

пропонував використовувати на уроках музики літературу, живопис, скульптуру 

та інші види художньої творчості.  «Той, хто знайомий з літературним або 

живописним твором чи подією реального життя, що надихнули композитора на 

написання музики… володіє надійним ключем до розуміння цієї музики», - 

зазначав педагог [5, с.165]. 

Співдружність різних видів мистецтва буде доцільною і дійсно творчою 

лише тоді, коли кожен вид мистецтва збереже свою специфіку, свою форму 

художнього мислення. Коли ж ця специфіка не враховується, то взаємодія видів 

мистецтва порушується і втрачає педагогічну доцільність. Проводячи на уроці 

музики паралелі з іншими видами мистецтва, не слід перетворювати музику в 

ілюстрацію до якоїсь картини чи літературного твору. Лише ілюстративне 

використання інших видів мистецтва на уроці музики не можна оцінювати 

позитивно. Найчастіше суміжні види мистецтва можуть залучатися до аналізу 

музичних творів за тематичною і жанровою подібністю. При цьому завжди 

повинне ставитися конкретне педагогічне завдання. Слід остерігатися, щоб 

інформація, яку почують учні, не стала замінником спілкування із самими 

творами мистецтва, щоб художні образи не стали схематичними, бо це 

призводить до втрати художнього впливу на дітей. 

Робота над кожним твором має вводити школярів у світ глибоких почуттів 

і роздумів про добро і зло, любов і ненависть, щастя людей і боротьбу за нього. 

Проводячи аналогію між музичними і літературними творами маємо 

сприяти розкриттю образного змісту цих видів мистецтва, встановленню 

асоціативних зв'язків  між ними. Якщо вчитель акцентуватиме увагу лише на 

пізнавальній стороні взаємозв'язку музики і літератури, то це може зашкодити 

сприйманню художніх творів, знищити ту неповторність, яка притаманна 

кожному з видів мистецтва. 

Емоційна насиченість, витонченість і багатогранність відтінків слова, 

глибокий підтекст образів ліричного твору – усе це ріднить лірику з музикою. 

«Без розуміння й відчування ліричних творів і поетичної прози людина 

залишається глухою, байдужою до музики», – писав В. Сухомлинський [1, с.551-

152]. 

Висновки. Формування ставлення до літературного твору починається з 

його читання. Необхідно надавати учням можливість оцінювати прочитаний 

твір. У зв'язку з тим, що на уроці музики немає змоги приділяти літературі багато 

уваги, потрібно добирати невеликі вірші та уривки прозових творів, 

використовувати матеріал, який вивчався на уроках літератури. 

Учителю музики слід починати роботу над використанням творів різних 

видів мистецтв  з 1-го класу, це дає змогу значно активізувати художньо-творчу 

діяльність дітей.  



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 223 

Фрагменти комплексного використання мистецтва у процесі розв’язання 

навчально-виховних цілей уроків естетичного циклу, зокрема музики, можуть 

варіюватись. Творчо мислячий учитель, який систематично використовує 

справжнє співзвуччя мистецтв, досить швидко переконається, що такий шлях 

активізує пізнавальну діяльність школярів, збагачує їх художньо-естетичний 

досвід, формує художні смаки, оцінки, ідеали, надихає учнів на творчість в усіх 

сферах діяльності, тобто сприяє творчому розвитку особистості. 

Ефективність використання творів різних видів мистецтва на уроці музики 

значною мірою визначається особистістю самого вчителя, його світоглядом і 

професійною підготовкою, педагогічним тактом і майстерністю, багатством 

інтелекту й душевною чуйністю. Учитель є передусім творчим посередником 

між мистецтвом і дітьми. 

Таким чином сукупність окремих видів мистецтва може зробити 

особистість дійсно багатогранною. Комплексне опанування мистецтва оптимізує 

творчі здібності та сили людини, розвиток її фантазії, уяви, артистичності, 

інтелекту, тобто формує універсальні людські здібності для будь-яких сфер 

діяльності. 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Сухомлинський В. О.Вибрані твори: у 5 т.- К.: Рад. шк., 1977. - т.3. – 

670 с. 

2. Макаренко А. Книга для родителей. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с. 

3. Кабалевський Д. Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Муз. 

Україна. 1982. – 320 с. 

4. Морозова С. Н. Далёкое – близкое: Б. Л. Яворский о музыкальном 

воспитании детей // Муз. воспитание в шк. – Вып. 16. – М.: Музыка, 1985. – с. 

14-19. 

5. Кабалевський Д. Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі. – К.: Муз. 

Україна, 1973. – 190 с. 

6.  Каган М. С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом 

процессе // Музыка в школе. – 1984. – № 4. – С. 28-32.  

7.  Крижанівська Т. І. Методика комплексного розвитку художньої 

культури молодших школярів на уроках музики. – Рівне: РДГУ, 2001. – 108 с. 

8. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗМН, 

1997. – 248 с. 

 

 

 

  

  



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 224 

ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬШИКІВ ЗАСОБАМИ 

ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ 

 
Шиш Юлія Серіївна 

студентка магістратури  

факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г Шевченка 

м. Чернігів, Україна 

 

Дослідженням ролі дидактичних ігор у процесі розвитку дошкільника 

займаються багато сучасних вчених, педагогів та методистів. Л. В. Білоусько 

вивчає роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень 

дошкільників. А. П. Бурова описує організацію ігрової діяльності дошкільників 

та визначає гру як основну діяльність дитини. Вона вважає, що дидактичні ігри 

закріплюють здобуті знання, допомагають застосовувати їх на практиці, 

передають закріплений матеріал у творчі ігри, при цьому збагачують їх зміст. 

Призначення їх в тому, щоб виконувати завдання розумового характеру. І. М. 

Веремійчик говорить про визначну роль дидактичних ігор у навчанні старших 

дошкільників та молодших школярів. На думку Т. Дудової, дидактична гра є 

господарем навчального процесу. О. Сорокіна розглядає дидактичну гру, як 

форму організації навчання. Особливість дидактичної гри полягає в тому, що 

вона дає можливість дитині отримувати знання із захопленням цікавим та 

доступним способом. І. Туник показує роль інтегрованих занять у розвитку 

дошкільників та подає практичні розробки дидактичних ігор. 

За визначенням Ф. Блехер, дидактична гра – це активна діяльність з 

імітаційного моделювання досліджуваних систем, процесів та явищ. Вона 

вважає, що особливістю гри є те, що її предмет – людська діяльність. У 

дидактичній грі основним типом є навчальна діяльність, яка зплітається з 

ігровою, таким чином набуває риси спільної ігрової навчальної діяльності. Р. 

Жуковська у своїй статті робить акцент на те, що особливість дидактичної гри 

полягає у виконанні дітьми розумових та практичних завдань в ігровій формі, які 

є цікавими. Їм самим необхідно знайти шляхи розв’язання проблем, 

натрапляючи на труднощі та намагатися подолати їх. Дитина сприймає розумове 

завдання як практичне, ігрове, таким чином підвищується її розумова активність. 

О. Усова, яка звертала увагу на те, що дидактична гра як метод навчання, 

допомагає вихователю зосередити увагу дитини дуже довго. Разом з тим 

покращується рівень сприймання навчального матеріалу, а сам процес стає більш 

різноманітним та цікавим [1 c. 348]. 

Дидактичні ігри є засобом інтелектуального розвитку старшого дошкільника, 

його творчих здібностей та пізнавальних можливостей. Для покращення рівня 

інтелектуального розвитку використовують різні настільні ігри, ігри-змагання, 

ігри-загадки, ігри-подорожі, рухливі ігри, збирання пазлів; різні види логічних 
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задач і вправ. Неможливо заперечувати, що формування інтелекту дітей 

дошкільного віку – це кропітка цілеспрямована діяльність вихователя та батьків. 

Такі ігри допомагають утримувати увагу протягом тривалого часу, навчають 

зосереджуватись на виконанні завдань. За їх допомогою дитина пізнає новий 

матеріал та вчиться мислити самостійно. Дидактичні ігри не лише дозволяють 

навчатись, але й розвивають творчий потенціал, адже в процесі гри діти швидше 

і яскравіше пізнають світ та розуміють явища навколишньої дійсності [3, c. 86] 

Останнім часом, вчені намагаються створити серію дидактичних ігор для 

повноцінного розвитку дитячого інтелекту, який би мав такі особливості як 

гнучкість, ініціативність процесів мислення, перенесення сформованих 

умовиводів на нове середовище. Такі ігри не мають чітких правил, як в звичних, 

дітям пропонується обирати способи вирішення завдань, генеруючи нові ідеї.  

У дошкільному віці дидактичні ігри можна поділити на: ігри з предметами, 

настільні та словесні ігри. Дидактичні ігри з предметами дуже різноманітні, адже 

можна використовувати будь-який матеріал. До них відносять ігри з іграшками, 

реальними предметами, об’єктами природи. Вони дають можливість вирішувати 

різноманітні виховні задачі: розширювати та поглиблювати знання дітей; 

вдосконалювати мовлення шляхом покращення вміння називати предмети, дії з 

ними, їх якості, призначення, описувати предмети, складати та відгадувати 

загадки про них та правильно вимовляти звуки. 

Важливим є й те, що одна і та ж гра, що пропонується дітям різного віку може 

відрізнятись змістом та завданнями виховного та навчального характеру. Діти 

одного і того ж віку також можуть грати одну дидактичну гру відповідно до свого 

рівня розвитку. Це показує їх різноманітність. 

Настільні ігри також різні за змістом, виховними та навчальними завданнями, 

оформленням. Вони допомагають розширити та уточнити уявлення дітей про 

навколишній світ, систематизувати знання, розвивати процеси мислення. Серед 

таких ігор для дошкільників переважають такі, в основі яких лежить парність 

картинок, що підбираються по схожості. Спочатку можна пропонувати 

картинки, серед яких потрібно вибрати одинакові, згодом завдання 

ускладнюються і дошкільникам пропонується обрати одинакові по сенсу [2 c. 

162]. 

Доцільно використовувати матеріал Монтессорі. Це можуть бути предмети, 

пазли, картинки та геометричні тіла. Важливою складовою розвивального 

простору є ігротека розвивальних ігор. Незалежно від рівня розвитку і здоров’я,  

дитина може оптимально реалізувати свої можливості та підібрати гру, яка 

цікавить її найбільше [3, c. 83]. 

У наш час популярними іграми для дітей є збирання пазлів. За їх допомогою 

координуються рухи кисті руки, передпліччя, пальців. Це дозволяє підготувати 

дитину до письма, перед вступом до школи. В таких іграх розвивається терпіння, 

обережність, цілеспрямованість, спостережливість та вміння орієнтуватись у 

просторі. 

Для старших дошкільників створюються нові види словесних ігор. Цікавими 

є такі, в яких вирішують ігрову задачу, наприклад, називають пору року та 
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визначають її особливості, чи називають професії при сприйманні фрагментів 

літературного твору, який може читати вихователь або дитина. Такі ігри цінні 

тим, що дозволяють слухати текст твору, виховують естетичні вподобання, 

дозволяють ставити запитання та пізнавати щось нове [2 c. 165]. 

Отже, дидактична гра для сучасного дошкільника – це засіб пізнавальної 

активності, покращення інтелектуальних можливостей та розвиток усіх 

психічних процесів. За її допомогою збільшується словниковий запас, дитина 

вчиться знаходити шляхи розв’язання проблемної ситуації, удосконалює знання 

про себе та світ. Важливо пам’ятати, що поставлену задачу в грі повинна 

виконувати дитина, знаходячи нестандартний підхід, вона розвиває свій творчий 

потенціал. Доречно використовувати усі види дидактичних ігор в процесі 

навчання та виховання. 
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Забезпечення підвищення якості вищої освіти є пріоритетним завданням 

реформування вітчизняної сфери вищої освіти, головна увага в якому має бути 

зосереджена на реалізації принципу студентоцентризму в закладах вищої освіти 

(ЗВО). На необхідності дотримання цього принципу наголошено й в Стандартах 

і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти, де визначена обов'язковість залучення здобувачів вищої освіти до 

реалізації стратегії забезпечення якості вищої освіти у відповідних ЗВО  [1]. 

Погоджуємося, що студентоцентризм є новою філософсько-педагогічною 

моделлю розвитку освіти, коли здобувач вищої освіти стає суб'єктом науково-

освітньої діяльності в інноваційному ціннісно-культурному середовищі 

сучасних університетів [2].  

Згідно Закону України «Про вищу освіту» студентоцентроване навчання – 

це підхід до організації освітнього процесу, що передбачає:  

- заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних 

суб’єктів освітнього процесу; 

- створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та 

інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

- побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між 

учасниками освітнього процесу [3]. 

Професор Ю. Рашкевич наголошує на тому, що в основу 

студентоцентрованого навчання покладено ідею максимізації 

конкурентоздатності майбутніх фахівців за рахунок набуття ними знань, умінь 

і навичок, які повністю задовольнятимуть потреби роботодавців [4]. 

Викладач у навчальному процесі має стати консультантом (тьютером), який 

лише уважно спостерігає за здобувачем вищої освіти і направляє його 

активність в ту чи іншу сторону. Такий підхід передбачає високу мотивацію 
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здобувачів вищої освіти до навчання, яка формується не лише в академічній 

сфері [4].  

Принципами формування системи компетентностей через призму 

студентоцентризму є: індивідуальний підхід, самоідентифікація, командна 

робота, консультації, оцінювання, зворотній зв'язок, постреалізація [5]. 

Важливим залишається визначення і впровадження методів стимулювання 

та підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до навчання: 

– емоційні: заохочення, навчально-пізнавальні ігри, створення ситуації 

успіху, стимулююче (заохочувальне) оцінювання, вільний вибір завдань, 

задоволення бажання бути значимою особистістю; 

– пізнавальні: опора на життєвий досвід, врахування пізнавальних інтересів, 

створення проблемних ситуацій, стимулювання до пошуку альтернативних 

рішень, виконання творчих завдань; 

– вольові: поінформування про обов’язкові результати, формування 

відповідального ставлення, ідентифікація пізнавальних ускладнень, самооцінка 

та корекція власної діяльності, формування рефлексії, прогнозування 

майбутньої діяльності; 

– соціальні: розвиток прагнення бути корисним, створення ситуації 

взаємодопомоги, розвиток емпатії, співчуття, пошук контактів та 

співробітництва, зацікавленість результатами колективної праці, організація 

само- та взаємоперевірки [6]. 

Враховуючи європейський досвід, вважаємо за необхідне більш активніше 

впроваджувати у вітчизняну практику закладів вищої освіти принцип 

студентоцентричного навчання за рахунок формування не тільки фахових 

компетентностей, але й особистісних якостей здобувачів вищої освіти. Має 

бути комплексний підхід до забезпечення якості вищої освіти за цим 

принципом адміністрацією та викладачами ЗВО за рахунок стимулювання 

мотивації й активного навчання здобувачів вищої освіти. 
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Suppositories as dosage forms have been known since ancient times. Thus, Galen 

proposed to use pieces of soap in the form of suppositories as a laxative when injected 

into the rectum. Ebers Papyrus 1550 BC has information on the use of more than 800 

types of various dosage forms in Egyptian medicine, including suppositories for the 

treatment of hemorrhoids and constipation. 

The first technological descriptions of the manufacture of suppositories, 

recommended as an analgesic and for the treatment of diseases of the genitals, are given 

on the clay tiles of Mesopotamia. Suppositories were prepared from a mixture of resins, 

medicinal herbs and fats. Before being injected into the body cavity, they were 

lubricated with cypress oil. 

The word "suppository" appeared in medical practice only in the XVII century from 

the Latin word suppositorium – to replace, substitute. Recently, suppositories have 

become increasingly common in the medical practice of some countries due to their 

positive properties and the lack of negative effects inherent in oral and injectable drugs. 

The advantages are, first of all, the rapid entry of drugs into the great circle of blood 

circulation, and therefore the real possibility of replacing the injectable route of 

administration of many drugs, which is valuable in both pediatrics and geriatrics.  

With the rectal route of administration, the possibility of developing allergic 

reactions is reduced, in addition, there is no problem of taste, odor of drugs, there is a 

possibility of prescribing drugs with different physicochemical properties, ease and 

painlessness of administration is noted [1]. 
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Suppositories consist of a base and a active pharmaceutical substance introduced 

into it. 

In the history of the development of suppository bases, there are 3 periods: 

1st period – before using cocoa butter as a base; 

2nd period – the period of predominant use of cocoa butter as a base (until the 

beginning of the twentieth century); 

3rd period – a period of widespread application of cocoa butter substitutes [46]. 

In order for drugs to be used rectally, they must have the appropriate shape and 

consistency, which allows the patient to use it independently. By the middle of the 18th 

century, the most popular was the enema, also called the enema. These were devices 

that made it possible to inject aqueous, oily solutions and suspensions into the human 

colon. These devices were special syringes or spherical products with a syringe-shaped 

outlet. 

To the use of klister rectal dosage forms of prescription, and in part, and the 

beginning of the Middle Ages, there were woolen pieces or corks, which were coated 

with masses containing biologically active substances, such as honey, bovine bile, fats 

and condensed plant extracts. However, both forms – wool lumps and klisters – could 

only be used by the patient with the help of an outsider. 

In the process of development and discovery of new dosage forms and the 

possibilities of their production, the use of cocoa butter was found in pharmacies. Since 

cocoa butter is solid at room temperature, melts at the temperature of the human body, 

and also easily takes any form, it became possible to produce rectal dosage forms that 

allowed the patient to get rid of the discomfort associated with the need to resort to the 

help of strangers and enter them himself. 

Cocoa butter has been the only suppository base in use for nearly 200 years and 

has accordingly been described in all national and international pharmacopoeias as a 

suppository base. 

Due to the difficulty of purchasing cocoa butter during World War II in Europe, 

the use of polyethylene glycols (PEG) was recommended in 1939-1940. Already in 

1941, this basis was included in the 1st supplement to DAB 6 (German 

Pharmacopoeia). From this moment begins the third period in the development of 

suppositories as a dosage form. 

In domestic practice, the beginning of the use of PEGs dates back to the fifties of 

the last century. M.H. Gluzman and co-workers (1956, 1965) proposed a mixture of 

polyethylene glycols 4000 and 400 as a suppository base. They showed that such a 

base corresponds to the hardness of cocoa butter. 

Polyethylene glycols still occupy a strong place among the excipients as 

suppository bases. 

However, a much more important place than polyethylene glycols, among the 

suppository bases are fatty bases (or cocoa butter substitutes). 

In 1948, triglyceride from saturated fatty acids was launched on the market as a 

first substitute and equivalent of cocoa butter. To date, this first product has had a large 

number of such fats. 
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Such products were first introduced in the third supplement to DAB 6, and are now 

described in many other national pharmacopoeias. Domestic research in this area has 

been conducted since the 1930s. 

The European Pharmacopoeia uses the term Adeps solidus (Hard fat) – solid fat. In 

modern pharmaceutical (industrial) production, solid fats have completely supplanted 

cocoa butter as a suppository base. 

Fig. 1 presents the basis for suppositories, recommended for use by domestic and 

leading foreign pharmacopoeias [2-4]. 

 
Figure 1. Suppositories bases which recommended by different Pharmacopoeias. 

 

Suppository preparations of more than 50 pharmaceutical companies from 23 

countries of the world are presented on the pharmaceutical market of Ukraine [5]. The 

leaders are Germany, France, Italy, Switzerland and Russia. 

A similar situation with the pharmaceutical market is observed in Lebanon. In this 

country, on the pharmaceutical market, medicinal preparations in the form of suppositories 

are represented by 13 countries of manufacture and 25 manufacturing firms. The leaders 

are United Arab Emirates, Iran, Lebanon, Germany, France, Italy [6]. 
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Ukrainian manufacturers prefer to use as suppository bases mainly lipophilic 

substances: solid fat, confectionery fat, Witepsol, and cocoa butter. Hydrophilic bases 

have become less common, due in large part to their negative properties. Diphilic bases 

are used only by foreign manufacturers represented in the domestic pharmaceutical 

market, as these bases are not produced in Ukraine, so Ukrainian manufacturers prefer 

to use different emulsifiers and form diphilic bases in the basis of drug production. 

Fig. 2. Suppository bases of drugs registered in Ukraine 

 

As can be seen from the diagram, manufacturers prefer lipophilic bases, which are 

represented by such brands as shown in Fig. 2: confectionery fat (7 %), solid fat (37 

%), Witepsol (29 %), Novata (1 %), Suppocir (2 %) and cocoa butter (6 %); hydrophilic 

polyethylene oxide (PEO) bases are only 18%. 
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The use of interactive forms and methods of teaching helps the teacher to 

captivate learners with the lesson, motivate them to actively participate, achieve results, 

teamwork and encourage them to consciously master knowledge and skills. 

Interactive methods are based on two-way exchange of information between the 

participants in the training. With these types of work, the teacher stands over the 

process, he creates conditions for work and guides learners in their activities. And 

although the teacher is not the main contributor, the preparation of such lessons is much 

more difficult and takes longer than the organization of regular lessons. But the result 

is usually worth the effort. 

Skipping dictation is one of the forms of interactive learning, during which all 

participants interact in the process of communication. Such a dictation is a motivational 

component of the educational process and helps create a situation of success.The main 

advantage of this technique is the simultaneous development of all the key skills 

necessary for learning a foreign language, namely: 

➢ Listening 

➢ Speaking 

➢ Reading 

➢ Letter 

➢ Mutual verification 

➢  Teamwork 

In addition, Skipping dictationis a great option for a dynamic pause, which is especially 

important for younger learners. 

The essence of the Skipping dictationof the dictation is that the learners move from 

the desk to the card and back (the card should be located as far as possible from the 

desk), remember the sentence / phrase / words, etc., run back and dictate what they 

could remember to their “partner” . The task of the second student is to write down 

what he heard under dictation. At the signal of the teacher, the learners change roles 

and continue the dictation. The time for completing the task can be limited, or you can 

arrange a competition "who is faster".  

Such an interactive form is applicable at different stages of the lesson: 
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• goal-setting (distribute different texts for dictation, after the learners will share 

information and bring out a general topic); 

• consolidation of the material (working out lexical units, grammatical structures 

in texts); 

• dynamic pause (usefully);  

 

Skipping dictationcan be done both individually and in pairs and groups. 

 

During the questionnaire survey of learners, it was revealed that the creation of 

such a situation of success during the "running dictation" made it possible to increase 

the motivation of learners (81% of learners preferred this form of work to the traditional 

one). 

Thus, the following key aspects of such an interactive form of training as skipping 

dictation can be distinguished: 

•  this form of work contributes to the development of communicative competence 

(building effective communication), which is one of the most important flexible skills. 

•  learners during such a dictation are highlighted in the foreground, and the 

teacher in the second. 

• the technique is applicable within the framework of the system-activity approach 

(aimed at personal development), activates the interaction of all subjects of the 

educational process, which makes it possible to effectively implement the educational 

program. 
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Annotation. This article deals with phrase logical units connected with nature from 

the point of view of «Linguistic Map of the World» theory. Cult concepts appeared in 

early times and notions like “worship, adoration, praying” are connected with Latin 

word “cult”. There are many forms of cult worship. They are: “Cult of the Moon”, 

“Cult of the Sun”, “Cult of the Sky”, “Cult of the Stars”, “Cult of the Nature”, “Cult of 

the Fire”, “Cult of the Water”, “Cult of the Trees” and “Cult of the Statues”, etc. 

Keywords: Linguistic map of the world, the structure of frame, phrase logical 

units, «Cult» concepts Cult of the Moon, Cult of the Sun, Cult of the Water, Cult of 

Tree, Cult of the Fire. 

The history, culture, similarity of the Kazakh, Kyrgyz, Uzbek languages, were 

summarized concepts concerning names a cult, seemed to similarity and feature. The 

concept of a lexeme "cult" phraseological, paremiological conceptual unit, as part of a 

frame, is shown in the form of a diagram, the ethnocultural table of contents is chosen. 

The sun, the moon, water, fire, mother umay, a tree, a cult of spirits and "god's forces" 

conceptual phraseology, proverbs - sayings, popular expressions, legends, fairy tales, 

art compositions, is considered richness of language, in the above-named concepts 

associative features are specified, all this proves that there is an opportunity to 

distinguish features language images in the world and the universe. 

The history of the Turkic people, the historical and spiritual interweaving, each 

nation according to the culture of the Turkic people expresses the symbols of linguistic 

and cultural unity, exploring ethnolinguistic aspects. 

Ancient people had objects of worshipping the Moon, the Sun, and the Stars. 

These phenomena were considered as the most valuable and played a great role in 

people’s lives. The Moon, the Sun, and the Stars were as saint and powerful for the 

Nomads as “the God”. Cult concepts were appeared in early times and meaning 

“worship, adoration, praying” they connect with Latin word “cult”. There are a lot of 

forms of cult. They are “Cult of the Moon”, “Cult of the Sun”, “Cult of the Sky”, “Cult 

of the Stars”, “Cult of worship the nature”, “Cult of the Fire”, “Cult of the water”, “Cult 

of trees” and “Cult of worship the statues”, etc. 

“Cult of the Moon” was appeared in the times of stone century. The signed 

symbol of the Moon is as following: the Half Moon sign – the sign of night light and 

the saint sign of Moslems. The Moon is the symbol of beauty and gentleness. Horns of 

the bull, image of snake, round mirror, names of tribes are also the signs of the Moon. 
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Kazakh people thought that the Moon could impact not only on the people’s lives 

but on four types of cattle as well. Usually they likened their favorite or saint horns to 

the Moon and called them “ay tuyakti tulparim”, “ay muizdi siyirim”, “ay muizdi 

koshkarim”, “ay muizdi ak koshkar”, “ay muizdi kok (ak) serke”, “ay muizdi, asha 

tuyakti”. “Ay muizdi, asha tuyakti” – they call four forms of cattle except horse “asha 

tuyak” or “ayir tuyak” and in Kyrgyz language the horse is called “ay tuyak”. “Ay 

muizdi ak koshkar”, “ay muizdi kok (ak) serke” mean strong and powerful. 

There are quite many poems of Turk people which were sent to us from “Guns”. 

One of them is the poem of blessing children: 

Ay muizdi ak koshkarim seniki bolsin. 

Kamistay tik kulagi bar aigarim seniki bolsin. 

 Shudalari togilgen kara tuyem seniki bolsin. 

Likening hooves and horns of the cattle only to the Moon means that our people 

respected and worshipped the Moon and asked the safety of people and the cattle. 

When people saw the new-born Moon they said: 

Ay kordik aman kordik, 

Zhana ayda zharilka, 

Eski ayda esirke. 

           Image of the new born Moon paid an important role in the lives of not only the 

Kazakhs but of the Kyrgyz as well. While seeing the Moon the Kyrgyz blessed, the 

Tatars of west Siberia danced, the Bashkurts asked goodness from the Moon and 

worshipped and as for the Altais, they thought that it is the worst time to begin 

something. While most of the Turk people worshipped the Moon, the Yakuts asked for 

safety and goodness until the next the full Moon.    

Cult of the Sun. The symbol of the Sun was represented on the signed stone: 

“The Sun God is riding bull with horns”, “Small people dancing around the Sun God”, 

“Many handed sun God”. The hat of the king of Saxes, snake-lights, horn, “Umai Ana”, 

red colour and fire are the symbols of the Sun. The sign of the Sun was the symbol of 

the nomads who used it for a long time: round kiyiz ui, shanirak, oshak, fire, formation 

of the dishes, wheels of the cart, mirror, etc. The Sun is the symbol of the beauty, 

warmness. The horse is the sign of the Sun God, because our ancestors sacrificed with 

horse. In ancient Turk language horse means the God. 

The Sun’s shine, light were used instead of the Sun itself, that’s why we can see 

the respect the Sun from the usage of these words. The Kazakhs call people whom they 

love “my moon”, “my sun”, “my light”. They praised the cleverest, the most talented, 

and the smart one as “created from the sun light”. 

Signs of worshipping the Sun is given not only in written form but you can see them 

as well. In Kazakhstan most people in the ancient graves were buried with their heads 

towards to the Sun. it can be seen in all places where Turk people lived [1; 530-531].  

Cult of Water. In the ancient times people worshipped water and valued a well. 

They considered that even water had a God, owner of water is Suleyman. For instance, 

the statements like “Owner of water is Suleyman”, “Owner of water is the prophet”, 

“Suleyman of water”, “Don’t spit into the water which you drink” were made up due 

to its value. Worshipping the owner of water Suleyman is represented in the poems 

devoted to the Sun God in the book “Avesta”. 
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Cult of Tree. In the ancient times Turk people had a tradition of honoring trees. 

One of such saint trees is the universe tree. Universe tree is the most important mythical 

cult object.  

The universe tree in Kazakh people’s lives is – Baiterek. According to the 

legend, baiterek owns an essential and symbolic meaning. For example, people had 

proverbs like “Bir tal kessen on tal ek”, “zhalgiz agashti kima”.  

The Slavs used the Birch - tree as a medicine. They put a sick man under the tree and 

poured him with cold water. This legend shows us the importance of trees and people’s 

lives. The Kazakhs believed that the tree “archa” could protect from all evil and fired 

it in the iron dish taking round the house and the cattle. A.M. Sagalaev who investigated 

the myths of Altai people said: “the tradition of cleaning with the fire by ‘archa-tree’ 

was kept at the Yakuts” [2;68].  

Cult of the Fire. Cult of the Fire is considered to be the most important one 

among all other cults. The word “fire’’ is highly appreciated, and it is seen from the 

phrase “Ot-ana’’; this word is equivalent to the word “Kudai’’- God. The woman God 

of  Fire in Khakas language is called “Ot atan’’, and it is explained in the dictionary 

by Butanayev as ‘’Pochtitelnoe obrascheniye k bogine ognya (an honourable address 

to the woman god of fire)’’ [3;75]. 

Having the same meaning there are more phrases like “От ине”- “Ot ine’’, “От 

инезі” - “Ot inezi’’ which mean in Kazakh “Mother of the Fire, The host of the Fire’’. 

The word combination “Ot iesi (От иесі) – The host of Fire’’ is left from the times of 

matriarchy. 

According to the Khakas traditions God of Fire “Ot ine – Ot ene’’, could supply 

with light and warmth. It was believed that it could protect the family from all evils, 

bring wealth and happiness. The Khakas thought that fire had some kind of relation to 

the family members. It helped the host of the family that’s why it was also called 

“zhurttin iesi, zhurttin kuzetshisi, adamdi saktaushi, maldi korgaushi’’.  

       The Kazakhs also worshipped and appreciated it like their neighbors – the 

Turkish people. Fire worshipping had been handed down since ancient times. It is 

considered to be the basis of Zorooastrism. The fire is Merciful God as one part of the 

Sun on the Earth. At the background of fire worshipping lies the Sun worshipping. 

Ancient people understood the benefit of the sunlight and warmth and as a symbol of 

the sun they made a fire on the Earth. The people who lived in northern parts of the 

planet valued the fire more than anybody else, as winter came here earlier and the 

weather was too cold. That’s why they constantly kept the fire as a symbol of the Sun 

to get warmer. Hence, they celebrated the fire holiday not in summer but in winter.  

       In the main book of Zoroastrism religion “Avesta’’ the God of Fire is described 

as merciful, supporting, goodwill and considered to be the greatest among all other 

Gods. “Yasna’’ is the biggest part in the book of “Avesta’’. There is a prayer glorifying 

the fire at the beginning of the Zorooastrism religion development, the God of fire was 

the basement of it and it was the first step in the formation of the religion [4;114]. Some 

instances relating to the Fire in the book  of ‘’Avesta’’ are traced in Kazakh beliefs as 

well. For instance, there are songs  sung during the wedding fire worshipping: 

 Ottai ystyk dostyk ber, 

     Zhubyn zhazbai uzak ber 
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              Zholdaryn zharyk, zharkyn et, 

Ot-ana zharylka! 

      Saying these lines the Kazakhs beg the Fire Mother to protect the young couple. 

Consequently, asking for help and begging the fire is the tradition of the Kazakh people 

coming down from ancient times and it is still kept alive.  

It was identified that the fire place of the “Eternal Fire’’ is situated in Central 

Asia, Khoresm. All the scientists who were investigating Khoresm and Central Asia 

on the whole assumed that was where the Fire was born. S.P. Tolstov said that the saint 

fire of Zoroastrism started at this place and he writes in his work: “In ancient times it 

was exactly here, as academician V.V.Struve justly stated, the main center of the Sak-

Massaget tribes settlement who were persistent adversaries of  ancient conquerors Kir 

and Dariay [5;55].  

       At the places of Khorezm there were found some fireplaces of local people called 

alaukhana. There was also a temple “Dashly - 3’’ in the XVII century B.C. All three 

temples were like circles, without ceilings having nine domes. Ancient people came 

here to pray to the Fire [6;30-31]. Topyrakkala which is situated on the territory of 

Khorezm was the oldest castle. There are fire houses for sermons. The palace of 

Khorezm kings is situated in Kara Kalpak Biruny region. It is surrounded by the walls 

of Towers. From the right-side wall gates there is a street till the sermon Fire houses.  

    In ancient times Khorezm had a holiday called Adzhgar. A.Biruni says that this 

holiday was celebrated when agricultural works began in this area and it was when 

Akhmed ibn Mukhammed took part in completing the calendar in 959. Adzhgar means 

“wood’’ and ‘’flame’’ [7;256]. It is connected with the Kazakh word “ot zhagar - 

firing’’. Y.G.Gulyamov in his work about the history of watering Khorezm lands 

wrote: “In ancient times there was a calendar of rivers flooding in Khorezm and it had 

some types as the first one, which is “Kok kamysh tashuvi – Flood of blue reed’’, - it 

was when the blue reed was growing. Approximately it was on the 20th of March. 

       The second one is “Ak balyk - tashuvi’’ – “The flood of white fish’’, the time of 

white fish which went along the river Amudaria from the Aral Sea in April and 

spawned. The third one is “Yulduz - tashavi’’ – “the flood of stars’’ – taking place in 

the middle of May, the fourth is “Kyrk – chilgav tashavi’’ – “The flood of 40 days 

heat’’, took place from the second half of June till the first half of August and lasted 

for forty days [8;237]. It is similar to “40 days of heat’’ in Kazakh language. This 

means that this concept existed long times ago as well. S.P.Tolstov said: “The complex 

in Tashkent helped to find out the key, elements of the Sak culture who inhabited the 

down region of the Syrdaria river in the first half of 1000 BC. The town of slaughtered 

sheep is a fabulous monument to the classical blood shedding culture (the khanha tribe) 

in Khorezm [9;86]. At that time when agricultural works began near this temple, i.e. 

during the flood of Yulduz tashuvi people celebrated the holiday Adzhgar. It coincides 

with the 8, 9 May by our calendar. 

       Traditions, customs, beliefs relating to the fire have been existing since the 

ancient times. It played an essential role in people’s life. First, it was used in cooking, 

keeping warm, lightening the darkness. There is a proverb in this connection: “If you 

are cold, make a fire; if you are afraid, make a fire; if you are hungry make a fire’’.    
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       Second, the fire has a feature of getting rid of bad. People think that it can protect 

from evil and clear up from the sins. According to it, when people moved to a new 

place, they made a fire there and made the people and the cattle pass between two fires. 

This custom of getting rid of bad is called “alas”.  During this process people used to 

say: “Alas, Alas, ar paleden khalas, ot, ot tazart bizdi ar paleden’’. And saying “Alas, 

Alas, keep us from every evil; fire-fire, get us cleaned from everything bad,’’ they got 

rid of the bad from the sick man’s bed, the pram of a baby with the fire smoke. At the 

beginning of the New Year, it is the 22nd of March, people made fire and divided into 

separate groups according to their ages  kept in hands the sticks with fire and passed 

between two fires. They sang songs in chorus. “Alas, Alas, keep us from every evil’’ 

and cleaned the surroundings with fire and young people jumped over it. As for the last 

action it also had its own meaning. It was done for cleaning from different kinds of 

evil. 

      There was also a custom to make a fire in the middle and dance, entertain around 

it. Such holidays were celebrated during the longest days in June. They are similar to 

those ones of the Russians “Ivan kupala’’, the Belarusian’s “Yanka kupala’’, the 

French “the St. Sean’’. Following two words in – n – “young’’ n-iu “neu’’ are met in 

the German language and iung (young) in English. In Turkish languages there is added 

an affix “i’’ to these words and having new ones in Uzbek as “aingi – new, eni – new 

in Turkish. And in the Kazakh language ian-a means new as well. It could have been 

the reason of only the youth took part in this holiday. 

     Third, the fire has a feature of clearing. The Kazakhs, the Kyrgyz worshipped 

fire and considered it a safeguard against evil. According to the animistic beliefs a 

mortal body is scared of fire, and the fire is afraid of candle. 

      Fire can both support the person and be an enemy as well because it is dumb, 

merciless enemy. It makes people scared and frightened, that’s why a dead body was 

guarded and a fire was put above his head not to have him come back home. Our 

ancestors believed that the soul didn’t go out from the body for 40 days after death, so 

making the place lighter they put a fire for 40 days every day. This custom appeared 

due to the belief of worshipping fire and that is had the features of keeping warm and 

clean. Sh.Ualikhanov said: “The Kazakhs passed between two fires when they made a 

promise, swore and to clear themselves from sins… At the same time they worshipped 

the fire and were frightened of it, and swore having it,  (Sh.Ualikhanov, 1985, 154-177 

p). At first it was necessary to clear up with fire before swearing. The ancient custom 

of the Turks began during Avesta. About fire worshipping much is said in a mythology 

about Siyauish, that is common for the people of Central Asia and Parsi. Professor 

S.P.Tolstov says about this story: “Siyawish, who was wearing a golden helmet and 

riding a black horse, to try himself in the fire clearing had to pass between two flames’’. 

The process of passing it is described in the work of Firdousi called “Shakhnama’’ in 

detail as well. 

 In ancient times this custom, i.e. adding oil to the flame had an important role in 

the beliefs of the Turkish people and it is still kept. The Kazakhs believe that the fire 

is a beacon of the house, that’s why a just married woman has to worship it. It is as a 

kind of the fire worshipping, as the last one could protect the family like “God of the 

Sun”. This custom, the background of which lies in the ancient Guns, has been kept 
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with most Turkish people (Sh.Ualikhanov, Collections, 1985, 154-177 p.p.). A just 

married woman is taken to the house of her father-in-law. As soon as she enters the 

house she has to kneel and bow greeting at the same time. Then she is ordered to sit on 

the leather rug, as it means to be as soft as that leather. After it she pours oil on the fire 

and several times she bows in front of it saying “ot ana, aiana, zharylka” and prayed. 

Sometimes these were replaced by those ones “Ot aulie, mai aulie”. For example, a 

young just married woman while entering the house of her husband has to bow three 

times till she reaches the fire place and then pours a scoop of oil on the flame. The old 

women stretched their hands towards it saying “Ot aulie, mai aulie” and stroke their 

faces (Y.Altynsarin. Collections, 1994, p. 157). The custom of pouring oil on the flame 

is done not only by daughters-in-law but by sons-in-law as well. It was performed when 

a young groom first came to his parents-in-law. The people call it “otka kuyar”. 

According to this custom “the groom while crossing the threshold bows three times 

and as he reaches the fire place, he is given a scoop of oil” (Y.Altynsarin. Tand. 

shygarmalar, 1976, 26-32 pages).  

Kazakh people consider the fire as scared. Every family had the tradition of 

respecting the fire. That’s why there appeared the word phrases like "Oshak" – a fire 

place. “Oshaktyn ush butynan suraimyn” – it is said while praying for the welfare of 

your family. “Otynyn basynan, oshagynnyn kasynan ber!” – wish not to be dependent 

on somebody. “Oty ore zhanbady” – it means that somebody is miserable and is in 

despair; and “Ot basynan ort shyksyn!” – curse meaning to say when you wish 

someone to end up in broke and to be destroyed. There are also word combinations 

connected with fire – “ot” in Kazakh as “ot basy = ot basy oshak kasy” – being among 

the members of your family. “Ot zhagyp, kul shygardy = ot zhagyp – su tasydy” – 

being busy with the domestic chores. “Ot zhurek” – veru brave and courageous. “Ot 

keship, muz tosendi” – having a lot of calamities in life. “Otka itermedi” – causing 

failure. “Otyn oshirdi” – demolishing the hearth, to destroy the zeal. “Otaskan da bar, 

ot baskan da bar”, “Ot basyna ort salma, ozegine dert salma”, such phrases also 

represent the culture of the people.  

We can see that Turkish people have a lot of similar meaning proverbs and word 

combinations connected with “Ot - fire”. “Eki ottyn arasynda kaldy”, it means that you 

are between two fires. In the Kyrgyz language it sounds as the following “bir zhak zhar, 

Bir zhak suu”, in Azerbaijan – “ikl od arasynda”, in Uzbek “Ikki ud arasynda kolmak”, 

karachai-balkar “eki otnu arasynda tururcha”, Uigur “iki balanyn otturisida”. “Ottan 

kashsan – zhalynga, enbekten kashsan donbekke” sounds in Kyrgyz "angekten kachsa 

dongokko"; in Uigur "Bir baladin kutulup, unindinmu yaman bir balaga tutulmak", 

karachai-balkar “otdan chyk ta dzhalyna degencha”. Turkish people have had proverbs 

in their everyday life since ancient times such as "Ot teas agyz koima"- "Ot degenge 

auiz kuimes"; “Otug ozguch birla ochurmas” – “Otty jalynmen oshirmes”; “Ot tutunsuz 

bolmas, Iyigit yazuksuz bolmas” – “Ot tutinsiz bolmas, jigit jazyksyz bolmas”; “Kul 

urguncha, koz ursa iyg” – “Kul urlegennen, shok urlegen jaksy”.  

The Kazakhs believed that this tree brought happiness, protected from diseases, 

and prolonged the lives, that’s why it was considered as the greatest sin to cut it. While 

passing it they stopped, kneed and prayed.  
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Cult of worshipping stone statues. It was handed out to us from our ancestors. 

They thought that statues had souls of the saint people. The statues of Kultegin, Bilge 

and Ongin have their symbols. Bori, Tauteke (serke) sign is the symbol of ancient turks. 

Tekshetas is the symbol of Bod Tanri. Cross is the symbol of the Sun. It is spread in 

the world culture. 

In conclusion we found out symbolic-cognitive properties of creation the 

concepts, discovered the past history of the power of gods concepts and the meanings 

of symbolic (semiotic) signs, superstitions and rituals of the whole turkic Cult of the 

Moon, Cult of the Sun, Cult of the Water, Cult of Tree, Cult of the Fire. During research 

showed that the word a cult and the names concerning it, steady combinations, its 

understanding and the main sample, a cult" is cognitive model of an ethnocultural 

concept. "Cult" - abstract category-worship-respect-worship-entreaty, tried to 

distinguish by means of the above-named mythemes. To analyze suitable elements the 

linguosemiotic units of a cult. 
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Антропоцентрична парадигма активізувала дослідження проблеми мови і 

культури. Сучасна наука вважає мову інструментом групової стереотипізації 

поведінки, системою кодування і передачі культурно-семантичної інформації. 

Одним із базових лінгвокульторологічних понять є код культури (культурний 

код). Це, на думку Ф. С. Бацевича, «спосіб, яким конкретна культура членує, 

категоризує, структурує, оцінює світ, що оточує членів певної національної 

лінгвокультурної спільноти; “сітка”, яку культура “накидає” на навколишню 

дійсність» [2].  

Науковці виокремлюють такі культурні коди, як соматичний, просторовий, 

часовий, предметний, духовний, антропоморфний та ін. Серед базових також 

називають і біоморфний – «код, у якому знайшли своє відображення уявлення 

певної національної лінгвокультурної спільноти про світ рослин, тварин» [2]. 

Він, своєю чергою, розпадається на коди фітоморфний, пов’язаний з рослинним 

світом, і зооморфний, що є невід’ємною ланкою людського буття. Зооморфний 

код становить інтерес тим, що активізує у свідомості образи тварин, птахів, 

комах, які в складі мовних одиниць репрезентують передусім якості і риси 

характеру самої людини. Цей код представлений низкою підкодів, один з яких – 

«гади». 

М. М. Маковський на підставі етимологічного аналізу лексики 

індоєвропейських мов довів, що в культурах етносів – носіїв цих мов: 1) змія 

могла мати есхатологічне значення і символізувати долю та передбачати її; 

2) змія була символом Всесвіту; 3) змія ототожнюється з життям і смертю; 4) змія 

символізувала Світовий розум; 5) поняття змії співвідносне поняттю душа; 

6) змія була об’єктом поклоніння, прирівнювалася до божества; 7) змію нерідко 

ототожнювали с ніччю і днем (у космогонічному сенсі – Ніч Всесвіту і День 

Всесвіту); 8) змію могли ототожнювати із нутрощами, кишками (символ центру, 

божественної сили); 9) слова зі значенням «змія» можуть співвідноситися зі 

значенням «звук»; 10) змію нерідко ототожнювали з тінню [5, 175–176]. 

О. В. Гура у праці «Символіка тварин у слов’янській народній традиції і 

культурі» до «гадів» зараховує головно плазунів і земноводних (жаба, черепаха 

та ін.), водночас зауважуючи, що сюди належать також комахи і деякі інші 

тварини, зокрема миші та змієподібні риби (в’юн, вугор), черв’яки і гусені 
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[3, 273]. Однак серед цих живих істот ключовим персонажем є змія. Лексема на 

позначення цього плазуна, за даними Генерального регіонально анотованого 

корпусу української мови (Grac v. 10), має досить високу частоту вживання в 

різних дискурсах – 18219. 

У сучасній українській літературній мові зоонім змія представлений досить 

різноманітно. По-перше, як «готова» лексема. Це іменник змія в значенні ‘плазун 

(отруйний і неотруйний) ряду лускатих із довгим тілом, укритим лускою, без лап 

(часто вживається в тому самому значенні, що й гадю́ка’ (СУМ-20, 1165) і його 

варіант змій (рідко) з тим же значенням (СУМ-20, 1163).  

По-друге, це слово формує розгорнуте словотвірне гніздо, у якому більше 

30 дериватів: змія / змій – змійка ‘зменш. до змія1’, змієня ‘маля змії (у 1 знач.)’, 

змієнятко ‘зменш.-пест. до змієня’, зміїний ‘прикм. до змія і змій’, змійовий 

‘прикм. до змій’, зміястий ‘який нагадує змію в русі; звивистий’, зміясто 

‘прислівник до зміястий’ та ін.  

По-третє, зоонім змія функціює у своїх семантичних похідних: змія, змій 

(перен.) ‘про злу, підступну людину / про підступну, хитру людину’; зміюка 

‘підсил. до змія4’; зміїтися (перен.) ‘прохоплюватися, непомітно з’являтися і 

зникати (про глузливу, злу посмішку, насмішку і т. ін.)’ та ін.  

По-четверте, лексема змія активно вживається у стійких сполученнях слів 

(останній термін ми вживаємо в його широкому розумінні, включаючи 

номінативні словосполучення і паремії, тобто прислів’я і приказки, прикмети). 

За даними інтегрованої лексикографічної системи «Словники України», у 

сучасній українській літературній мові з цим зоонімом зафіксовано 17 

фразеологізмів, зокрема вигодувати змію біля свого серця, лізти змією в душу та 

ін. (СУ). Натомість стійких сполучень із номеном змій ця система не подає. 

Народні спостереження за зміями знайшли відображення в багатьох 

прикметах, напр.: 12 червня проводилися «зміїні весілля», відтак самі змії були 

агресивними. Тому казали: «Не ходи в цей день по траві, не тривож лісові хащі, 

не муч долю», оскільки вірили, що від отриманої в цей день отрути врятувати 

людину не можливо. Це ж стосується і 27 вересня, коли гади шукають місце для 

сплячки: «усі гади на день Чесного Хреста ховаються на зиму до своїх схованок, 

а тому небезпечно цього дня йти до лісу» [4, 125]. Усі сновидіння, у яких 

присутні змії, мають негативне значення. Вагомість гадів для домашнього 

господарства теж різна. З одного боку, у народі вважали, що вуж у господі – до 

приплоду худоби та збільшення врожаю; з іншого – до збитків, зокрема це 

стосувалося того, що вуж (але частіше змія/гадюка) випивав усе молоко в корови. 

Фіксуємо зоонім змія/змій і в пареміях: ужалений змією боїться і вірьовки; змія 

умирає, а все зілля хватає; зітри голову змієві, поки він не вжалить тебе у 

п’ятки та ін. Проте в більшості пареміях функціюють номени гадюка/гадина, що 

репрезентують конкретну й узагальнену семантику: гадюка як не вкусить, то 

засичить; у гадюки нема іншої науки, ніж кусати; на всяку гадину є своя 

рогатина; вигрій гадину за пазухою, а вона тебе вкусить та ін. Лексеми змія і 

гадюка вступають у синонімічні відношення, що підтверджує інтегрована 

лексикографічна система «Словники України» (СУ), словник-довідник «Знаки 

української етнокультури» [4, 124, 249], тому доцільно аналізувати ці номени 
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разом. Хоч, за даними Генерального регіонально анотованого корпусу 

української мови, слово гадюка засвідчено у 5746 уживаннях (Grac v. 10). 

По-п’яте, змія є персонажем низки народних і авторських казок. Наприклад, 

у казці «Царівна-змія» читаємо: «Тієї ж миті спала з його шиї змія, вдарилась об 

сиру землю, обернулася душею-дівицею і з-перед очей зникла, ніби її й не було» 

[7]; у «Казці про гадюку й орла, або невдячного приятеля» Е. Андрієвської: 

«Правда, попри всі її намагання орел чомусь на очах дедалі тупішав, миршавів і 

вже ледве дихав, хоча гадюка не втрачала надії, що це одразу ж мине, щойно він 

подолає перші кроки науки, до якої, на гадючине велике розчарування, що його 

вона старанно приховувала, аби не ображати свого підопічного, її приятель 

виявився такий нетямковитий» [1] та ін. 

Однак у лінгвокультурному аспекті найбільш цікавими є образно-переносні 

значення слова. У зоонімів змія/змій визначаємо їх три групи: «Людина», «Дія», 

«Погодні умови». 

1. «Людина». Образні засоби, здатні фіксувати уявлення про різні 

характеристики людини, представлені досить широко і розпадаються на такі 

підгрупи: «особливості характеру», «фізичний стан», «морально-етичні 

цінності» і «гендерна належність». Зокрема, негативні особливості характеру 

людини конотовані у стійких одиницях: підколо́дна (потайна́) гадю́ка (га́дина, 

змія́) < підколо́дний (потайни́й) гад >, зневажл., лайл. ‘підступна, зловмисна 

людина’ (СУМ-20, 580); метафоризованих словосполученнях, що мають високий 

ступінь фразеологізації, проте не кодифіковані як такі: змія повзуча / змій 

повзучий ‘про підступну, злопам’ятну людину’ (– Зважте, я вам таки більше 

потрібна, ніж білякам. Даруйте мені й батькові волю – розкажу про зрадника у 

вашій ЧК. – Змія повзуча! – скреготнув зубами зв’язаний Семенов (Д. Виходець 

& І. Чумак, Сліди золотого обозу, 1981); А я, дурна, гладила його по голівці, 

колисала на своїх грудях. Змія повзучого! Каліґулу підступного! (Г. Тарасюк, Мій 

третій і останній шлюб, 2003) (Grac v. 10)); гримуча змія ‘про неприємну 

конфліктну галасливу жінку’ (Паскуда! Да тебе треба на м’ясокомбінат здати, 

щоб з тебе наробили роботягам чебуреків! Мужики все зжеруть, особливо під 

водку. І це ж треба, щоб така гримуча змія повзала по світові? (А. Дністровий, 

Пацики, 2003) (Grac v. 10)); зміїна посмішка (погляд) ‘про людину з нещирими 

намірами’ (Зміїна посмішка ковзнула Романовим обличчям (Р. Самбук, Буря на 

озері, 1978); Я зразу ж пізнав цю людину по її хворих з червонуватими 

підтьоками очах і по недоброму зміїному погляду (Д. Соловей, Позір у минуле, 

1974) (Grac v. 10)); зміїне кодло ‘про людей, які викликають гнів, обурення’ (От 

зміїне кодло жіноче, хай йому трясця! – озвався кашовар (Р. Іваничук, 

Журавлиний крик, 1973); У липні 2009-го, перетинаючи Fronter’y, кордон між 

Еквадором та Перу, я сунувся в справжнісіньке зміїне кодло. Я пензлював 

територією, котра аж кишить озброєними до зубів головорізами та 

різномастими підозрілими суб’єктами (М. Кідрук, Любов і піраньї, 2011) (Grac 

v. 10)). Для передачі фізичного стану людини (стану алкогольного сп’яніння) в 

українці послуговуються фразеологізмом до зеленого змія. 20-томний «Словник 

української мови» кодифікує одиницю до зеленого (блакитного) змія зі словами 
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допитися, упитися ‘надміру, до нестями (напитися горілки, вина та ін.’ (СУМ-

20, 1163).  

Сферу морально-етичних цінностей репрезентує прикмета, про яку згадує 

І. Огієнко: за її забиття відпускається сім тяжких гріхів. Убити гадюку – це 

ніби сім Літургій прослухати [6]. Для позначення гендерної належності 

використовуються наступні семантичні похідні: а) про представників чоловічої 

статі: змієня ‘молода людина, підліток, дитина, яка зробила що-небудь огидне, 

мерзенне’ (Він у походи ходив ще тоді, як це змієня під стіл пішки ходило 

(А. Подволоцький, Поки Бог спить, 2007) (Grac v. 10)); б) про представників 

жіночої статі: зміюка ‘про злу, підступну жінку’ (Це все та зміюка зеленоока, 

лементувала Небослава, маючи на увазі Ярину Савойську (В. Кожелянко, 

Котигорошко, 2000) (Grac v. 10)). 

2. До другої групи – «Дія» – належать мовні одиниці, що метафорично 

характеризують спосіб виконання тієї чи тієї дії: змією з дієсловами руху 

‘утворюючи звивини, кільця, зиґзаґи’ (Скоро темний натовп, звиваючись довгою 

змією, втягнувся у вузьку ущелину між кручами ще розпечених від денного сонця 

скель і вибрався на плоский край долини (І. Єфремов, На краю Ойкумени, 1956) 

(Grac v. 10)), з дієсловами мовлення ‘коли мовлення людини порівнюють зі 

зміїним шипінням, сичанням’ («Зневіра і занепадництво!» – змією з малини 

прошипить «теоретик школи», що вічно, від пелюшок своїх до труни, когось у 

чомусь винуватить, хоч сам – смоковиця безплідна (В. Барка, Рай, 1953) (Grac 

v. 10)); зміїтися ‘рухатися, утворюючи звивини, зиґзаґи’ (… дядько палить 

сигарету в кутику губ і одночасно потягує пиво з надтріснутого (об камінь 

відкривав) горла пляшки, кров зміїться йому по бороді … (Є. Пашковський, 

Осінь для ангела, 1993) (Grac v. 10)). 

3. До третьої групи – «Погодні умови» – належать прикмети, пов’язані з 

погодою: змії з’явилися занадто рано – літо буде дощовим; якщо часто бачити 

влітку змій у сухих місцях, осінь буде сухою; якщо бачити у вологих – дощовою. 

Отже, ключовий персонаж підкоду «гади» – змія – є своєрідним поєднанням 

жіночого і чоловічого, переважно негативного (незважаючи на користь цих 

плазунів для медицини та підтримання рівноваги в екосистемі того чи того 

регіону), має широку репрезентацію в мовній картині світу українців. 
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Тілдердегі фразеологизмдер халықтың, ұлттар мен ұлыстардың дүние-

танымы, болмысы, салт-санасы, ауыз әдебиеті, әдет-ғұрпы, яғни, рухани мәд-

ениет пен материалдық мәдениетінен хабар беретін басты материалы.  Бүкіл 

халықтың немесе оның кейбір әлеуметтік топтарының дүниетанымына айтар-

лықтай әсер еткен кезеңдер немесе тұтас бір дәуір.  

Ғалымдар Чаң Сюан, Чюан Цзи «Чжуң гуо үйвен» журналында 1958 жылы 

жариялаған мақалаларында қытай фразеологизмдерінің бірнеше қайнар көзін 

атап кетеді. Олар: 1) халық аузындағы мақал-мәтелдерден келген; 2) халық 

арасында кең тараған аңыз-әңгімелерден келген; 3) философиялык, 

трактаттардан келген; 4) тарихи оқиғалардан,патшалықта: шежірелерінен келген 

фразеологизмдер[1,123]. 

Адамзат баласы өмір сүру уақыты мен кезеңін нақтылау үшін, онан қалды 

тіршілігі мен шаруашылығына ыңғайлы мерзімдерді нақты дәлме-дәл анықтау 

үшін тіршілігін табиғат ыңғайына бағындырып, көктегі Күн мен Айдың 

қозғалысына, жұлдыздардың жарқырап тууы мен батуына қарап, жердегі 

тіршіліктің өзгерісіне қарап уақыт межелеудің жүйесін қолданған. 

Күнтізбе жүйесін құруда  жаңылыспай,  ғасырлар бойы  жалғастырып келе 

жатқан ел – қытай халқы. Мүшел есебін ежелгі түркілерден қабылдаған Қытай 

халқы жылсанау уақытын біздің заманымыздан бұрынғы 2637 жылы Хуан Ди 

патшасы таққа отырған кезден, яғни Тышқан жылынан бастайды.  

Қытай тіліндегі шығыс жұлдыз жормалына байланысты тұрақты тіркестер 

жасалуы осы он екі аң атауының негізгі кілті болуынан пайда болған. 

Ұқсамайтын екі тілдегі өзіндік ерекшеліктерін ескере кететін болсақ, бұл 

мақалада қытай және қазақ ұлттарының өздеріне тән қасиеттерін байқауға 

болады. 

Құрамына «тышқан 鼠» бар фразеологизмдер 
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Қытай сөздіктерінде 鼠 лексамасы – «сүтқоректі жануар, түрлері өте көп, 

тістері мықты, астықты ұрлап, киім кешекті кеміреді, чуманы таратушы.  Жалпы 

атауы 老鼠(тура аудармасы: кәрі тышқан)  деп атайды.  

 Құрамына тышқан сөзі кіретін қытай тіліндегі фразеологизмдердің 

ұлттық-мәдени мағыналарын анықтау мақсатында, олардың құрылымына 

сараптама жасалды. Құрамына осы атау кіретін фразеологизмдердің барлығы 

лексика-грамматикалық түрлеріне қарай топтастырылды.  

Мысалы: 季风麝鼠(тура аудармасы: ара Нан құдайының ғибадатханасында, ал 

тышқан Жер құдайының ғибадатханасында) [5, 4 б.]: қара күшіне сенген адам 

туралы; 城狐社鼠[chenghusheshu] (тура аудармасы: түлкі қала қабырғасында 

және тышқан Жер құдайының ғибадатханасында) қара күшіне сеніп, елдің 

мазасын алатын адам туралы;    

 Құрамына тышқан сөзі кіретін қытай тіліндегі фразеологизмдердің 

нысандық коннотациясын төмендегідей мысалдардан анық байқауға болады:  罗

雀掘鼠 [luoquejueshu](тура аудармасы: торғайларды ұстау мен тышқанның інін 

қазу)   тағам өнімдерін табу үшін қолдан келген шаралардың бәрін жасау; 投鼠

忌器[tou shu jiqi](тышқанды өлтіргім-ақ келеді, бірақ ыдысты сындырып алам ба 

деп қорқам) [6, 11 б.] бір нәрсені бүлдіріп алам деп қорыққандықтан, әрекет 

жасамау; 以狸饵鼠 [yiliershu] (тура аудармасы: мысықпен тышқан аулау) бос 

еңбектену; босқа кеткен күш.  

Жоғарыдағы мысалдарға қарап,олардың жағымсыз коннотацияда жұмсалып 

тұрғанын анық байқауға болады. Қытай фразеологизмдерінде «әлсіздік, түкке 

тұрғысыз» деген ұғым басымдау болып келеді. 

 «Өгіз – 牛» құрамдастың қатысуымен құрылған фразеологизмдер.  

Қытай жұлдызнамасындағы екінші жануар – 牛 сиыр, бұқа, өгіз.  

 Бұл сөздің мағынасын ашу мақсатында сөздіктерге сүйеніп көрейік. 

 Қытай тілінің 牛 - сөзінің мағыналары: 1) мүйізді, сүтқоректі жануар, 

күшті, негізгі жұмыс күші ретінде пайдаланылады. Қытай жерінде сиыр (бұқа), 

буйвол, як және басқа түрлері тірлік етеді; 2) бірбеткейлік немесе танымай қалу 

секілді жанама мағынада қолданылады; 4) жиырма сегіз жұлдыздың бірі .  

 Қытай тіліндегі 牛  бейнесін еңбекқорлықпен, шыдамдылықпен, 

мықтылықпен қатар қояды. 

 Құрамында субъектілі фразеологизмдердің коннотациясы: 土牛木马 

[tuniumuma]- (тура аудармасы: бұқа балшықтан (саздан) және жылқы ағаштан)   

аты бар да, заты жоқ;同牛角马 [tongniujiaoma]- (мүйіссіз бұқа, мүйізді жылқы) 

адам санасына сыймайтын заттар; 牛鬼蛇神 - [niuguisheshen](бұқа, шайтан, 

жылан, жан) [5, 350 б.] албастылар мен қорқыныштылар.  

 Қытай тілінде 牛 лексемасы 一 -бір, 九 - тоғыз сан есімдерімен тіркесіп 

гиперболикалық салыстырма жасалады. Мысалы: 一牛九锁  [yiniujiusuo]- 

(тікелей аудармасы: сиыр біреу, құлпы тоғыз) – ауыр жағдайдан шығудың 

қиындығы [4, 37 б.]. 九牛一毛[jiuniuyimao]- (тура аудармасы: тоғыз сиырдан бір 

тал жүн) фразеологизмі «түкке тұрмайтын» мағынасын береді [46, 252 б.].    
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 Сонымен қатар, қытай тілінде құрамында сиыр, өгіз, бұқа сөздері қатысқан 

фразеолгизмдер еңбекқорлықты, бейбітшілікті білдіру үшін қолданылады, 

мысалы: 当牛做马- (тура аудармасы: өгіз бен ат секілді жұмыс істеу) [5, 104 б.) 

– демалыссыз, болдырғанша жұмыс істеу;    

 Объектілі мағынадағы фразеологизмдердің коннотациясы: 当牛做马 (тура 

аудармасы: өгіз бен ат секілді жұмыс істеу) [5, 104 б.] – өте ауыр 

жұмыспенайналысу.  

 Адъективті фразеологизмдердің коннотациясы: - 牛 头 马 面  (тура 

аудармасы: сиырдың басы, аттың беті) [5, 29 б.] – түрі жануар секілді; жануар 

тектес.  

 Эмоционалды-бағалық коннотациядағы фразеологизмдер: 老 牛 破 车
[laoniupoche] (тура аудармасы: кәрі өгіздің сүйрегені ескі арба)   – әрең сүйрету; 

жұмысты жасауға шамасының келмеуі; 牛头不对马嘴 [niutoubuduimazui]- (тура 

аудармасы: сиырдың басы аттың жағына сай келмейді) (– сай келмеу, 

сәйкестенбеу;   

 Жоғарыдан байқағанымыздай, «бұқа, өгіз» сөзінің қытай тілінің 

коннотациясы молынан берілген: «адам мінезінің көпжақтылығы, асығыс 

қимылдау, ережеден тыс әрекет ету» секілді сипаттарды білдіруде қолданылған.  

«虎- Жолбарыс» құрамдастардан тұратын фразеологизмдер.  

Қытай жұлдызнамасындағы үшінші жануар 虎- жолбарыс. 

 Қытай тілінің сөздіктерінде虎– жолбарыс  сөзін былайша сипаттайды: 1) 

қара жолақты сары жүнді терісі бар, сүтқоекті. Жыртқыш жануар; 2) жауынгер; 

белсенді; 3) жыртқыш бейнесін көрсету; 4) қорқыныш немесе алдап соғу 

мағынасы .  

 Қытай тілінде осы атаудың қатысумен құрылған фразеологизмдер жиі (39) 

кездеседі. Мысалы,  --笑面虎 [xiaomianhu]-- (тура аудармасы: күліп тұрған 

жолбарыс – екіжүзділік; 纸老虎 [zhilaohu]- (тура аудармасы: қағаз жолбарыс)– 

түрі суық, қатыгез болып көрінгенімен, әлсіз қорқақ. Бұл арада «жолбарыс» 

сөзіне «күлу» мен «қағаз» сөздерін тіркеу арқылы жағымсыз сипаттағы тіркес 

алынып отыр.  Қытай тілінің虎 hu  жолбарыс лексемасы субъектілі, объектілі, 

адъективті, адвербиалды құрылымдар мен сөйлем тектес фразеологизмдер 

құрамында тұрып, адам бойындағы жағымды немесе жағымсыз мәнде жұмсалуы 

мүмкін.  

 «兔 Қоян» құрамдастардан тұратын фразеологизмдер.  

Қытай жұлдызнамасындағы төртінші жануар - 兔 қоян. Бұл атауға қытай 

тілінің сөздіктерінде: ұзын құлақты, шошайып тұрған құйрықты сүтқоректі; 

алдыңғы аяқтары артық аяқтарынан қысқа, секіре алады, жылдам жүгіреді, қолға 

үйретілген және жабайы түрлері кездеседі; адамның үстіңгі ернінің бөлшектеніп 

тұруы.  

«Жарқын ай» коннотациясы ежелден келе жатқан қытай аңызымен тікелей 

байланысты. Аңыз бойынша 玉兔- (яшма түстес қоян) мен 银潺- (күміс түсті бақа 

екеуі айда өмір сүрген екен. Осыдан «ай» сөзімен қатар қолданылып, 

фразеологизм 玉兔银蟾[yutuyinchan]- «жарық ай» мағынасын беріп келген.金乌 
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[jinwu]- (алтын түсті тасбақа) күн бетінде өмір сүріпті, осыдан барып, 金乌玉兔 

[jinwuyutu]- деген «уақытты» білдіретін фразеологизм пайда болған.  

Құрамына «айдаһар- 龙-« атауы кіретін фразеологизмдер.  

Айдаһар 龙 бұл жыл 12 атауындағы бесінші жануар.  

Қытай тіліндегі түсіндірме сөздіктерде 龙 төмендегідей мағыналар бере 

отырып, түсіндіріп шыққан: 1) ежелгі қытай аңызы бойынша ол қабыршық бақан 

денесі ұсынша келген сиқырлы жануар, оның мүйізі, аяғы, қанаты бар. Ол жер 

басып жүре алады, көкке самғап ұша алады, суға түсіп, жүзе білетін ерекше 

құдырет иесі. Ол аспанға бұлт жинап жаңбыр жаудыра алады; 2) императордың 

символы; 3) палеонтологиядағы алып денелі сүтқоректі кейбір жануарлардың 

атауы, мысалы, динозавр; 4) қытайдың көнеден келе жатқан ұғымында: 

таулардың негізін тұрғызушы алып [6, 668 б.].  

 Қытай халқы үшін «айдаһар»  - ұлттық тотем, ұлттық символ. «Қытай 

мәдениетіндегі айдаһардың орнына ешнәрсе таласа алмайды. Шетелдіктер 

қытайды Шығыстың Ұлы айдаһары деп атаса, ал қытайлар өздерін айдаһардың 

ұрпағы санайды, сондықтан айдаһар атауына қатысты тіркестерді қытай тілінен 

көптеп кездестіруге болады». Осы негізге байланысты қытай тілінің түсіндірме 

сөздіктерінде айдаһар атауы пайдаланылған фразеологизмдер басқалармен 

салыстырғанда молырақ, олардың жалпы саны 58-ге жетті.  

 Қытай мәдениетіне қызығып оны зерттегісі келгендер мен қытай тілін 

үйренгісі келгендердің барлығы дерлік осы айдаһар тақырыбына соқпай 

кетпейді.  

   

龙- айдаһар құрамына кіретін фразеологизмдер көбіне жағымды мәнді болып 

келгенімен қарамастан, жағымсыз мәндегі фразеологизмдер де кездесіп тұрады. 

Мысалы: 变色龙[bianselong]- (түсін өзгерте алатын айдаһар) – шынайы ойын 

жасырып, саясаты үнемі өзгеріп тұратын адам [5, 669 б.]; 度眼龙- жалғыз көзді 

айдаһар) – қыли; жалғыз көзді; қисық [4, 669 б.]; 藏龙 - [canglong] (көктегі 

айдаһар) – өте қатыгез адам туралы айтылады  және басқасы.  

 龙潭虎穴 [longtanhuxue] -  (айдаһардың үңгірі, жолбарыстың апаны) – 

қауіпті жер; 降龙伏虎  [xianglongfuhu] - (айдаһар мен жолбарысты жеңу) – 

жеңіліп көрмеген батыр; жан-жағын қиратып салғыш; жойқын күш иесі; өте 

қуатты және басқа осы сияқты тіркестер де қорқынышты, алып күш иесін 

көрсету қажет болғанда пайдаланылады. 

Қытайша жыл санауындағы алтыншы белгі 蛇- жылан. 

Қытай тіліндегі сөздіктерінде蛇- былайша түсіндірме жасалады: денесін 

қабыршық басқан ұзын денелі бауырмен жорғалайтын, аяқсыз жәндік, түрлері 

өте көп, кейбіреулері улы [6, 938 с.].  

Қытай тіліндегі 春蚓秋蛇 [chunyinqiushe]- субъектілі фразеологизм春蚓- 

және秋蛇 қос тіркестің қосарлануынан туындаған. Ол «нашар каллиграфияны» 

білдіреді, оның мәнін былайшы түсіндіруге болады: 秋蛇 - күздегі жылан көп 
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жорғалап жауын сумен езілген жердің бетін шимақтайды, осыдан барып нашар 

жазуға қатысты қолданатын болған.  

Құрамына «马 жылқы» атау кіретін  фразеологизмдер.  

Жыл санаудың жетінші белгісін马- жылқы, ат. 

 Қытай тілінде құрамына 马 - жылқы атауы кіретін фразеологизмдер 

көпетеп кездеседі. Сөздіктердегі бұл атауға төмендегідей түсініктеме береді: 1) 

кішкене, тік құлақты сүтқоректі жануар, желкесі мен құйрығы қылды болып 

келеді. 马 мал шаруашылығындағы ең маңызды малдың бірі, оны жер аудауға, 

жүк тасуға, мініске қолданады; 2) денесі ірі.   

Құрамында «羊- ешкі» сөзі кіретін фразеологизмдер 

Қытай тілінің сөздігінде 羊 сөзіне былайша түсініктеме берген: сүтқоректі, 

күйсейтін, мүйізді жануар, оның теке, серке, антилопа (киік) ж.б. түрлері бар. 羊 

сөзінің мағынасы «сүйінші хабарды, жақсы ырымды білдіретін 羊 - сөзімен 

астарлас.   

Құрамында «猴 hou- маймыл» сөзі кіретін фразеологизмдер 

Қытай тілінің сөздігінде 猴- сөзіне былайша түсініктеме берген: 1) адамға 

ұқсас болып келетін сүтқоректі; белсенді, әрекеті жылдам; тапқыр; 2) (диалект) 

тапқыр; іліп алғыш, ақылды; 3) (диалект) маймылға ұқсап қоқиып отыру.  

Синоним сөздің бірі 猱 nao- маймылдың бір түрінің атауы (4, 160 б.). 猿
yuan - синонимдес сөзі – маймылға ұқсас сүтқоректі жануар, дене бітімі 

маймылға қарағанда ірілеу. 猿猴  [yuanhou]- түрлері өте көп, оның құйрығы 

болмайды, орманды алқаптарда өмір сүреді. Олардың кейбірінің сыртқы 

пішіндері адамға ұқсас болып келеді. Мысалы: гиббон (ұзынқолды маймыл) мен 

орангутанг. 

Құрамында «鸡 ji- тауық (қораз)» сөзі кіретін фразеологизмдер 

Қытай тілінің сөздігінде 鸡- лексемасына былайша түсініктеме берген: үй 

құсы, түрлері өте көп, бастырында қызыл түсті айдары бар [6, 149 б.].  

Субъектілі мағынадағы фразеологизмдердің коннотациясы: 落 汤 鸡

[luotangji]- (қайнақ суға түскен тауық)  – малмандай су болған адам; 铁公鸡

[tiegongji]- (темірдей қораз  – қолы өте тар адам; 挖鸡套全[wajitaoquan]- (тауық 

тас шатырдан, ит керемикадан)  – аты бар да, заты жоқ.  

Құрамында «狗- ит» сөзі кіретін фразеологизмдер 

Қытай тілінің сөздігінде 狗- лексемасына былайша түсініктеме берген: 1) 

үй жануары, көптеген түрлері кездеседі, есту мен иіс сезу сезімдері өте жақсы 

дамыған, үй күзетуге, барлауға, аңышылықта, із кесуде ж.б. қолданылады; 2) 

ұрысқанда қолданылатын сөз. 

Құрамында «猪 шошқа (доңыз)» сөзі кіретін фразеологизмдер 

Қытай тілінің сөздігінде 猪- лексемасына былайша түсініктеме берген: 1) 

үй жануары, басы үлкен, тұмсығы ұзын сүтқоректі; 2) ұрысқанда қолданылатын 

сөз. 

豚- сөзі «торай» деп те аударылады.  
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Халықтық күнтізбенің қалыптасуына мүшел есебі де өз септігін тигізетіні 

белгілі. Дегенмен мүшел есебі алғаш қай елде пайда болғандығы бүгінгі күнге 

дейін шешілмеген дау болып отыр. Бұл салада қыруар зерттеу жұмыстарын 

жүргізген Еуропа мен Ресей ғалымдары болды. Француз лингвисті Жозеф 

Галлеви мүшелді "түрік мүшелі" деп атағанымен, оны әуелде мысырлықтар 

ойлап тапқан, ал түркілер оны "өңдеген" деген пікір айтса,  неміс ғалымы Г.Хирт 

пен И.Миккола мүшел ең баста ежелгі Грецияда шығып, кейіннен қытайға 

ауысқан деген пікір айтады.  

Қазақ халқы үшінде жыл санау тәсілдері әр қилы болып келеді. Оны 

зерттеген ғалымдар еібектерін тоқталу, өзі бір үлкен мақала болады. 

Табиғатты адам өмірін сақтаушы, тіршіліктің мәні мен сәні деп кие тұтқан 

ата-бабаларымыз аспан әлемін бақылап, оны тұрмыс-тіршілігіне пайдалана 

білген. Олар табиғаттың құпия сырын ұғынуға тырысып, өздерінің 

дүниетанымын қалыптастырған.Құпия сырға толы аспан тұңғиығына үмітпен де, 

қауіппен де қарамаған адам болмаған шығар. 

 Сол аспан әлеміне ерекше үңіле білген, тіршілігін сонымен байланыстырған 

халық мыңғырған мал өсірген көшпелі ел.  

Қыстаудағы қойдың күзеті, ит-құстан амандау үшін түні бойы жылқы баққан 

азамат ғасырлар бойы өзінің аспан әлемі туралы танымын жырдай қылып, келесі 

ұрпаққа жеткізіп отырған.  

Бір ғана Жетіқарақшы туралы аңыз, олардың Үркердің қызын ұрлап алып, 

енді Темірқазыққа арқандалған ақ боз ат пен көк боз атты қуа кетуі үшін аңдуы, 

таң атып қалып, аттарды қолға түсіре алмауы туралы әдемі ертегі кімді 

ұйытпаған.   

Мұндай тамаша аңыз қазақтан басқа еш халықта жоқ.  

Егер жетіқарақшы арқандаулы екі атты «екі жұлдызды» ұрласа ақырзаман 

болады деп түсінеді халық. Бұл да бір болашақты меңзеген терең түсінік болса 

керек. 
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 Қазақ халықаралық қатынастар және  

әлем тілдері университеті, Алматы қ., Қазақстан   
 

Ана тілімізде қазіргі түбір сөз деп қаралып жүрген сөздердің қалыптасуына 

негіз болып, сол сөздердің құрамында өлі түбір күйінде сақталып келе жатқан 

немесе ертеден қалыптасып орныққан күрделі сөздердің, тұрақты тіркестердің 

құрамында ғана қолданылатын күйге ауысқан, жеке тұрғандағы мағынасы 

күңгірт, дербес қолданылмайтын сөздердің бастапқы тұлғасы мен мағынасын, 

қолданылу аясын, қазіргі түбір сөздердің жасалуына негіз болу ерекшелігін 

айқындаудың маңызы зор. Сол себептен де көне түркі тілінен бастау алатын 

кейбір сөздердің шығу тегі мен қолданыстағы лексикалық мағынасына 

байланысты зерттеу негіздемелерімізге назар аудартқымыз келеді.  

 Негізгі бөлім. Күлтегін кіші жазуында: Сабымын түкеті есідгіл: ұлайұ іні-

йігүнім, оғланым, бірікі оғұшым бодұным... деп басталатын сөйлемдегі ұлайұ сөзі 

орысша аудармасында «артымнан ерген» [1, 33], қазақша «бүкіл» [2, 6], 

«ұласқан» деп алынған [3, 178]. Орысша аудармасында ұлайұ сөзінің мағынасы 

дұрыс аударылған, осы тұлғасында ұлайұ сөзі қазіргі қазақ тілінде жоқ. Бірақ оны 

құрылымдық жақтан түбір мен жұрнаққа айырып, лексикалық мағынасына қарай 

тарихи қалыптасу ерекшеліктерін талдасақ, асылында қазақ тілінде осы сөздің 

бастапқы лексикалық мағынасы негізінде қалыптасқан. Әрине, тұлғалық жақтан 

өзгеше бірқыдыру сөздерді анықтауға болады. Орта түркі дәуіріндегі жазбаларда 

ұлайұ сөзіне лексикалық негіз болған «жалғау, жалғастыру» мағынасындағы ұла 

түбірі бар. Мысалы: Ол йіп ұлады. «Ол жіп жалғады» (МҚ III 255). Бұл сол кездің 

өзінде созылу, жалғасу сияқты ауыспалы мағыналарда да қолданылғандығы 

байқалады. Ұла түбірінен жасалған зат есім ұлағ (жалғау, жалғас, байланыс((SUV. 

614.12), «ұлағ-сапығ» «қатар-сап» (SUV. 1279) сөздері бар. Ұла етістігінің етіс 

тұлғалары «ұлан, ұлаш, ұлат» болған. Ұла қазіргі бірқатар түркі тілдерінде 

(мысалы: ұйғыр тілінде) жалғау мағынасында әлі де қолданылады. Қазақ тілінде 

ұла сөзі осы қалпында қолданылмағанымен, одан жасалған ұлас (жалғасып жату, 

тойдан тойға ұласу) етістігі бар. Тіліміздегі ұлан байтақ дегендегі ұлан сөзі осы 

«ұла» түбірінен жасалған. Ұлан-байтақ тіркесі жалғасып жатқан шексіз, шетсіз 

мағынасын білдіреді десек, осы мағына көне түркі тілінде улсыз-түпсіз (SUV. 

351.15) түрінде айтылған. Демек, қазіргі ұлас, ұлан сөздері көне түркілік «ұла» 

етістігінің ортақ және өздік етіс формалары негізінде қалыптасқан деуге негіз бар. 
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Біз ұлсыз-түпсіз тіркесінің лексикалық мағынасына негізделе отырып, 

жоғарыдағы «ұла» етістігінің алғашқы түбір емес, туынды түбір екендігін 

топшылай аламыз. Егер алғашқы түбір «ұла» болса, бұл тіркес ұласыз-түпсіз 

болып айтылар еді. Бірақ болымсыздық жұрнағы «ұл» түбіріне жалғанған. 

Сондықтан ең түпкі түбір «ұл» болуға тиісті. Ал «ұл» тұлғасында көне түркі 

тілінде негіз, түп, іргетас, табан мағынасында және езілу, үлбіреу мағыналарында 

екі «ұл» түбірі болғандығын байқаймыз. Бірақ олардың қай-қайсысын да 

«жалғау» мәніндегі «ұла» түбіріне негіз болған деп айтуға әлі ерте. Бұл жерде тек 

сөзге жалғанған жұрнақтардың түрліше болуына (ұла, ұлсыз) қарай алғашқы 

түбір «ұл» деген қорытындыға келуге болады. Көне түркілік «ұл» түбірінен және 

ұлғарт «ұлғайт» (ТҚ. 53), ұлғад «ұлғайт» (МҚ. II 268), ұлұғ «үлкен, ұлы» (ТҚ. 5), 

ұлұш «елді, мекен» (Uig II 37) сөздері жасалған. Мысалы: Арқұй қарағұғ 

ұлғартдым. «Арқұй қарауылын ұлғайттым» (ТҚ. 93). Қорыта айтқанда тіліміздегі 

«ұлғай, ұлғайт, ұлы, ұлық, ұлыс, ұлан, ұлас сөздерінің бастапқы түбірі ұл, оны 

«жалғау» етістік мағынасындағы «ұла» туынды түбірі және ұлсыз «шексіз» 

сөздері арқылы біле аламыз. Бұл сөздердің барлығына бір нәрсеге екінші бір 

нәрсенің жалғануы, жалғасуы, қосылуы нәтижесінде үлкею болатындығы сынды 

лексикалық мағына негіз болған. Мысалы: ұлұш (ұлыс) сөзі елді-мекен, қыстақ 

дегенді білдірген. Бұл жерде бір елді-мекеннің бір-біріне жалғасып салынуы 

арқылы жүзеге асатыны белгілі. Сөйтіп, бастапқы ұлайұ сөзіне келсек, ол ұла 

етістігінен жасалған үстеу, мағынасы жалғасқан, ұласып жатқан болуға тиіс. 

Көне түркі тіліндегі «Ұлайұ іні-йігүнім, оғланым-оғұшым, бодұным» дегенде 

«маған жалғасып жатқан, менен тараған, менімен қатысы бар, байланысы бар 

деген мағынаны меңзейді. Көне түркі тілінде «тағы, және» мағынасында ұлаты 

формасы да болған. Мысалы: Өглі қаңлы ұлаты кіші оғұл «шешесі, әкесі және 

әйелі, баласы» (SUV. 554.13). Бұл жердегі «және» жалғасты, тағы дегенді білдіріп 

тұр. Ұлан-байтақ дегенді «ұлан» сөзі де ұласып жатқан, көсілген, байтақ дегенді 

білдіреді.  

Күлтегін үлкен жазуында: Күлтегін йадағын оплайұ тегді (КТү 32). Азман 

ақығ бініп оплайұ тегді (КТү 45). Аз йағызын бініп оплайұ тегді (КТү 45) деген 

сөйлемдер бар. Осындағы оплайұ тегді тіркесі орысша «бросился в атаку 

(шабуылға өтті)» [1, 42], қазақша «шабуылға ұмтылды» [2, 23], опыра 

шабуылдады [3, 175] болып аударылып жүр. Бұларды мағыналық аударма ретінде 

қарай отырып, аталған тіркестің нақтылы мәніне дәлелді талдау жасауға болады. 

Тіркестегі «тегді» сөзі қазіргі тиді етістігі екені белгілі. Ал «оплайұ» үстеулік 

форма. М. Қашқари сөздігінде осы сөзге түбір боларлық «оп» етістігі бар. 

Мысалы: Ер су опды «Ер су ішті» (МҚ I.172). Бұл түбір қазіргі қазақ тілінде де 

осы тұлғада тұрып «Қомағайлана асау, жалмау т.б.» мағыналарда қолданылады. 

Мысалы, Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: Арлан ауызын арандай ашып бір 

рет қар обып алды. Көрсетші жайын болып опқаныңды [4, 370]. «Обырдай опты» 

т.б. түбірге жалғанған қосымшаның дауысты немесе дауыссыздан басталуына 

қарай, соңғы -п дыбысы -б (об) болып та айтылады. Демек көне түркілік оплайұ 

сөзінің түбірі оп, одан опла туынды түбір етістігі жасалған оплайұ үстеулік 

тұлғасы осы опла етістігінен қалыптасқан. Мағынасы «жайпай, жалмай, 

ойсырата, опырып, қырып-жойып» дегенді білдіреді. «Оплайұ тегді (Жайпап тиді; 
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обып тиді, ойсырата тиді, опырды, опырып өтті) қырып жойып тиді» болуға тиіс. 

Осы оп түбірінен жасалған тілімізде аса қауіпті, жалмағыш дерттің атауы болған 

оба сөзі, ашқарақ, көз тоймастықты білдіретін «обыр, обық» т.б. сөздері бар, «өп» 

сөзі де осы «оп» негізінде қалыптасқандығын айтар едік. 

Қазақ тіліндегі «мойын» сөзі түркі тектес өзге тілдерде (түрік, өзбек, ұйғыр, 

татар, қарайым т.б.) «бойұн» түрінде қолданылып, мойын және оған қатысты 

мүшелерді білдіреді. Орта түркі жазбалары «Құтты білік», М.Қашқари сөздігінде 

де «бойұн» тұлғасында қолданылған. Мысалы: бойұн бер (ҚБН 183), бойұн чап 

МҚ 11), бойұн ег (мойын и – бас ию) (ҚБК 327), бойұн сұ – бағыну. Ол аңар 

бойұн сұды (МҚ 111, 248). Ол оған бағынды т.б. Осы соңғы «бойұн сұ» 

тіркесіндегі сұ (созу) дегенді білдіреді. Мысалы: Ол маңа йүң сұды (МҚ 111, 

248). Ол маған жүн созды (түтті). Демек, бойұн сұ тіркесінің тура мағынасы 

«мойын созу» болады да, ауыспалы мағынада «ден қою, ырқына көну, бағыну» 

(мойынсыну) дегенді білдірген. «Бойұн» сөзі тілімізде мойын (мойұн) түрінде 

қалыптасса да, бойұн сөзіне сұ (созу) тіркескенде мағыналық жақтан тіліміздегі 

«бойсұну» етістігі алғашқы «бойұн» сөзінің дыбыстық құрамын сақтап 

қалыптасқан сияқты. Бой+ұн-сұ, бой+сұ+ұн, қолданылу барысында соңғы бір 

буынды сөз алдыңғы -ұн жұрнағымен ауысып, қатар келген екі «ұ» дауысты 

дыбысының біреуі түсіп қалып, «бойсұн» болған болуы ықтимал. Бұлай деуге 

«бойұн сұ» тіркесінің лексикалық мағынасы мен дыбыс құрамының сәйкестігі 

негіз болуға тиіс.  

Көне түркі руникалық жазба тіліндегі оқ/өк демеулік шылау сөзі қазіргі 

қазақ тілінде сол мағынасында және бір вариантты болып -ақ формасында 

қолданылады. Бұл тұлғаның шығу тегі туралы болжам жоқтың қасы. Алайда, 

Н.К.Дмитриевтің зерттеу еңбегінде -ақ демеулігіне қатысты болжам кездеседі. 

Ғалым мұны оқ/өк “стрела” мағынасындағы сөзбен байланыстырады [5, 130]. 

Н.Гаджиева, Б.Серебренников Н.Дмитриевтің “Мы уже упоминали об 

усилительно-выделительных частицах го, ку, ок, өк в основе которых, очевидно 

лежит этимологических единая частица, связанная с элементом -қ/к” деген 

тұжырымдамасын қуаттайды [6, 247]. М.Қашқари сөздігінде етістікке мағына 

реңін үстемелейтін немесе мағына беретін қосымша деп беріледі. Мысалы: 

«Байа оқ келдім – баяғыда-ақ келдім; барғыл оқ – барғын-ақ» деген мысалдармен 

көрсетеді [7, 66]. Ал КТС-інде оқ сөзінің бес мағынасы беріліп, соның ішінде 

демеулік шылау мағынасы да көрсетіледі [8, 369-382]. Сонымен көне түркі 

тіліндегі оқ/өк сөздері – қазақ тіліндегі -ақ күшейткіш мәніндегі демеулік шылау 

сөз. Бұл сөз форма жағынан та/да демеулік шылауындай емес, керісінше қазақ 

тілінде бір вариантты болып келеді. Ескерткіштердің ішінде Тонйқұқта ғана 

қолданылған. Десек те, басқа демеуліктерге қарағанда көбірек ұшырасады. 

Мысалы:  

Көне түркі тілі: Өзүм өк қаған қысдым (ТҚ.6) – Өзім-ақ хан қылдым. Ісіг-

күчіг бертім оқ (ТҚ.52) – Күш қуатымды бердім-ақ. Анта айғучу йеме бен өк 

ертім (ТҚ.50) – Сонда ақылшы да мен-ақ едім. Мысалдардан көріп 

отырғанымыздай оқ/өк тұлғалары есімдіктер мен етістіктерге жанасып келіп, сол 

сөздерге күшейткіш мәнін үстейді. Бұл форманың өзіндік ерекшелігі сол екі 

вариантта оқ/өк болса да, сөздердің жуан-жіңішкелігін талғамай-ақ жалғана 
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береді. Қазіргі қазақ тілінде аталмыш тұлға ең актив қолданылатын 

демеуліктердің қатарына жатады. Мысалы: 

Қазақ тілі: Манадан үндемей-ақ тұр еді, қыза келе, шынында, шыдай 

алмады (Ғ.М). Жырлаған торғайдай-ақ ең бір нәзік үннің жүзіндей, аудармай 

ұзақ ұстап тұруға шамасы келіп тұр (Ғ.М). Ондағы себеп біреу-ақ (С.М). Би 

алдына бармай-ақ бір ат-шапан айыпты алды, бұл жатақ (М.Ә). 

Бұл көне элемент орта ғасыр жазба мұраларында кеңінен қолданылып, 

қазіргі түркі тілдерінің көпшілігінде әртүрлі дыбыстық вариантта кездеседі.  

Мысалы: көне т. оқ/өк, қазақ, қарақалпақ т. ақ, қырғыз т. ақ, өзбек, ноғай т. оқ, 

татар т. ук/үк; тува т. ха; түркмен т. ақ/ек, ах; шор т. оқ; хакас т. охөк; 

ойрат т. ок; чуваш т. ах/ех, ақ т.б.. 

Көне түркі руникалық жазбалардағы ғу/гү/күк тұлғалары қазақ тіліндегі 

нақтылық мағынаны үстейтін қой/ғой демеулік шылаулардың қызметінде жүреді. 

Орын тәртібі жағынан қазақ тілімен ұқсас келгенімен, модаль сөздермен (бар, 

жоқ, емес т.б.) тіркесіп келулері сол дәуірде әлі қалыптаса қойған жоқ. Жалпы 

аталмыш тұлға сөйлемде айтылған ойды нақтылай тұжырымдай түсу үшін 

қызмет атқарған. Мысалы: 

Көне түркі тілі: Бөдке көрүгме беглер гү йаңылтачысыз (КТк.11) – Таққа 

құмар бектер ғой жаңылысатындар. Йолда йеме өлті күк (ТҚ.16) – Жолда да 

өлді ғой. Бізні өлүртечі күк тіміс (ТҚ.30) – Бізді өлтірмекші (талқандамақшы) 

ғой депті.  

Қазақ тілінде: О да бәсекенің ортасында ғой. Біз әлі сөз берілген жоқ қой 

деп едік…(Ғ.М). Сайлаушы төрені арқаға таңып істеп отыр ғой (Б.М). Сіз 

байсыз ғой. Қасен куә болады ғой (Б.М). Заман солай ғой, амал не? – дейді (Ә.Т). 

Қазақ тілінде бұл тұлғамен тіркескен сөздердің грамматикалық мағыналары сан 

алуан болатындығы мысалдардан байқалып тұр. Аталмыш ғу/гү/күк демеулік 

формалары Күлтегін мен Тониқұқ ескерткіштерінде ғана кездеседі. Олар 

руникалық жазбаларда зат есім және етістіктермен тіркесіп келеді де, 

тұжырымдау, мақұлдау реңдерін үстейді.  

Қазіргі түркі тілдерінде ғу/гү/күк тұлғалары әртүрлі фонетикалық 

өзгерістерге ұшырап, көне түркі руникалық жазба тіліндегі мағынасындай 

қолданылып жүр. Мысалы: көне т. ғу/гү/күк; қазақ, қарақалпақ т. қой/ғой; 

қырғыз т. ғо; өзбек т. ку/ғу; татар т. кый; түрк т. ки; ұйғыр т. ку; чуваш т. 

ки/ха; ғағауыз т. ко т.б. болып келеді. 

Күлтегін кіші жазуында ғана қолданылған азу тұлғалы шылау сөзі – қазақ 

тіліндегі әлде мағынасындағы жалғаулық шылауы. Мысалы: Көне түркі тілі: Азу 

бу сабымда ігід бар ғу (КТк.10) – Әлде бұл сөзімде жалғандық бар ма? Азу 

жалғаулық шылауы сөйлемнің басында келіп, ойға қатысты іс-әрекеттің 

шындығына немесе көмескілігіне күмән келтіру және талғау мағынасында 

қызмет атқарған. Қазақ тілінің грамматикасында азу шылауының 

мағынасындағы әлде сөзі араб тілінен енген деген болжам бар. Аталмыш тұлға 

бастапқыда сұраулық мағынадағы демеуліктер қатарында болып, кейіннен әбден 

зерттелгеннен кейін талғаулықты жалғаулық шылау қатарына қосылғандығы сөз 

етіледі [9, 236]. Басқа тілдермен салыстырып қарағанымызда, тува және тофалар 

тілінде көне түркі жазба ескерткіштер тіліндегідей сол формада және сол 
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мағынасында қолданылатындығы анықталды. Мысалы: 

Тофалар тілі: азы чү ләән? азы аьт паан, азы инәк поон -  что это? то ли 

конь, то ли корова?. Азы алыр мен баан, азы албас мен баан? – или брать мне, 

или не брать [10, 265]. 

Тува тілі: Даарта мен қызылче азы Абаканче чоруур мен – Завтра я поеду в 

Кызыл или Абакан. Ховуда бараан көстүр, мал бе азы хараган бе, ылгавайндар 

мен – В поле что- то виднеется не различаю: скот или караганник? [11, 452]. 

А.Габэн, А.Кононов, М.Щербак сынды ғалымдар бұл сөздің түбірін “аз – 

сбиваться с пути, заблуждаться” В.Томсен (turcica 45-46); по О.Прицаку azu<a-

sein (Das Altturkische §48) “или, лишь, разве” деген мағынасында алып қарайды 

[12, 206]. М.Ресенен де осы негізде болады [13, 33]. Көне түркі сөздігінде азу 

сөзінің екі мағынасы берілген [8, 73]. М.Қашқари сөздігінде азу/азұ формасының 

мағынасын «ия, яки екі нәрсенің бірін таңдағанда ерікті, ықтиярлы екендігін 

білдіретін көмекші сөз» деп беріледі. Мысалы: Ұзым йегіл азу қағұн йегіл– Жүзім 

иә қауын жегін деп мысалмен түсіндіреді [7, 118]. Түркітану саласында азу 

сөзінің этимологиясы жайлы даулы пікір жоқ. Аталмыш тұлғаның түбірі аз 

етістігі де, көсемшенің (у) қосымшасы жалғану арқылы қалыптасқан дегенге 

қосыламыз. Сонымен азу тұлғалы сөздің Орхон-Енисей жазба ескерткіштер 

тілінде шылау мағынасында болғаны анықталды.  

Үшін сөзінің шығу тегіне қатысты пікірді бірінші болып айтқан ғалым 

О.Бетлинг болды. Ғалым үшін сөзінің шығу тегін “іш” (нутро) сөзімен 

байланыстырады [14, 774]. Кейіннен осындай пікірді М.Ресенен қолдаған [13, 

169-509]. Сонда үшін сөзінің бірінші болжамы “іш” сөзінен, яғни зат есімнен 

туындаған деген көзқарас қалыптасқан. Бұған қарсы пікір айтқан ғалым 

М.Кастрен болды. Ол үшін шылауының шығу тегі “ұшы” (конец цель) сөзінен, 

яғни бір нәрсенің, не істің соңы, ұшы, аяқталу шеті деген мағынадағы сөзден 

туындаған дейді [15, 249]. Н.Хаджыеминоғлы өз зерттеуінде В.Банг, М.Ергин, 

Т.Бангуноғлулардың да осы көзқарасқа қосылатындықтарын айтқан. Сонымен 

қатар З.Коркмаздың ескі түркі тіліндегі “үч” (себеп) дегенін көрсетеді де, үшін 

сөзі себеп (причина) ұғымындағы сөзден туындаған деген пікірге қосылады [16, 

98]. Э.Севортянның этимологиялық сөздігінде Карл Залеманның осы пікірді 

ұстанатындығын және мұны Г.Вамбери, А.Элове болжамдарымен 

сабақтастырады да, үшін тұлғасының құрамын “үч: үчи-үч-и, үчи :ни-үч-и: н-й, 

үчүр-үч-(ү) деп береді [17, 643]. Ғалым қазір де түркімен тіліндегі қолданылатын 

үчі-ні етістіктен деп санайды. Бірақ, олардың бірі үшін сөзінің негізі етістіктен 

емес, зат есімнен шыққан десе, енді бірі етістіктен шыққан деп болжамдайды. 

Н.Габэн және К.Брокельман да осы негізде және “-ін” қосымшасын тәуелдік 

жалғауының ІІІ-ші жағы деп көрсетеді. Бұл туралы А.Щербак былай дейді: 

“Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что наиболее вероятной 

представляется праформа, содержащая гласные заднего ряда, и что скорее всего 

это была форма орудного падежа от уч “конец”, “цель” [18, 91]. Ғалым әрі қарай 

басқа да шылаулардың құрамындағы қосымшалармен сәйкесетіндігін және алтай, 

құмық тілдерінде жуан варианты, қарақалпақ тілінде жіңішке варианты болуын 

ескертіп, олардың жұрнақтан гөрі жалғауға бейімді екенін айтады. Төртінші бір 

көзқарас үшін сөзі етістіктен емес, зат есім “өш” (отплата, возмездие) сөзінен 
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шыққан деген А.У.Элове ғалымның пікірі А.Шукюровтың зерттеуінде 

көрсетіледі [19, 249]. Г.И.Рамстедт мұны алтай және корей тілдеріндегі “іт”(іч) 

(смотреть, видеть на)  етістігімен байланыстырады [20, § 667]. Ал М.Қашқари 

сөздігінде себепті білдіретін көмекші сөз деп қана беріледі [7, 106]. Көне түркі 

тілі сөздігінде септеулік шылау екендігі ғана көрсетілген [8, 622]. А.М.Щербак 

қазіргі алтай тілінде өзбек тіліндегідей учун болып қолданылатындығын береді 

[18, 91]. Қарақалпақ тілін зерттеуші ғалым Н.А.Баскаков іш, ішінде деген 

мағынадағы сөздердің шығу тегін “нутро, середина” деп береді де, үшін 

шылауының шығу тегін ұш “конец, острия, конец, кончик чего-либо вершина” 

деп зат есім сөзден болғандығын көрсетеді [21, 449-512]. Осындай әртүрлі 

қарастыру негізінде қосымшасын да біреулері жалғау десе, енді біреулері жұрнақ 

деп бөліп келеді. Яғни, үшін сөзіндегі –ін аффиксін бірі көмектес септігінің 

жалғауы деп, бірі көсемшенің жұрнағы деп жүр. Қазіргі түркі тілдеріндегі үшін 

сөзінің қолданылуына байланысты оның ең бірінші түбірін анықтап алып 

көрейік. Мысалы: башқ. өсөн, түр. ичин, чин, қ.қалп. ушын, ючин, өзб. учун, 

қарайм. ицин, к.балк. ючюн, қ.тат. ичюн, чюн, үшин, тат. өчен, тув. ужун, түрк. 

Үчин [17, 642]. Сонымен үшін шылауының құрамын тарихи тұрғыдан түбір мен 

қосымшаға бөлеміз:  үч-үн, уш-ын, үш-ін, ч-ин, ич-юн, өч-өн, юч-юн, түбірі: -үш, 

үч, уш, ич, юч, ч,  ал қосымшасы: үн, ын, ин, ін, өн, юн. 

Жалпы үшін шылауының шығу тегіне қатысты көзқарастарды 

қорытындыласақ мынадай: 

үшін сөзі “өш” және “іш” зат есім сөздерінен туындаған. Оған жалғанған 

қосымша көмектес септігінің жалғауы деген көзқарас.   

үшін сөзін “ұшы” (бір нәрсенің шеті) сөзімен байланыстырып, бірі 

етістіктен көсемше формасы арқылы жасалынды десе, енді бірі есім сөзден 

көмектес септігі арқылы туындаған деген пікір болмақ.  

үшін сөзін “іт” етістігімен байланыстырып, көсемше формасы арқылы 

туындаған деген болжам.  

үшін сөзі себеп (причина) сөзінен туындаған. Оған жалғанған қосымша 

тәуелдік жалғауының ІІІ жақ формасы деген негіз бар. 

Біз үшін сөзі есім сөзден туындаған деген пікірді қолдап, оған жалғанған 

қосымшасы туралы сәл өзгешелеу ойымыз бар. Бұл сөздің түпкі түбірі ұш (уч, 

үш) тұлға екені анық. М.Кастрен, А.Щербак сынды ғалымдар пікірі мен себеп 

(причина) ұғымындағы сөзден жасалынған деген ғалымдар көзқарастары 

семантикалық жағынан ұштасады. Ал қосымшасына келетін болсақ, мәселе 

дауысты (ы-і) дыбыста емес, -н фонемасында болып отыр. Аталмыш форма жазба 

ескерткіштерінде әр түрлі грамматикалық мағынада болған. Түркі тілдері 

деректерінде кездесетін –ын,-ін,-н фонемаларына қатысты Н.К.Дмитриев (1948), 

Г.И.Рамстедт (1957), А.Н.Кононов (1956), А.Айғабылов (1995) зерттеулерінде 

басқа сөз таптарын жасаудағы сөз тудырғыштық қасиетімен бірге, әртүрлі 

дәрежеде көрінуі жайлы сөз етілген. Шындығында, Орхон-Енисей жазба 

ескерткіштер тілінде -ын,-ін,-н формасы грамматикалық көрсеткіш жағынан әр 

түрлі  мағынада қызмет еткен. Жалпы -н фонемасы ең тұрақсыз аффикс ретінде 

көрінеді. Мәселен, ебін – үйін, сабын – сөзін, сүсін – әскерін деген сөздерде табыс 

септігінің жалғауы. Йадағын – жаяуымен, йалаңын – жалаңашымен, қағанын – 
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қағанымен. Бұл сөздердегі көмектес септігінің жалғауы тұлғалық жағынан 

көсемшенің -ын,-ін,-н қосымшаларымен және қалау рай мәніндегі жіктік 

жалғауымен де омонимдес болып келеді: Өлүрейін – өлтірейін, урығсыратайын 

– ұрықсыратайын деген сөздерде жіктік жалғауының І-жақ формасымен 

тұлғалас. Н.К.Дмитриев көрсеткендей -н формасы әуел баста тәуелдік 

жалғауының ІІІ жақ жалғауы болғандығы, сол сияқты аталмыш форманың ілік, 

барыс, жатыс, шығыс септіктерінің тұлғалық сипатын өзгертіп қана қоймай, 

бірде тілде көрініп, бірде жоғалып отырған [22, 24]. Сондықтан “н” формасын 

тәуелдік жалғауының ІІІ жақ қосымшасы дегенмен (өз мағынасынан басқа да 

қызметтерде жүріп, кейде көрінбей кету сияқты құбылыстары болғандықтан) 

үзілді-кесілді пікір деп айту қиын. Алайда септеулік жалғауларынан бұрын 

тәуелдік жалғаулары ертерек пайда болған деген пікірге сүйенсек, онда 

үчун(ушын(үчн  шылауының құрамындағы біте қайнасқан “н” формасы тәуелдік 

жалғауының көне элементі болуы ғажап емес. Дәлел ретінде Б.А.Серебренников, 

Н.З.Гаджиева еңбегінде: “Совершенно очевидно, что система притижательных 

аффиксов возникло значительно раньше формы родительного падежа” деген 

пікір бар [23, 99].  Осымен үндес пікір А.М.Щербактың зерттеуінен де табылады. 

Ғалым В.А.Богородицкийдің бұндай құбылысқа алғаш мән бергендігін келтіре 

отыра, өзіндік ой-тұжырымын береді: “Особое положение притяжательной 

парадигмы способствовало “проникновению” “н” в падежные формы простого 

(непритяжательного) склонения: по аналогии начальный “н” стал употребляться 

в аффиксах родительного и винительного падежей, сначала после основ на 

гласный (ср. ташының “его камня”, “баланың – ребенка”) а позднее – после 

любых основ во всех тюрских языках, кроме огузских и чувашского” [24, 33]. 

Автор аффикс көлемінде ғана айтылған ғалымдар пікірі негізінде алып 

қарастырған жоқ. Сонымен қатар толық мағыналы сөзден шықты деген 

Р.Шоудың (на “вещь”) зерттеуіне де талдау жасап, оның дерексіз екенін дәлелдеп 

кетеді. Қазақ тілінің этимологиясын зерттеуші ғалым Б.Сағындықұлы “н” 

мәселесіне ерекше көңіл бөліп, аты аталған ғалымдар пікірінен басқа көптеген 

негіздерді таразылап, қонымды ғылыми деректерге сүйене отырып тұжырымдар 

жасаған. Мәселен, тәуелдік жалғауының үшінші жағы болғандығы жайлы 

мынадай мысал келтіреді: теңрі йарылқадуқын үчүн өзүм қутум бар үчүн қаған 

олуртым -- тәңірі жарылқағандығынан, өзімнің бақытым бар болғандығынан 

қаған болдым. Осы сөйлемдегі “жарылқадуқын үчүн” шылаулы тіркес тәуелдік 

жалғауының үшінші жағында тұр. Себебі, І-жақ – йарылқадуқым үчүн, ІІ-жақ – 

йарылқадуқың үчүн, ІІІ-жақ – йарылқадуқын үчүн. Қазақшаға “жарылқағандығы 

үшін” болып аударылады деп көрсетіп, септік парадигмада келуіне де мысалдар 

келтірген. Тәуелдік жалғауының жекеше түрінің ІІІ-жақ толық формасының –

ын,-ін,-сын,-сін болғандығы жөнінде тереңінен талдап түсіндіреді [25, 120]. 

М.Шукюров бұндай шылаулардың пайда болуына изафеттік тұрғыдан қарайды 

[26, 249]. Бұл тұрғыдан алып қарайтын болсақ, үчүн сөзі бір Күлтегін жазба 

ескерткішінде жиырма (20) рет қолданылған. Соның ішінде -ын,-ін,-н 

формасымен келген сөздердің он екісіне (12)  жалғанған. Бұл арада жоғарыда 

айтылған пікір маңызы арта түспесе кемімейді. Яғни изафеттік құбылыс тәуелдік 

жалғауына қатысты екені мәлім. Қорыта келгенде тіркесіп келген сөздер 
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соңындағы –ын,-ін,-н формаларының үчүн(үшін шылауымен құрамдасуына әсері 

болған. Алайда аталмыш форманың септік (көмектес, ілік, табыс) жалғаулары 

мен жіктік (І-жақ), тәуелдік (ІІІ-жақ) формалары және етістіктің көсемше 

қосымшасы болып көрінуіне назар аудартып, әлі де болса арнайы зерттеуді қажет 

етеді. Сонымен түркітанушы, этимолог Б.М.Юнусалиевтің: “Омертвевшие корни 

не исчезают бесследно. Они лишились лишь лексической самостоятельности, но 

их звуковая материя продолжает жить в той или иной форме в основе 

новообразованных корневых слов” деген тұжырымы негізінде көне түркі 

руникалық жазба ескерткіштер тіліндегі кейбір сөздердің этимологиясына 

қатысты морфологиялық және этимологиялық талдауымызды ұсындық [27, 62]. 

Қорытынды. Жалпы қазіргі тіліміздің сөздік жүйесін V-VІІІ ғасырлардағы 

көне түркі тілімен салыстыра қарағанда, көне дәуірге қарай сөздердің буын 

санының азаю беталысы байқалады. Оны қазіргі екі немесе онан да көп буынды 

сөздердің көне түркі тілінде бір буынды болып көрінуінен айқын аңғарамыз. 

Сонымен бірге сөздік қоры бай, грамматикалық құрылымы жетілген, дамыған 

тіл деуге болады. Оны көне түркі жазба ескерткіштеріндегі образды, өткір 

теңеулерді бейнелеудегі тілдік икемділіктен, сөздердің көп мағынада 

қолданылуынан, аз сөзбен көп мағынаны аңғартатын ұтымды тілдік 

қолданыстардан т.б. жақтарынан аңғару қиын емес.  
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Мақалада қолданылған шартты белгілер 

 

ҚБН– Құтты білік Наманган нұсқасы 

Uig II – Ұйғыр жазуымен жазылған буддистік мазмұндағы фрагмент 

МҚ – М.Қашқари сөздігі 

Е – Енисей ескерткіші 

ТҚ – Тонйқұқ ескерткіші  

КТү – Күлтегін үлкен жазуы 

КТк – Күлтегін кіші жазуы 

С – Суджа ескерткіші 

SUV– шамамен Х-ғасыр, ұйғыр жазуымен жазылған 675 беттік 10 кітап 

Ленинградта сақтаулы. "Алтун яруқ" құдайға құлшылық ету мазмұнында.  
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Необхідною умовою впорядкування термінології є опис історії розвитку 

конкретної термінологічної лексики. Такий підхід дає змогу встановити час і 

особливості появи та розвитку основних термінів, з’ясувати загальні тенденції 

становлення конкретної терміносистеми. Для цього необхідно звернутися до 

дослідження історії функціювання в мові конкретних слів і груп слів, що з часом 

стали термінами. Слушними в цьому аспекті є слова О. С. Герда, який зазначав: 

«Вироблення загальних принципів опису термінологій і практичних 

рекомендацій для їх упорядкування слід починати з виявлення основних 

тенденцій історичного розвитку термінологій» [2, 31]. 

Формування фонетичної термінології української мови можна було б 

розпочати з києворуського періоду, бо слова на позначення окремих понять 

лінгвістики, зокрема фонетики, уже функціювали. Проте вважаємо це 

недоречним, оскільки становлення слова як терміна вимагає спеціальної сфери 

(у нашому випадку – мовознавчо-освітньої), чого києворуський період 

запропонувати не може. Звісно, у літописах натрапляємо на згадки про 

отримання освіти давніми українцями, що опосередковано підтверджує 

наявність в усному мовленні слів на позначення основних понять цієї сфери, які 

виконували термінологічну функцію. На нашу думку, українська фонетична 

термінологія починає формуватися з другої половини XVI століття, коли 

орієнтація на тогочасну освічену Європу змусила українців складати перші 

граматики спочатку церковнослов’янської мови (української редакції), а згодом 

і української. Саме тому дослідження фонетичної термінології, як і мовознавчої 

загалом, необхідно розглядати з урахуванням конкретного історичного періоду.  

В українському мовознавстві є низка праць, у яких досліджено особливості 

формування лінгвістичної термінології української мови. Було здійснено спроби 

укладання історичного словника української граматичної термінології, який, 

однак, так до кінця і не укладено і, відповідно, не опубліковано. Т. В. Баймут 

зазначає, що такий словник має бути одномовним, малим, розрахованим на 

читача із середньою освітою, а його реєстр має нараховувати близько 200 

загальновживаних у сучасній мові термінів [1, 118].  
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Новітній період розвитку української лінгвістики позначений зацікавленням 

молодих дослідників проблемами розвитку та функціонування фонетичної 

термінології. Г. М. Циганок присвятила цьому низку праць. Вона, зокрема, 

проаналізувала мікропарадигми, що підтверджують системність української 

фонетичної термінології на семантичному рівні. Як доводить дослідниця, 

українській фонетичній термінології властиві гіперо-гіпонімічні зв’язки, 

відношення синонімії, полісемії, омонімії [10]. В іншій праці Г. М. Циганок 

указує, що формування і розвиток української фонетичної термінології тісно 

переплетені з історією граматики, діалектології, історичної фонетики / фонології, 

історії мови, організацією експериментальних фонетичних досліджень. 

Українська фонетична термінологія упродовж останнього століття перебувала в 

активному становленні, розвитку, що відбивають кодифікаційні джерела – 

підручники, словники, монографічні праці різних етапів історії мовознавства 

[12]. Окрему розвідку Г. М. Циганок присвятила класифікації фонетичних 

термінів, зокрема зазначила, що їх у системі лінгвістичної термінології 

кваліфікують як макрополе фонетичної термінології, що може бути 

сегментоване на мікрополя, далі – на тематичні групи різних ступенів градації 

(підгрупи, мікрогрупи) [11].  

І. Козелко вивчала фонетичну термінологію в українських граматиках ХІХ – 

поч. ХХ ст. Дослідниця, щоправда, з ХІХ ст. принагідно зупинилася на граматиці 

О. Павловського, у якій виокремила 4 терміни фонетики, зауваживши про 

російськомовний вплив [5, 50]. Про фонетичну термінологію українських 

граматик початку ХХ ст. І. Козелко зазначила, що «ці терміни мають переважно 

прозору мотивованість і дослівно розкривають зміст позначуваних понять» 

[5, 53]. 

Діахронний аспект формування фонетичної термінології частково 

представлений у монографії «Нарис історії української граматичної 

термінології» Н. А. Москаленко [7]. 

У сучасній лінгвоукраїністиці для номінації «писемного або друкованого 

графічного знаку у складі алфавіту для позначення письмі фонем, їхніх варіантів 

та деяких сполучень» [9, 333] послуговуються запозиченим з латинської мови 

терміном літера, що, як засвідчують енциклопедичні статті, є синонімом 

питомому слову буква [9, 59, 333]. Як стверджує Н. А. Москаленко, уперше його 

як термін фонетики використав І. Фагороссі 1833 р., а поновив 1907 р. у своїй 

граматиці Є. Тимченко [7, 24]. Однак така пізня фіксація термінологічного 

значення в лексемі літера змушує звернутися до інших писемних джерел. 

Зокрема, за даними «Словника української мови ХVI – першої половини 

ХVІІ ст.», номен литера/лїтера/лѣтера в зазначений період функціював уже як 

полісемант: 1) письмовий знак для позначення звука; 2) типографський знак, 

шрифт; 3) перен. дослівний смисл чого-небудь [8, 58–59], що доводить як повну 

адаптацію латинізму (розвиток переносного значення!), так і належність до двох 

терміносистем – лінгвістичної і типографської. «Історичний словник білоруської 

мови» реєструє іменник литера/литэра тільки зі значенням ‘літера’ [3, 66]. Про 

те, що лексема літера в українській мові мала термінологічне значення за два 

століття до І. Фагороссі, свідчить «Лексикон» П. Беринди (1627 р.), де реєстрове 
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слогъ лексикограф тлумачить так: Слогъ: Складъ. Есть тыж в грамматіцѣ 

слогъ, една лѣтера гласнаѧ, ӕкω, а, е, и, ω, албо сколко лѣтеръ, ӕкω, ба, бра, 

драбъ, пүть, пүсть, страсть [6, 150]. І. Ужевич у «Граматиці слов’янській» 

(1643 р.) послуговується терміном літера, щоправда, написав він її латинською 

мовою, тому використання цієї лексеми цілком закономірне: Commentarius 

literarum. Literas … [4, 5 зв.], etiam induit naturam litera [4, 7]. Очевидно, вивчення 

тільки граматик не дало змоги дослідниці Н. А. Москаленко зробити правильний 

висновок про розвиток термінологічного значення в слові літера. Важливим 

моментом, який необхідно враховувати, є те, що перші середньовічні українські 

граматики описували підсистеми церковнослов’янської мови української 

редакції, тому в них не міг так швидко з’явитися термін літера. 

Писемні пам’ятки наступних століть засвідчують уживання лексеми літера 

поза межами спеціальних текстів, де вона реалізує різну семантику. Прикметним 

є використання цього слова в поетичних рядках. Наприклад, у віршах, 

присвячених С. Косову, воно у сполученні з тією чи тією літерою символізує 

чесноти митрополита, напр.: Гербы Сильвестра тут суть разлучены / Свѣцкіє, 

з свѣтом кгды сам раздѣленый / Меж ним и нами, кгды смерть полагаєт / 

Предѣл, єго же прейти не змагаєт, / Кгды му стихія чтыры прироження / 

Плоть разоряит, чтыры уроження / Разореныє знаки гербовыє / Сильвестра 

обач, же юж гробовые: / N литера, лев в кратѣ, стрѣла, врембы — / Кгды ся 

дух с плотю дѣлить, ту ж и гéрбы (На раздѣленіє Косовіанських гербов. URL: 

litopys.org.ua); НАУКУ єсли литера котрая / Значить, N власне, як початковая. 

/ Сѣєтся в земный пѣсок тут НАУКА, / Значить, иж тылко не сѣют неука (На 

раздѣленіє Косовіанських гербов. URL: litopys.org.ua); Єднак над ИЖЕ НѢСТ мы 

не приймаєм, / През Nи, Nивѣдом, Nипонят читаєм, / З написанієм Божим прето 

в скринѣ / Той трунной Богу податок то нынѣ. / Єжели замки где з литер 

видати? / Замкненну з скарбом скриню ту з N знати (На раздѣленіє 

Косовіанських гербов. URL: litopys.org.ua); Кгды ся N пишет перш над он 

литеру, / Котрая носить в собѣ кола церу, / Значить Nичого, котроє самоє / 

Упережаєт коло свѣтовоє. / З Nичого Косов линѣю выводит, / Кгды 

поостатней в Nищо смерти входит. / ЯКО NИЧТО ЖЕ ЄСМЬ припоминаєт, / N 

герб так даный в гроба выставляєт. / А по том гербѣ, иж взял О литеру, / Коло 

вѣчности, вѣнець, небес сферу (На раздѣленіє Косовіанських гербов. URL: 

litopys.org.ua) та ін. 

А. Радивиловський до збірок «Огородок Марії Богородиці» і «Вінець 

Христов» додає вірші, у яких дякує Марії за появу на світ своїх творінь 

(написання, друкування). Церковник також послуговується прийомом гіперо-

гіпонімічних відношень, де сполучення лексеми літера з буквою Д реалізують 

символічне значення ‘Діва Марія’, ‘добро’, напр.: Именем тым Марія, ям рай, 

Дѣво правиш. / Власне то огородок пред очи нам ставиш. / Кгды в имени твоєм 

рай Дух Святый насадил, / На честь онаго и ям сей труд мой спорядил, / 

«ОГОРОДОК Маріи» имя єму давши: / Бысь мя ввела до раю одесную ставши. / 

На той год, кгды литера Д в пасхаліи, / Пишучи сію книгу Див Маріи. / Вся добра 

єси, в твоєм имени рай маєш. / Кто ж не речет, же Добро в себѣ нам являєш? / 
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Тут на земли завше Д рядит лѣтом, / Бо и сам человѣк з добром преходит и з 

свѣтом. / Там добро, не Литера Д где пануєт, / Но Бог благій єдиный всѣм 

добром керуєт / (А. Радивиловський, Марія. URL: litopys.org.ua); Кгды на 

лѣтерѣ Д лѣто заставало, / В типокграфію моє дѣло завитало. / При добрѣ 
зачатому, добро и концеви, / Кгды в того ж лѣта Д, идет в честь Вѣнцеви / 

(А. Радивиловський. URL: litopys.org.ua). 

Підтвердженням функціювання лексеми літера з термінологічним 

значенням є поезії І. Величковського, де автор подає дефініції різновидів віршів, 

напр.: Ехо. Єст вѣрш, в котором якобы нѣкоє ехо, то єст одзов, до кождого 

стихов конца двѣ силлябы, з конечных же лѣтер уформованые, отзываютъся 

(І. Величковський. URL: litopys.org.ua); Рак лѣтералный. Єст вѣрш, которого 

лѣтеры, и вспак читаючися, той же текст выражают (І. Величковський. 

URL: litopys.org.ua); Рак словный. Єст вѣрш, которого не лѣтеры, але слова 

вспак читаютъся (І. Величковський. URL: litopys.org.ua) та ін. 

Свідченням того, що лексема літера ‘літера’ нарівні конкурувала з питомим 

словом буква, є вживання її в народнорозмовній мові та входження до складу 

фразеологізмів. Зокрема, в інтермедії на дві персони натрапляємо на рядки, де 

саме навколо «лінгвістичної» семантики номена літера відбувається творення 

стійкого сполучення слів на позначення розумових здібностей: (Тато): Е, ось, 

панове, едного сина маю и то ледащо вдавъся! / Який великий в базнику 

сховавъся, / Або би ему не час мормолѣю трепати, / А ось еще не въмѣе лѣтеру 

складати! (Инътермедия на двѣ персонѣ: син с татом. URL: litopys.org.ua); 

(Син): Бале, тату, не хочу я до школи ходити, / Бо я не злюблю, що там схотят 

бити; / Бо якось не могу язбуки поняти, / Ану ж коли ся прійдет лѣтеру 

складати (Инътермедия на двѣ персонѣ: син с татом. URL: litopys.org.ua). Цей 

фразеологізм не успадкувала нова українська літературна мова (пор. утворений 

за такою ж моделлю фразеологізм не могти зв’язати двох слів, що реалізує не 

тільки значення ‘не вміти (не могти) говорити зв’язно, логічно’, але й указує на 

розумові здібності людини). 

Отже, залучення матеріалів різножанрових писемних пам’яток для 

дослідження спеціальних одиниць мовознавчої сфери є необхідною умовою 

об’єктивного опису історії становлення та розвитку фонетичної термінології. 
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(Қазақстан, Алматы) 

 

Диалог сөзі арап тілінде "Хиуар" деп аталады ал пікірталас сөзі "Жәдәл" 

деп аталады, екеуі екі мағынада болғаны мен араб тілінде екеуі синоним болып 

табылады. Осы хиуар немесе жәдәл тақырыбы исламдағы ең маңызды 

тақырыптардың бірі болып саналады, өйткені құранда осы тақырып бір неше 

аятта қозғалып оның дұрыс бұрысы және әдебтері анықталған, осы аяттардан бір 

мысал келтіретін болсақ әл-Анкәбут суресінде 46 аятта Алла тағала былай деген: 

 " َوََل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إَِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن" 

"Кітап иелерімен көркем түрде сөз таластырыңдар". 

Сонымен қатар пайғамбарымыздың (оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын) өзі 

кітап иелері мен (аһлал кітап) пікірталасқан, тіпті мұсылмандарға 

пікірталасыңдар деп бұйырды. Қазіргі заманда диалог ұғымы жиі қолданылатын 

ұғымдардың біріне айналды, Өркениет диалогы, өркениеттер қақтығысы, 

конфессияаралық диалог, шығыс-батыс диалогы сияқты тақырыптар Батыс 

әлемімен қатар ислам әлеміндегі көптеген ойшылдардың алаңдаушылығының 

басты орнын алады.  

Диалог сөзі арап тілінде "Хиуар" деп аталады, "хур" сөзінен шыққан, оның 

тілдік мағынасы бір нәрседен бір нәрсеге қайту дегенді білдіреді. Ал термендік 

мағынасы: екі адамның сөйлесу түрі, оларда сөздердің арасында қандай-да бір 

тәсілмен айналым жүреді, осылайша олардың бірін екіншісі жоқ етпей, оны 

сабырлылық пен бәсекелестік пен төзбеушіліктен алшақтатады. 

Хиуар сөзі құранда үш-ақ жерде кездеседі, біріншісі әл-Кәһф суресінде 34 

аятта: 

ا  ""َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل ِلَصاِحبِِه َوُهَو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َماَلا َوأََعزُّ نَفَرا

"Қос бақшаның иесінің алатын өнімі мол , дүниесі түгел (немесе оның 

басқа да байлығы бар) еді . Бірде ол жолдасымен әңгіме барысында оған : « 

Мен дәулет тұрғысынан да , әулет (бала шаға) жағынан да сенен анағұрлым 

зор әрі үстеммін », -деді."  

Екіншісі әл-Кәһф суресінде 37 аятта: 
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" " اَك َرُجًلا  قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالاِذي َخلَقََك ِمن تَُراٍب ثُما ِمن نُّْطفٍَة ثُما َسوا

"Сол кезде өзімен сөйлесіп тұрған Жолдасы оған : « Сонда сен негізіңді 

топырақтан , содан кейін өзіңді бір тамшы судан жаратқан , сөйтіп , келісті 

де келбетті адам қылған Раббыңа күпірлік қылып тұрсың ба?»"  

Үшіншісі әл-Мужәдәлә суресінде 1 аятта: 

ُ يَْسَمُع   ِ َوَّللاا ُ قَْوَل الاتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاا َ َسِميٌع بَِصيٌر" "قَْد َسِمَع َّللاا  تََحاُوَرُكَما ۚ إِنا َّللاا

"( Уа , Мұхаммед ! ) Алла күйеуіне қатысты өзіңе жолығып , сенімен 

дауласқан һәм Аллаға арыз айтып мұңын шаққан әйелдің сөзін естіді ( әрі 

тілегін қабыл алды ) . Алла екеуіңнің сөздеріңді естіп тұрды . Шүбәсіз , Алла 

– Самиғ ( бәрін анық естуші ) , Басир ( бәрін анық көруші)." 

Бұл аяттарда хиуардың мағынасы сөйлеуге шолу жасау және оған жауап беру 

болып табылады. Диалогты өткізудің негізгі мақсаты: ақиқатты ашуға жету 

үшін, екінші тарапты диалог арқылы жеткен нәтежені қабылдауға көндіру қажет 

емес. 

"Хиуар" сөзі айтылған жерде оған қатысты ұқсас термендер кездеседі 

мысалы "жәдәл" сөзі. 

Жәдәл дегеніміз: «Адам өзінің қарсыласын сылтау немесе күдікпен сөздерін 

бүлдіруге итермеледі немесе ол сөздерін түзетуді көздеді». 

Оның мақсаты «қарсыласын байлап, дәлелдеу негіздерін жүзеге асыра 

алмағандарды айыптау». Сонымен қатар жәдәл екіге бөлінеді, біріншісі "жәдәл 

мәзмум" яғни жағымсыз пікірталас, бұл жеңіске және сыртқы көріністерге деген 

сүйіспеншіліктен тұрады, құранда ол жайлы әл-Кәһф суресінде 56 аятта 

айтылған: 

 الحق "  " ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به

"Кәпірлер, бос нәрселер арқылы шындықты төмендетуге жағаласады". 

 Ал екіншісі "жәдәл мәхмуд" яғни жағымды пікірталас, бұл шындықты 

анықтау үшін болды. Ол жайлы құранда Нәхл суресінде 125 аятта айтылған: 

 "" اْدعُ إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالاتِي ِهَي أَْحَسنُ 

"Адамдарды Раббыңның жолында даналық және көркем үгіт арқылы 

шақыр. Әрі олармен көркем түрде күрес". 

Шын мәнінде, Жәдәл сөзі Құран Кәрімде жиырма тоғыз рет кездескен, олардың 

барлығы жағымсыз аясында, тек үш жерден басқа; оның біріншісі Нәхл 

суресінде 125 аятта кездеседі:  

 "" اْدعُ إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالاتِي ِهَي أَْحَسنُ 
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"Адамдарды Раббыңның жолында даналық және көркем үгіт арқылы 

шақыр. Әрі олармен көркем түрде күрес". 

Екіншісі Анкәбут суресінде 46 аятта кездеседі: 

 " َوََل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إَِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن" 

"Кітап иелерімен көркем түрде сөз таластырыңдар". 

Үшіншісі әл-Мужәдәлә суресінде 1 аятта кездеседі: 

ُ قَْوَل الاتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَ  َ َسِميٌع بَِصيٌر" "قَْد َسِمَع َّللاا ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما ۚ إِنا َّللاا ِ َوَّللاا  ِكي إِلَى َّللاا

"( Уа , Мұхаммед ! ) Алла күйеуіне қатысты өзіңе жолығып , сенімен 

дауласқан һәм Аллаға арыз айтып мұңын шаққан әйелдің сөзін естіді ( әрі 

тілегін қабыл алды ) . Алла екеуіңнің сөздеріңді естіп тұрды . Шүбәсіз , Алла 

– Самиғ ( бәрін анық естуші ) , Басир ( бәрін анық көруші)". 

Негізінде Құран Кәрімде дау-дамайға бұйрық берілмеген және 

мадақталмаған, керісінше жақсылықпен шектелген. 

Сонымен, Хиуар(диалог) мен Жәдәл (пікірталас), егер олар екеуінің әңгіме 

немесе екі тараптың сөйлеуіне шолу жасауымен келісетін болса, онда олар 

пікірлерге және төзімсіздікке сүйене отырып, сөз сөйлеу мен қарама-

қайшылықта дәйекті екендігімен бөлінеді. Хиуарға (Диалогқа) келетін болсақ, 

бұл дау-дамайсыз сөйлеуге шолу, сабырлы және фанатизмнен аулақ. Ал Жәдәл 

керісінше. Хиуар Жәдәлге қарағанда жалпы сипатқа ие. Әрбір жәдәл (пікірталас) 

– бұл хиуар (диалог) болып саналады, бірақ кез-келген хиуар (диалог) – жәдәл 

(пікірталас) болып саналмайды. 

Құранда хиуар (диалог) мысалдары өте көп, олардың бірі Адам атаның 

(оған Алланың сәлемі болсын) жаратылуына қатысты Алла Тағала мен оның 

періштелері арасындағы диалог және әрбір пайғамбар мен халқының әнгімесі 

диалог болып саналады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. https://www.alukah.net/sharia/0/105244/ 

2. Әл-хиуар фи әл-Құран әл-Кәрім, Мән Думрә, 2005. 

3. http://kuran.muftyat.kz 
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КАТАКОМБНИЙ ЖИВОПИС: АЛЕГОРІЯ&СИМВОЛ 
 

Галуйко Роман 
кандидат філософських наук, 

доцент кафедри теорії та історії культури 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

 

У перших століттях розповсюдження християнства, молитовні зібрання 

віруючих звершувалися у підземеллях, т. зв. катакомбах. “Катакомби – підземні 

ходи і печери природного або штучного походження, в давнину – місце 

поховання та відправлення релігійного культу. У II-IV ст. використовувалися 

християнами. Стіни катакомб розписувалися релігійною символікою. 

Найвідоміші катакомби знаходяться у містах Рим, Неаполь, Гаруцці, Сиракузи, 

Кирена та ін.” [1, c.180; 2, c.151–152]. Відтак, у перших трьох століттях нашої 

ери, коли християнство було релігією забороненою, християни використовували 

катакомби як храми для спільних богослужінь [3, c.55–56]. 

Слушно зауважує А. фон Фрікен: “пам’ятки мистецтва, які  важче змінити чи 

підробити, аніж пам’ятки літератури, залишаються надійними свідками, вірними 

представниками часу та суспільства, яке їх створило” [4, c.4]. Відтак, 

археологічні дослідження доводять, що у катакомбах були розписи на стінах. І 

хоча небагато цих розписів збереглися до наших днів, проте вони наочно 

засвідчують про існування різноманітних візуальних зображень: “…надписи та 

зображення, на стінах цих підземель, вказують на присутність в них 

християнських покійників, там зустрічаються імена римських єпископів та 

мучеників ІІ–ІІІ ст. і простих віруючих…” [5, c.69]. 

Аналізуючи катакомбні зображення, слід наголосити на тому, що вони 

носили символічний та алегоричний характер. У період жорстоких гонінь та 

переслідувань, християни не могли відкрито сповідувати свою релігію. Тому 

символічність й алегоричність у катакомбному мистецтві потрібно розуміти, як 

спільну знакову систему, щоби “єдиновірці змогли упізнати один одного  у 

ворожому оточенні” [6, c.160]. Відтак символ стає основним носієм інформації 

християнської віри до язичників. 

Науковці неоднозначно тлумачать символічність та алегоричність зображень 

у катакомбах. Так, наприклад Д. Т. Райс стверджує, що християнське мистецтво 

бере свій початок із античного світу [7, c.7]. Тоді, як Л. Успенський робить 

акцент на релігійному значенні символічності й алегоричності зображень: у 

ранньохристиянський період богословсько-філософська думка ще тільки 

розвивалася, і для того, щоби збагнути таємницю Боговтілення “Церква спочатку 

зверталася до людей на більш зрозумілій для них мові”, за допомогою символів 

та алегорій [8, c.11]. 

Ранні християнські зображення можна назвати християнськими лише за 

змістом, але не за формою, “за обробкою цього змісту і за призначенням тісно 

примикало до тогочасного античного мистецтва і не встигло ще стати мовою 

християнської свідомості” [5, c.106; 9, c.81]. І. Тульпе також наполягає на 
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схожості християнства з античністю: “Відсутність власних традицій і, можливо, 

маскування “під язичество” як небажання показувати своє сповідання віри через 

небезпеку переслідування обумовили неминучі запозичення із сусідніх або 

попередніх культурних джерел” [10, c.113]. 

Інший відомий дослідник А. Голубцов подає оригінальне пояснення перших 

зображень християн. Він проводить аналогію зображень у катакомбах із 

поховальними пам’ятниками греко-латинського світу. “Катакомбні зображення 

мають тісний зв’язок з уявленнями про поховання в тих чи інших склепах осіб і 

дуже близькі із сюжетами на надгробних греко-римських пам’ятниках” [5, c.137]. 

Так, наприклад, у стінах поховальних склепів і скульптурах саркофагів 

зображується життя людини: народження і виховання дітей, шлюб, сцени з 

цирку, моменти з життя пастухів, сцени полювання, похорони та інші сцени 

життєво-реалістичного характеру. На підставі цього А. Голубцов заявляє, що 

“катакомбний стінопис і надгробні пам’ятники християн також зображають 

повсякденні риси з життя покійника і різні предмети його професії” [5, c.138]. 

Проте найбільший наголос християнське мистецтво катакомб ставить на ідеї 

життя, смерті та воскресіння: потік води з каменю, взяття пророка Іллі на небо, 

бачення Єзекіїлем полів, засіяних кістками, спасіння трьох отроків в печі 

вавилонській, пророк Йона у пащі китовій [5, c.139]. Відтак, А. Голубцов 

висновує, що “символічний мотив, як показують уцілілі пам’ятники, був у них 

домінуючим” [5, c.141]. 

Тому за свідченнями А. Голубцова більша частина християнських зображень 

перших віків належала до символічного циклу. Тобто у переважній більшості 

зображень потрібно бачити “умовні знаки для наочного представлення тих чи 

інших догматичних ідей” [5, c.133]. Причому зображення носять символічний, 

зашифрований характер, і щоби правильно проінтерпретувати ці зображення 

необхідно звертатися до Святого Письма або християнських письменників [5, 

c.134]. Якщо і виокремлювати серед символічно-алегоричних зображень 

приховані, “втаємничені (disciplina arcani), в яких християни приховували свої 

вчення від язичників та християн, які ще вчора були язичниками (нехрещеними 

– автор), то таких зображень, переважно зі сценами хрещення та причастя, 

відносно мало у катакомбах” [5, c.134–135] – зауважує А. Голубцов.    

Так, наприклад, пояснюючи символічно-алегоричні зображення ранніх 

християн А. Голубцов наголошує, “якщо на стінах катакомб зображено рибу, то 

це зображення немало нічого спільного з уявленнями фетишизму, тому що сила 

зображення полягала не у фігурі риби, а в тому значенні, яке поєднувалося зі 

словом ιχθύς, яке графічно і символічно зображало Христа, Сина Божого, 

Спасителя” [5, c.137]. Риба – образ святого хрещення водою і Духом. Охрещення 

через занурювання у воду людей ранні християни так і називали рибами (Ιχθύς –

з грец). Крім  того на новоохрещених був сам знак Спасителя [9, c.59]. 

Використання символу риби, як знаку відмінності послідовників Христа від 

членів інших релігійних спільнот, почалося значно раніше, аніж його тлумачення 

[5, c.157]. 

За своїм походженням цей символ бере початок від дохристиянських 

символів та фігурує на сирійських, фінікійських та єгипетських пам’ятниках [5, 
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c.156]. Але древні церковні письменники і більша частина пізніших дослідників 

мистецтва “відштовхувалися від анаграматичного чи енігматичного значення 

слова ιχθύς, в якому при розкладі на літери, вони віднаходили початкові літери 

повного імені Боголюдини” (Ιχθύς розшифровується як Ιησοῦς Χριστός, Θεοῦ 

Υιός, Σωτήρ– Ісус Христос, Божий Син, Спаситель) [5, c.156]. Причому А. 

Голубцов припускає, що саме представниками Александрійської школи було 

вперше це помічено, виходячи з творів св. Климента Олександрійського та 

Орігена. Таке розуміння слова ιχθύς, було пояснено і в Західній Церкві. Так 

блаженний Августин, у роботі «Про Град Божий» зауважує: “Якщо перші букви 

цих грецьких слів з’єднати разом, то отримуємо слово Христос, тобто риба, … 

під яким слід таємно розуміти Христа…” [11, c.35]. 

Крім того символ риби можна потрактувати і у євхаристійному значенні.  Це 

пов’язано з євангельськими розповідями про те, як Ісус Христос нагодував народ 

у пустелі декількома хлібами та рибами, а потім Христос після свого Воскресіння 

з’явився учням та березі Тиверіадського озера та разом з ними спожив хліб та 

рибу. Отже, ці євангельські розповіді були взяті на озброєння художниками та 

були втілені у декількох катакомбних зображеннях. На більшості зображень, 

риба зображується на столі поруч з хлібом, або на рибі стоїть корзина з хлібами. 

Загалом, “риба так тісно поєдналась з духовною трапезою християн, що стала 

символом євхаристії” [5, c.158]. 

Після того як християнство стає державною релігією (Міланський едикт 

313р.)  і Церква виходить з катакомб, дослідники починають вивчати місця 

служіння і зібрання перших християн і віднаходять зображення. “І тут 

виявляється, що далеко не в усіх них були одні лише символи й алегорії, а в 

багатьох збереглися лицьові та фігуративні християнські образи” [9, c.71]. Тому, 

аналізуючи і вивчаючи, катакомбні зображення науковці роблять різні висноки. 

Так, наприклад, Д. Степовик зазначає, що у фігуративних образах, знайдених у 

катакомбах, “немає жодної ознаки наслідування міфічних язичницьких богів і 

богинь, а є наслідування первообразів правдивого Бога в людському тілі, Його 

Матері, Його святих мучеників” [9, c.71]. Схожу думку висловлює і М. Дворжак: 

“живопис катакомб не лише іконографічний, але і за своїм художнім характером 

відрізняється від сучасного йому пізньоантичного мистецтва” [12, c.11]. Проте 

Л. Успенський заявляє, що у катакомбному мистецтві перші християни 

запозичували “язичеські символи та деякі сюжети греко-римської міфології” [8, 

c.33]. Тоді як А. Голубцов антропоморфні зображення відносить в групу 

історичного характеру. При цьому наголошує, що “поряд із символічними 

зображеннями, вони займають другорядне значення, та поступаються першим у 

кількісному та якісному відношенні” [5, c.163].  

Відтак, із розглянутих нами символічно-алегоричних священних зображень, 

ми можемо ствердно сказати, що перші християни хотіли передати не лише 

тілесний образ, але й духовний зміст зображуваного. Церква ще чітко не 

встановлювала вимоги та критерії до священних зображень. І як слушно 

зауважив Д. Степовик: “відсутність чітко сформульованої позиції Церкви щодо 

характеру зображень у храмах і будинках християн допускала паралельне 

існування символів та алегорій, з одного боку, і лицьових та фігурних образів – 
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з другого” [9, c.73]. Але перш за все, катакомбне ранньохристиянське мистецтво 

було віронавчальним, оскільки “символічна і сюжетна тематика відповідає 

священним текстам: старозавітним, новозавітним, богослужбовим та 

святоотцівським” [8, c.36] – заявляє Л. Успенський.  

Як відомо, тематика розписів у християнських катакомбах, у більшості 

випадків, є символічною та алегоричною, проте за змістом вона відповідає 

основним християнським істинам, про які написано у Святому Письмі і про які 

навчали Святі Отці ранньої Церкви Христової. Символічність та алегоричність 

раннього християнського мистецтва можна пояснити тим, що на початку свого 

існування Церква ще не виробила чіткості та ясності у візуальному мистецтві, а 

можливо через переслідування християнства з боку влади. 

Загалом, використання символів та алегорій у ранній Церкві було дуже 

зручним, адже окремий символ входив у загальну символічну мову та ставав 

доступним і зрозумілим кожному християнину, незалежно від його культурної 

чи національної ідентифікації. 
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PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ТА 

ХМАРНОГО СЕРВІСУ AZURE ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

УНІКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ 

СИСТЕМ 
 

Жуков Олександр 
аспірант 

Запорізький національний університет 

 

Вступ. У процесі аналізу складної біологічної системи постає задача 

ідентифікації не тільки її основних, але й окремих унікальних об’єктів. 

Наприклад, на звичайній фотографії бджолиного вулика буде висока 

концентрація робочих бджіл. Але якщо фермеру буде потрібно знайти на 

фотографії матку, то це зробити може бути дуже важко через високу 

концентрацію на ній робочих бджіл. Для вирішення задачі було обрано хмарний 

сервіс Azure та його інструмент Custom Vision. 

Метою роботи є визначення можливості та ефективності сервісу Azure 

Cloud Vision у визначенні окремих об’єктів складної біологічної системи та 

методів підготовки вхідних даних. 

 

Основний матеріал. В якості вхідних даних використовувались 37 

зображень, з яких 21 містили в собі бджолу-матку, та 29 зображень з робочими 

бджолами. В якості базової методики обробки зображень використовувалося 

виділення зон на зображенні, що містять окремо повністю (якщо це дозволяє 

зображення) кожну робочу бджолу або матку. В таблиці 1 наведено 

характеристики згенерованої моделі при коефіцієнті порогу ймовірності 0,5 та 

коефіцієнті порогу перекриття 0,3. 

 

Таблиця 1 

Характеристики тренованої моделі 

 

Precision 56.6% 

Recall 44.8% 

mAP 45.6% 

 

Розроблена модель була протестована на тестовому зображенні бджіл, що 

не входило до набору зображень, на якому модель була тренована. 

 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 278 

 
 

рис.1: Тестове зображення з передбаченими моделлю зонами, що містять 

бджіл та королеву. 

 

На рисунку 1 показано, що згенерована модель правильно передбачила 14 

з 17 зон з бджолами при пороговому значенні впевненості нейронної мережі 

20%. Також бачимо, що модель правильно розпізнала королеву бджіл з 39% 

впевненості. 

Загалом модель була протестована на 6ти зображеннях, що не входили до 

набору, на якому модель була тренована. Дані про тестові зображення: 

1. Тільки робочі бджоли 

2. Робочі бджоли та матка (з міткою на спині) 

3. Робочі бджоли та матка. Фото темніше за ті, на яких модель була 

тренована 

4. Робочі бджоли та матка. Фото світліше за ті, на яких модель була 

тренована 

5. Робочі бджоли та матка  

6. Робочі бджоли та матка 

 

Результати наведено у таблиці 2. 
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ТАБЛИЦЯ 2.  
Результати передбачень тренованої моделі на тестовій вибірці. 

 

Номер 

зображення 

Total queen 

bees 

Positives False 

positives 

1 0 0 0 

2  1 1 0 

3 1 0 1 

4 1 0 1 

5 1 1 0 

6 1 1 0 

 

 

Висновки. Проведено дослідження хмарного сервісу Azure в області 

розпізнавання унікальних об’єктів складної біологічної системи. 

Було визначено, що унікальні об’єкти складної біологічної системи можуть 

бути визначені, але точність їх визначення чимало залежить від відповідності 

якості фото та освітлення до вибірки фото, на яких модель була тренована.  
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POLITICAL SCIENCE 

 

PROBLEMS OF EUROSCEPTICISM IN CONTEXT MODE

RN POLITICAL DEVELOPMENT OF EU 
 

Yakymyshym Iryna, 
bachelor 

of Maria Curie-Skłodowska University (MCSU) Lublin, Poland 

 

Today experts actively discuss possible scenarios in relation to an exit 

Great Britain from EU. It is important to establish circumstance that for official 

London such concept as "euroscepticism" is characteristic, consequently, in our view 

it is expedient to resort to etymology of this phenomenon. It is important to say, that 

with each euroscepticism becomes a year to the all more problem questions for EU, 

in fact it motion collects all more turns and quickly spreads and becomes dangerous 

for existence of organization. 

"Euroscepticism" as a term is first entered in scientific turnover in edition 

"The Times" in a middle 80th ХХ of century". in that information is fixed about that 

that the sources of euroscepticism it follows to search in position to Britain in relation

 to prevailing German-French leadership in EU. 

  

Most foreign scientists, such, for example:  Charles Grant, Anthony Foster, analysing

economic, political geographical, social and cultural factors consider that  

euroscepticism appeared in 1980 this phenomenon is absolutely "English", 

 conditioned by "another" attitude toward European Union, him political and 

economic integration. 

 

 In opinion of many modern scientists appearance of euroscepticism is linked 

with the row of reasons. There are fears in relation to the increase of level of globaliz

ation. It was frank mistrust, in fact counted majority, that formation and development 

of EU in will lead the future to that the states will lose the independence and 

sovereignty. An idea existed that EU will appear a supercountry and in such 

a case the governments of states-members of Concord will not have imperious 

plenary powers and others like that. 

Expediently, in our view, to resort to classification of the phenomenon 

to euroscepticism. It is known that distinguish "hard" and "soft" 

euroscepticism. On the modern stage researches of this phenomenon are known et al 

to the typology, that help to understand and extend understanding of all feature 

in relation to the moods of eurosceptics. Also these the typology of euroscepticism  

get explanation in relation to that, what measures and appeals are conducted by  

eurosceptics. 

Hard euroscepticism is considered such that specifies on principles 
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oppositions in relation to European integration and European Union on the whole. 

In it turn "soft" euroscepticism does not contain an absolute denial in relation to 

European integration or membership in EU, however a key line is criticism 

one or a few industries of politics of EU, in that case, when state interest 

in certain moment divided with position in relation to development of EU 

Thus, can висновувати that euroscepticism is relatively new 

phenomenon that quickly purchased the scales of distribution among the states-

members of EU 

but got wide support among the masses. As sources of it 

researchers bind a term to Britain, then and not surprisingly, that exactly this country 

took the central place and focused attention in relation to present events within the  

framework of EU. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
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Сьогодні є актуальним питання взаємодії громадянського суспільства та 

розвитку політичної нації. Адже, політична нація здатна консолідувати людей. 

Базисом для формування політичної нації є взаємодія трьох складових – 

громадянське суспільство, держава, етнічні спільноти. Громадянське 

суспільство розглядається та сприймається дослідниками як рівень розвитку 

суспільства в цілому та певна сфера недержавних зв’язків та інститутів або як 

стан культури чи свідомості громадян. Громадянське суспільство являє собою 

сукупність соціальних зв’язків та інститутів, що діють в демократичному 

суспільстві в рамках правового поля незалежно від держави, але взаємодіючих з 

ним. Громадянське суспільство формує підґрунтя для становлення, формування 

та розвитку політичної нації, оскільки виховує громадянина з національною 

свідомістю та політичною культурою [1, c. 112]. В процесі формування 

політичної нації стається об’єднання однодумців на ґрунті національних 

цінностей, ідей та довкола політичних, громадських лідерів. В цей період 

особливої ваги набуває створення умов для розвитку інститутів громадянського 

суспільства. Адже, саме інститути громадянського суспільства відіграють 

особливу роль в процесі формування та розвитку політичної нації. Продуктивна 

взаємодія громадянського суспільства та політичної нації сприяє сталому 

розвитку та як наслідок забезпечує збереження територіальної єдності країни [8, 

c. 247]. 

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей процесів розвитку 

громадянського суспільства та політичної нації. 

Дослідження багатоаспектної проблеми становлення громадянського 

суспільства в Україні досліджувалися багатьма вченими. Відомими роботами з 

цієї проблематики є праці таких видатних науковців як: Т. Бєльська, Н. Бенюх, 

О. Білий, С. Демченко, В. Дзюндзюк, М. Долішній, Т. Заяць, Г. Зеленько, С. 

Кадомцева, Н. Калінкіна, А. Колодій, В. Корженко, В. Кравчук, В. Куценко, М. 

Месюк, Ю. Михальський, В. Місюра, В. Нікітін, Л. Новоскольцева, А. Палій, Т. 

Пантелєєва, О. Пухкал, Ф. Рудич, О. Сергєєва, В. Слюсаренко, С. Телешун, А. 

Ткачук, О. Чаплигін, Ю. Шаров та ін.  

Питання взаємодії громадянського суспільства та розвитку політичної нації 

сьогодні активно обговорюють як зарубіжні, так і українські науковці. Серед 
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зарубіжних вчених: Б. Андерсон, Р. Брюбейкер, Е. Сміт, К. Дойч, П. Бурдьє, Е. 

Шилз. Серед українських дослідників слід згадати таких науковців, як: І. Варзар, 

О. Гринів, В. Євтух, Ю. Римаренко, І. Кресіна, А. Колодій, І. Курас, О. Картунов, 

В. Лісовий, О. Майборода, Л. Шкляр та інші. Проте, не дивлячись на доволі 

великий інтерес до даного питання, сьогодні, є необхідність його подальшого 

дослідження. 

Методологія дослідження процесів розвитку громадянського суспільства та 

політичної нації базується на єдності загальнонаукових, загально-філософських 

і спеціальних методів, які в сукупності глибоко і послідовно розкривають 

концепцію вивчення зазначеного питання. 

Реалії сьогодення свідчать, що громадянське суспільство виступає як 

посередник між індивідом і державою, даючи змогу кожному членові 

суспільства співпрацювати з державою на підставі добровільного об’єднання, 

зберігаючи при цьому незалежність від політичних структур. У такий спосіб стає 

можливою інтеґрація індивідуальних інтересів та поглядів у загальну мережу 

людської взаємодії. Можна стверджувати, що якби політична нація в Україні 

була сформована, то багато з тих проблем, які заважають розвиватися державі, 

були б розв’язані [2, c. 206]. 

Зазначимо, що за час існування незалежної держави в Україні не 

сформувалася політична нація як єдина ідентифікація. Ідентифікація найчастіше 

розглядається як процес уподібнення, ототожнення себе або малої групи з 

кимось або чимось [6, c. 65]. Ідентифікація розглядається науковцями як 

найважливішій механізм соціалізації, етнізації та виховання особистості, який 

проявляється у прийнятті індивідом конкретної соціальної ролі, в усвідомленні 

ним власної групової приналежності, у формуванні у нього певних соціальних 

установок. 

Категорія «політична нація» активно використовувалась ще представниками 

української політичної думки початку ХХ століття. А саме, В.Старосольським, 

О.Бочковським, Л.Ребетом та іншими, які активно використовували дане 

визначення у своїх націологічних студіях [5, c. 139]. Так, категорія «політична 

нація» може розглядатися як система етносів, національних меншин та етнічних 

груп, які співіснують і взаємодіють у межах певної території, усвідомлюючи 

спільні цілі, завдання та інтереси відрізняючи себе від інших подібних систем. 

Українська «політична нація» означає поліетнічну громадянську спільноту, яка 

виникає на основі української та історико-політичної визначеності. 

Сьогодні в Україні поняття «українська політична нація» є досить 

популярним як синонім поняття «народ України». Поняття «українська 

політична нація» відображає реальну історичну ситуацію в державі, де поряд з 

українцями є й інші досить великі етнічні групи. Однак, як зазначив 

С.Кульчинський, термін «нація» має два значення. Важливо віддати перевагу 

тому з них, яке стало загальноприйнятим у цивілізованому світі, – співдружність 

людей різних національностей в одній державі [4, c. 22]. Дехто з дослідників 

вважає, що за певних умов поліетнічність, яка спостерігається в Україні, може 

зашкодити формуванню єдиної національної самосвідомості. За цих умов тільки 

продумана, розрахована на перспективу етнічна політика, що має втілюватися у 
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тісному взаємозв’язку з іншими аспектами зовнішньої та внутрішньої політики 

держави, може бути надійною гарантією від можливих потрясінь [7, c. 892]. 

Українська держава, яка сьогодні стикається з великою кількістю проблем, не 

може забувати про єдність, тому державна влада повинна зробити все можливе 

для забезпечення національної консолідації [3, c. 36]. Насамперед, слід 

позбавити, народи які проживають на її території, відчуття, нібито вони 

проживають у «чужій державі» та активно залучати усіх мешканців до житті 

спільноти, що підвищує добробут суспільства і посилює інтеграцію. 

Отже, співіснування етнічних одиниць різного таксону в межах єдиної 

держави обумовлює їх інтегрованість та інкорпорованість до різноманітних 

систем суспільства. Етнічний ренесанс, який настав після здобуття Україною 

незалежності, посилив увагу до традицій, звичаїв, історико-культурних 

цінностей як титульної нації, так і інших народностей, що мешкають на території 

України. В українських реаліях сьогодення концептуальна модель націєтворення 

демонструє процес походження та формування української політичної нації як 

процес плідної взаємодії української національної ідеї, громадянського 

суспільства і соціальної держави. Спостерігаємо позитивну динаміку розвитку 

українського суспільства в контексті націєтворення, а саме є відчутним якісні 

зміни ціннісних орієнтацій українського соціуму. Нинішній етап розвитку 

громадянського суспільства створює необхідні умови для функціонування та 

розвитку української політичної нації. А саме, функціонал розвитку української 

політичної нації нині є зосередженим на питаннях єднання громадян довкола 

спільного соціального питання. Формула динамічного розвитку сучасної 

політичної нації виглядає як органічне поєднання досконалих механізмів 

етнокультурного відтворення та вирішення соціально-політичних питань. 
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Сім’я була і залишається одним з найголовніших соціальних інститутів для 

дитини, оскільки відіграє значну роль у формуванні її особистості. В останні 

роки значно зріс інтерес до міждисциплінарного вивчення сім'ї фахівцями різних 

областей наукового знання, - як теоретиків, так і практиків. Інтерес до неї 

пов'язаний з тією роллю, яку вона відіграє в процесі формування та розвитку 

підростаючого покоління, а у перспективі – майбутнього суспільства. 

Загальновідомо, що сім’я, будучи стійким соціальним конструктом, знаходиться 

під впливом соціально-економічних змін суспільства, а внутрішньосімейні 

відносини відображають динаміку розвитку держави.  

Вітчизняні та зарубіжні дослідження, спрямовані на вивчення особливостей 

психічного розвитку дітей поза родиною вказують на те, що родинна депривація 

є негативним чинником їх особистісного становлення. Однак, більшість цих 

робіт присвячена дошкільному та молодшому шкільному періодам. Аналіз 

психологічних досліджень показує, що психологічні особливості самооцінки 

підлітків з неповних сімей є недостатньо вивченими, що призводить до 

негативних внутрішньоособистісних та суспільних явищ. З огляду на важливість 

теми дослідження, актуальність проблеми та недостатній рівень її опрацювання, 

нами було обрано наступну тему магістерської роботи: «Психологічні 

особливості образу власної сім’ї у дітей з повних та неповних сімей». 

Відомий психотерапевт, один із основоположників сімейної психотерапії 

та онтогенетично-орієнтованої індивідуальної та групової терапії Е. Ейдеміллер 

визначає сімейні уявлення як «Внутрішню картину (образ) сім'ї», що включає 

уявлення індивіда про самого себе, свої потреби, можливості, про інших членів 

сім'ї, з якими індивіда пов'язують сімейні відносини, і про характер цих відносин 

[1].  

Т. Мішина першою ввела в психологічну науку поняття «образ сім’ї» або 

«образ «ми», під яким розуміємо цілісне, інтегроване утворення – сімейну 

самосвідомість. Одною із найважливіших функцій сімейної самосвідомості 

дослідниця вважала цілісну регуляцію поведінки сім’ї, узгодження позицій 

окремих її членів [2]. 
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Ряд світових дослідників сімейної психології (В.І. Брутман, А.Я. Варга, 

І.Ю. Хамітова, А.J. Ferreira; J. ByngHall, S. Palazzolietal .; С. Whitaker і 

ін.)зазначали, що наявний образ сім’ї виступає ритуальним захисним механізмом 

для підтримки єдності сім’ї, збереження її цілістності.  

В результаті аналізу наукової літератури з питання, ми дійшли висновку, 

що поняття образу сім’ї дещо відрізняється у різних дослідників, проте в 

більшості визначень наявні спільні ознаки. В процесі виконання даного 

дослідженнями нами було обрано визначення сім’ї як соціально-психологічного 

феномену, який представляє собою сімейну самосвідомість, сімейну 

ідентичність [3]. 

Проаналізувавши теоретичні джерела з проблеми сім'ї в психології, ми 

виділили кілька підходів до її визначення: сім'я як осередок суспільства; сім'я як 

система; сім'я як система відносин «батьки-діти» та сім'я як джерело емоцій, 

почуттів. 

Однією із головних складових внутрішньосімейних відносин є емоційне 

спілкування, яке складається із когнітивного, суб’єктивного та експресивного 

компонентів. Даний вид спілкування є вкрай важливим для дитини, оскільки в 

дитячому віці позитивне емоційно-особистісне спілкування є провідним для 

формування у дитини образу власного «Я», довіри до світу та самооцінки. 

Виділяють 4 типи сімей з порушеннями емоційного спілкування, які сприяють 

виникненню в дитини явищ девіантної та деліквентної поведінки: сім’я з 

травматизацією дітей, «нав’язлива» сім’я, «брехлива», «непослідовна, ненадійна 

сім’я».  

Від сімейних цінностей, які були засвоєні у дитинстві, залежить розподіл 

ролей, питання лідерства та відповідальності, способу життя родини у цілому. 

Шлюбно-сімейні взаємовідносини батьківської родини, подружні ролі, погляди 

на виховання дітей успадковуються на свідомому та несвідомому рівнях і 

проявляються в майбутньому у стосунках чоловік – дружина, батьки – діти. 

Виховання дітей у неповній сім'ї має низку особливостей. Внаслідок відсутності 

одного з батьків, іншому доводиться брати на себе вирішення всіх матеріальних 

і побутових проблем сім'ї. Для повноцінного розвитку дітей велике значення 

мають взаємовідносини в сім'ї, причина відсутності одного з батьків і ставлення 

до цього члена в сім'ї. Залежно від того, з ким із батьків проживає дитина і хто 

займається її вихованням виділяють материнські і батьківські сім'ї. 

Соціальна ситуація розвитку у дітей з неповних сімей має свої особливості, 

які накладають відбиток на поведінковий аспект. Діти з неповних сімей схильні 

до девіантної поведінки, і мають стійку тенденцію до вчинення соціально 

неприйнятних дій та правопорушень. 

Для проведення емпіричного дослідження нами були обрані такі 

психодіагностичні методики: «Шкали соціальної компетентності» (авт. 

А. Прихожан); методика «Ціннісні орієнтації» (авт..Рокич)»; «Дослідження 

самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн (у модифікації А. Прихожан); тест-

опитувальник батьківського ставлення (автори А. Я. Варга, В. В. Столін), 

методика АВС ‒ «Аналіз сімейних взаємин» (автор Є. Р. Ейдеміллер та В. В. 

Юстіцкіса) – для встановлення типу виховання в родині); опитувальник 
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«Поведінка батьків та відношення підлітків до них» (Л. І. Вассерман, 

І. А. Горькова, Е. Е. Роміцина). 

Емпіричне дослідження проводилося на базі закладу загальної середньої 

освіти № 128 м. Києва. Вибірку складали підлітки 13-16 років (всього 57 осіб), з 

них 30 підлітків проживають в повних сім’ях, 27 підлітків – в неповній сім’ї, де 

вихованням займається один із батьків. На проведення дослідження отримано 

дозвіл батьків підлітків та осіб, що їх замінюють.  

Дослідження соціальної компетентності показало, що в групі досліджуваних 

підлітків з неповних сімей підвищений рівень самостійності. На другому місці 

знаходиться розвиток спілкування та впевненість в собі. У 80% підлітків 

соціальна компетентність відповідає вікові та знаходиться в межах соціально-

психологічного нормативу, у 20% – соціальна компетентність в цілому 

відповідає вікові, однак знаходиться в нижній межі соціально-психологічного 

нормативу. Середній соціальний вік досліджуваних підлітків співпадає із їх 

хронологічним віком. 

Вивчення самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн (у модифікації 

А. Прихожан) показало, що для досліджуваних підлітків з неповних сімей 

властива адекватна самооцінка. При цьому 62% підлітків мають оптимальний 

рівень розвитку самооцінки, 6% – мають завищену самооцінку, що може 

говорити про особистісну незрілість, нездатність правильно оцінювати 

результати власної діяльності й нечутливість до власних помилок і оцінок 

оточуючих. У 32% досліджуваних підлітків визначена занижена самооцінка, що 

свідчить про можливу приналежність цих підлітків до «групи ризику» щодо 

можливості несприятливого розвитку їх особистості. Також підлітки з неповних 

сімей демонструють некритичне ставлення до власних можливостей та нездатні 

правильно ставити власні цілі. За всіма шкалами тесту рівень домагань вищий за 

самооцінку, тобто адекватний.  

Для 80% респондентів властива реалістична самооцінка. При цьому 58% 

підлітків мають оптимальний рівень розвитку самооцінки, решта 22%  –мають 

завищену самооцінку. У 20% досліджуваних підлітків із неповних сімей 

визначена занижена самооцінка. 

Рівень домагань у підлітків з неповних сімей знаходиться в межах норми, 

однак, оптимальний рівень домагань має 60% досліджуваних, що виступає 

одним із важливих факторів особистісного розвитку. Решта 40% – мають 

нереалістичний рівень домагань, що вказує на некритичне ставлення 

досліджуваних підлітків до власних можливостей та свідчить про нездатність 

досліджуваних підлітків правильно ставити власні цілі.  

За усіма субшкалами «розумові здібності», «характер» та «уміння робити 

щось своїми руками», «авторитет», «зовнішність» та «упевненість» існує 

внутрішній конфлікт між прагненнями та тим, чого дитина насправді може 

досягти (високий рівень домагань при заниженій самооцінці) завдяки своїм 

розумовим здібностям. Лише характер та уміння робити своїми руками 

адекватно оцінені досліджуваними підлітками, за рештою шкал встановлено 

наявність конфлікту між рівнем домагань та рівнем самооцінки. 
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Наступним кроком стало вивчення особливостей поведінки батьків та 

відношення підлітків до них. В ході емпіричного дослідження встановлено, що в 

групі підлітків з неповних сімей відзначається слабковиражений директивний 

радикал. Тобто, можна говорити про те, що підлітки з неповних сімей, які, 

здебільшого, виховуються одними матерями, не зазнають тиску з боку матері, в 

стосунках з матір’ю не мають почуття провини по відношенню до неї. Стосунки 

з матір’ю сприймають як позитивно емоційно забарвлені. За шкалою автономії 

отриманий показник в групі дещо вище середнього, що вказує на існування 

певних обмежень батьками автономії підлітків, несприйняття особистості 

підлітка, їх почуттів, уявлень та думок. В стосунках спостерігається 

застосування сили та деспотичність, роздратування батьків з приводу звернення 

до них за порадою чи допомогою. Самого підлітка батьки, на його думку, 

помічають лише тоді, коли він демонструє неприйнятну поведінку. За рештою 

шкал отримані показники  не виходять за межі середніх та демонструють 

нормальне сприйняття підлітками сфери позитивного інтересу батьків до життя 

самого підлітка, допустимий рівень ворожості та непослідовності у спілкуванні. 

Якісний аналіз отриманих результатів дозволяє визначити кількість підлітків, 

які по-різному сприймають поведінку своїх батьків. Так, за шкалою позитивного 

інтересу 92,6% мають показники, які потрапляють в зону норми 88,8% 

демонструють занижені показники, що говорить про адекватність прийняття 

відповідальності самими підлітками та відсутність прийняття за себе 

відповідальності батьків за все, що може зробити підліток. За шкалою ворожості 

трохи більше половини досліджуваних підлітків з неповних сімей демонструють 

усереднені результати, третина – вказує на агресивність та строгість матері в 

міжособистісних стосунках. За шкалою автономності більшість – 70,3% 

сприймають цю сферу стосунків як диктаторську, не адаптивну, різку та 

жорстоку. Також підлітки вважають, що батьки недостатньо цікавляться їхнім 

життям.  

Вивчення особливостей батьківського ставлення показало, що в групі 

досліджуваних батьків з неповних сімей, які мають дітей підлітків переважає 

такий хибний тип виховання, як гіперпротекція, гіпопротекція та ухилення. 

Під час здійснення якісного аналізу існуючих зв’язків хибних типів 

виховання, нами були встановлено, що при посиленні гіперопіки знижується 

прагнення батьків до задоволення потреб дитини, дитині «все можна». Їй 

пред'являється величезна кількість вимог, що обмежують свободу і 

самостійність.  Встановлено кореляційні зв’язки, які вказують на обумовленість 

гіперпротекції прагненням батьків ігнорувати дорослішання дітей, стимулювати 

у них збереження таких дитячих якостей, як безпосередність, наївність, 

грайливість. Відбувається перерозподіл влади в сім'ї між батьками і дитиною на 

користь останньої; посилення гіперпротекції зростає разом із рівнем 

нерозвиненості батьківських почуттів; спостерігається суперечливий тип 

виховання, який посилює гіперпротекцію з боку одного із батьків.     

Доведено, що посилення гіпопротекції із посиленням вимог підвищує ризик 

психотравматизації й не сприяє повноцінному розвитку особистості дитини. 

Посилення гіпопротекції обумовлює послаблення  покарань дитин та обумовлює 
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прагнення батьків утримати дитину за допомогою підвищеної протекції та 

викликає страх втрати дитини; обумовлює  емоційне відкидання, жорстоке 

поводження з дитиною. 

Серед досліджуваних батьків переважає такий тип батьківського ставлення, 

як «Прийняття», тоді як найнижчі показники отримано за типом «Маленький 

невдаха».  

Доведено, що посилення нестійкості стилю батьківського виховання 

пов’язано із зниженням прояву такого батьківського виховання як кооперація та 

посиленням батьківського ставлення по типу «малий невдаха» (r- 0,529, при р – 

0,005). Надання переваги вибору типу батьківського ставлення «кооперація» 

посилює прояв інших типів ставлення, що говорить про вплив прагнення 

дорослих до співпраці з дитиною, прояви з їх боку щирої зацікавленості та участь 

у житті дитини, прагнення дорослого до єднання з дитиною та демократичність 

при контролі поведінки. 

Порівняння результатів дослідження в групі підлітків з неповних та повних 

сімей показало, що існують відмінності за більшістю досліджуваними 

категоріями батьківських типів відношення та стилів виховання, однак 

статистично значимі відмінності встановлені не за усіма досліджуваними 

чинниками. Зокрема статистично значимі відмінності типів батьківського 

відношення встановлено за трьома із п’яти типів: кооперація, симбіоз та 

прийняття. Досліджувані групи відрізняються такою складовою соціальної 

компетентності, як «впевненість в собі» (р≤0,001).  

Встановлені статистично значимі відмінності майже за усіма типами хибного 

виховання: гіперпротекція, гіпопротекція, потурання, ігнорування потреб 

дитини, надмірність вимог-обов'язків дитини, недостатність вимог-обов'язків 

дитини, надмірність вимог-заборон, недостатність вимог-заборон до дитини, 

строгість санкцій (покарань) за порушення вимог дитиною, мінімальність 

санкцій, розширення сфери батьківських почуттів, перевага в підлітка дитячих 

якостей, виховна невпевненість батьків, фобія втрати дитини, нерозвиненість 

батьківських почуттів, перевага чоловічих якостей, перевага жіночих якостей.  

Також бачимо статистично значимі відмінності в сприйнятті поведінки 

батьків підлітками із різним ступенем повноти сім'ї, зокрема в сприйнятті 

поведінки батьків за шкалами позитивного інтересу, директивності, ворожості та 

непослідовності. Тобто, тип батьківського відношення батьків, які виховують 

підлітка в неповній сім’ї відрізняється від типу батьківського відношення батьків 

в повній сім’ї та впливає на ступінь впевненості в собі підлітка та особливості 

сприйняття батьків підлітками. Зокрема він характеризується підвищеноюг 

гіперопікою, надмірним контролем за життям і діяльністю дитини, намаганням 

відгородити дитину від труднощів життя, постійною тривожністю за дитину в 

неповній сім’ї. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, ми можемо зробити висновок про те, 

що питання уявлення образу власної сім’ї є складною та багатоаспектною 

проблемою психологічних та міждисциплінарних досліджень. Усвідомлення 

дитиною факту та причин її приналежності до неповної сім’ї сприяють 

виникненню психотравматичних ситуацій, які, в свою чергу, провокують 
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скоєння дитиною соціально неприйнятних дій як по відношенню до себе, так і до 

оточуючих. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці системи 

індивідуального психологічного супроводу підлітків з неповних сімей. 
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Люди, узалежнені від наркотиків чи алкоголю не рідко, для кращого 

розуміння власного життя та й загалом для відмови від вживання, звертаються, в 

основному, у реабілітаційні палати чи центри, а рідше самостійно шукають групи 

психологічної підтримки та починають їх відвідувати. 

Хоча, останній варіант люди із залежністю на початках тверезого життя 

обирають все менше, оскільки група психологічної підтримки може складатися 

із людей із різною тривалістю тверезості (від двадцяти чотирьох годин до 

декількох років, а інколи й десятків років). У такій групі людина, яка щойно стала 

на шлях тверезості може відчувати певні незручності та дискомфорт, оскільки 

оточена людьми із різним досвідом життя у тверезості і може думати, що вона 

негідна там знаходитися або термін її тверезості недостатньо тривалий щоб 

відвідувати такі групи. Хоча, насправді, такі групи приймають у своє коло 

новачків і намагаються надати усю можливу підтримку, оскільки, колись на 

власному досвіді, відчули такі самі переживання, як новоприбулий учасник. 

Складність відвідування груп психологічної підтримки також полягає в тому, 

що їхні засідання відбуваються, в основному, у великих містах, а не всі 

узалежнені проживають у мегаполісах. [1, с. 61]. 

Та й загалом для відвідування таких груп потрібно розуміння та певне 

переформатування власного мислення, яке в узалежненого дуже часто працює, в 

основному, для пошуку ресурсів, з метою задоволення власної залежності. 

Тому основна маса людей, які прагнуть відмовитися від вживання та почати 

тверезе життя звертаються у реабілітаційні палати чи реабілітаційні центри. Де 

вони у подальшому проживають певний час (від двадцяти восьми днів, до 

декількох місяців), мають певний набір правил та обов’язків, роботу у групах з 

колишніми узалежненими та психологами. [2, с. 3]. 

На певний час це місце стає для них домом, у якому за бажанням самого 

узалежненого (а інколи таке бажання приходиться саме під час реабілітації) він 

може закласти фундамент власної тверезості. Розпочати ж будівництво будинку 

він зможе лише за межами реабілітаційної палати чи центру, оскільки 

перебування на реабілітації, з однієї сторони – це відсторонення від попередньої 

моделі життя, з метою пошуку та набуття іншої, а з іншого                  боку – це 

доволі тепличні умови, які оберігають колишнього узалежненого від зовнішніх 

чинників та подразників, від можливості вживати наркотичні чи алкогольні 

речовини, бачитися із знайомими з якими разом вживали, зривалися (падали) і 
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від багатьох інших речей, які при виході із реабілітації нікуди не діваються із 

життя і з якими людина, яка вирішила обрати шлях тверезості повинна навчитися 

справлятися та жити. 

Оскільки реабілітація – це, умовно кажучи, закладання фундаменту 

тверезості, а перебування за межами реабілітаційної палати чи центру – це 

зведення будинку на закладеному фундаменті, то без досвіду «будівництва» 

якісний будинок звести аж ніяк не вдасться, потрібна консультація або 

спеціаліста або товариша, який цей будинок вже збудував чи будує. Саме тут у 

пригоді стають групи психологічної підтримки, для відвідування яких у 

колишнього узалежненого, який пройшов певний період реабілітації уже є певні 

знання та сміливість, щоб стати повноцінним членом такого братства, де не лише 

допоможуть та підкажуть нюанси «будівництва» власного будинку, але й всіляко 

підтримають і намагатимуться допомогти не допустити прорахунків новачка та 

розкажуть про всі підводні течії життя у тверезості людини, яка мала проблеми 

із залежністю. [3, с. 153]. 

Це одна із найпопулярніших та реальних можливостей зміни життя людини, 

яка у певний період вирішила пов’язати свою долю із залежністю, а зараз, в силу 

певних обставин (проблеми у сім’ї, з батьками, на роботі, із законом…) вирішила 

цей спосіб життя покинути та повернутися до тверезості. 

Стимулів пройти реабілітацію та повернутися до тверезості, окрім 

перелічених вище, може бути безліч та, звісно, в першу чергу все залежить від 

настрою та бажання самого узалежненого. Часом це бажання може слабнути, 

часом повністю пропадати, але основне завдання людини, яка пройшла 

реабілітацію пам’ятати, що залежність вміє чекати і в той момент коли 

розслабляєшся і думаєш, що хворобу подолано – вона повертається у твоє життя 

і все доведеться починати спочатку, а декому другий шанс може і не випасти. 

Потрібно пам’ятати про це і не наступати двічі на одні й ті ж самі граблі. 
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For the past few years, Artificial Intelligence has made a remarkable change in 

technology with an impact on different spheres of life. But perhaps the most notable 

potential of AI is its role in logistics, particularly in the supply chain industry[1]. 

Artificial intelligence collects and analyzes massive amounts of data from different 

data sources, opening up capabilities across the industry, from optimizing routes and 

automating trucks to predicting transit times and avoiding weather events.  

Artificial intelligence alongside Machine Learning has transformed the supply 

chain process from reactive to proactive, which has dramatically changed how data-

driven processes will work in the future.  By culling out deep-rooted inefficiencies and 

uncertainties, Artificial Intelligence and Machine Learning drive enterprise-wide 

visibility into all aspects of the supply chain and with granularity and methodologies 

that humans simply can’t mimic at scale. AI in supply chains is helping to deliver the 

powerful optimization capabilities required for more accurate capacity planning, 

improved productivity, high quality, lower costs, and greater output, all while fostering 

safer working conditions [2]. 

AI brings efficiency through big data analytics and performance insights on an 

unprecedented scale. With this power, AI is advancing supply chains for a cleaner, 

more cost-effective future. Some AI technologies have already seen widespread 

adoption in logistics, while some are just now emerging. Ways of leveraging AI for 

Supply Chain improvement are listed below. 

One of the greatest benefits of using AI will be its ability to predict demand, 

optimize delivery routes, and manage networks. The AI   portion of predictive analytics 

helps companies make significant changes to their business based on patterns that AI 

discovers. Its ability to objectively measure the factors that lead to efficiency helps 

predict the accuracy of demand for certain products. Forecasting is systematic and 

long-term, AI can also predict trends based on various variables such as weather, 

exchange rates, real-time sales, and other inputs. Being able to predict the number of 

sales expected in a particular region, or the number of delivery trucks needed will help 

a logistics team in supply chain transportation planning. Using the IoT (Internet of 
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Things), AI can also determine when a vehicle needs a service or a specific service to 

avoid breakdowns during delivery. 

Artificial Intelligence brings a more holistic view of the supply chain which helps 

with traceability efforts. Extremely scalable AI that is capable of processing terabytes 

and petabytes of data can do the heavy lifting now, delivering deep analysis on 

thousands of Stock Keeping Units. This opens up extraordinary accuracy in forecasting 

inventory, supply, and demand. Coupling AI with ML, supply chain planning, and 

decision-making is more agile and optimized than ever. The result: more balanced 

supply and demand along with faster product delivery, all with minimal human 

intervention. 

AI can be especially helpful in Last mile delivery. Last mile logistics is the last and 

most important step in the supply chain. Its purpose is to ensure that the product reaches 

the customer as quickly as possible. When an order is placed, there should be a system 

working to ensure that the goods are: sent through the correct channels, packaged 

correctly, the delivery time is communicated to the client, and so on. Getting people to 

do this is tedious and expensive. AI makes this extremely easy by managing various 

data points and assigning an executor, as well as predicting the time it will take for an 

order to finally reach a customer. Recently, companies have begun using drones, with 

which AI can control the logistics of the Last mile delivery. 

Artificial intelligence can come in hand creating contingency plans. As with most 

aspects of life, uncertainty is also expected in business. It is difficult to be well prepared 

in terms of needs that are beyond human control. The AI   is trained in such a way that 

it can not only prepare for emergencies but also predict the best method for dealing 

with crises. It can also work on corrective measures so that such situations can be 

avoided in the future. AI is constantly evolving as it continues to face similar situations 

and gains experience, which makes it an important asset as it becomes better at 

predicting events and helping to navigate any emergencies. 

Having better warehouse efficiency is another way AI can be beneficial. On 

average, businesses burn about 6,500 hours per year processing paperwork (about 55 

hours per week), adjusting purchase orders (about 39 hours per week), and responding 

to supplier inquiries (about 23 hours per week). These are tasks that can and should be 

offloaded to automation software.  Intelligent Warehousing is the perfect example. The 

online store Ocado Andover (England) is fully robot-operated [3]. It fulfills over 65 

thousand orders every week. The robots use AI to move, lift and sort items, which are 

then packed by employees. The AI   is so smart that items that are rarely ordered are 

stored at the bottom, while those that are frequently ordered are visible at the top. This 

makes it easy to get ordered products off the shelf, saving you a lot of valuable time. 

Amazon Kiva Robots can collect goods and distribute them to different warehouses 

within 5 minutes, and it takes only 5 minutes to charge them every day. In the near 

future, AI automation capabilities will be integrated into all warehouses working 

together with employees to create more efficient sorting. 

There are many benefits that AI will offer supply chains as the technology 

advances, and a few of them were named above.  There are countless ways in which 

the use of AI can innovate across supply chains. By extending these tools into any 

business’s supply chain, cost efficiency can be boosted in multiple ways. AI is 
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changing the way in which the supply chain industry works. The benefits being traced 

now are already pointing towards a cleaner and more cost-efficient world with the help 

of AI. At the same time, it is worth keeping in mind the importance of the human factor. 

It cannot be replaced soon due to the complexity of supply chain strategies. However, 

creating a data-driven environment as a solid foundation for business planning will 

lead to better strategies going forward. As organizations continue to work to adapt to 

the ever-changing market, we will see more companies looking to continue the uptick 

in investment in applications that embed, augment, or apply AI and advanced analytics 

tools. 
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Piston rings in the process of operation are subject to wear. Non-sufficient wear 

resistance of piston ring materials often limits the growth of productivity of machines 

and the timing of their operation. It is not always that the desired set of properties of 

piston rings made of cast iron can be achieved by traditional methods of thermal or 

chemical-thermal treatment. Thus, application of traditional boriding methods 

associated with diffusion of boron into the solid phase leads to formation of the 

working layer having high brittleness. Therefore, the actuality of the problem is to 

increase the wear resistance of piston rings without embrittlement. Use of laser heating 

at boriding provides the formation of a new layer with special properties. However, the 

optimum properties can only be achieved after establishing a relationship between the 

parameters of running a process and the depth of the borated layer. The goal was to 

determine the effect of laser heating parameters on the structure and depth of the 

borated layer, since the properties of piston rings depend on the depth of the latter.  

The studies conducted revealed that the increase in the speed of displacement of 

the part in the process of laser heating reduces the depth of the borated layer. Such a 

dependence is observed both at 0.15 mm thickness of coating and at a thickness of 0.30 

mm. For all modes of workpiece displacement speed for the used boron containing 

envelope with the above-specified thickness a higher thickness of the borated layer and 

the heat affected area corresponds to a higher thickness of coating. Increase of the spot 

size leads to an increase in the depth of the layer. 

By X-ray and metallographic diffraction there were decoded the phases and 

structural constituents of the borated layer. X-ray diffraction and microstructural 

analysis revealed an association between the exposure speed and share of high-boron 

layer structures. It is shown that the borated layer in the ductile iron includes such 

phases as FeB, Fe2B, α-phase, and borocementite Fe3 (B, C). 

The research results can be extended to other parts subject to intensive wear. 

One way to improve the performance properties of cast iron piston rings, exposed 

to abrasion, is boriding. However, the use of traditional boriding methods associated 
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with diffusion of boron into a solid phase leads to the formation of a working layer 

having high brittleness. Therefore, the actual problem is the development of a different 

method of surface hardening, not leading to embrittlement. Implementation of such a 

process can be carried out using laser heating accompanied by surface layer melting. 

However, this method can be offered to be used in the production only after a detailed 

study of the relationship between the parameters of process implementation and the 

depth of the layer, as well as after studying the peculiarities of structure formation 

under specific conditions of laser boriding. The properties of the product on which a 

borated layer is applied depend on the depth of the latter. 

Analysis of publications shows that the technique of increasing the wear resistance 

of piston rings by boriding, conducted using non-traditional methods, but using  the 

latest technologies has not been has not been developed so far. In sources [1-3] they 

proposed to increase durability by either traditional borating, or laser treatment. 

However, there is no association of these two technological processes. 

Implementation of such a process can be carried out by establishing the 

interrelation between the parameters of laser heating and the depth of the borated layer. 

The objective of this work was to determine the influence of laser action parameters 

into the depth of the borated layer and revealing the features of structure formation of 

such layers. 

The research material applied was ductile iron containing C = 3,47%, Si = 2,15%, 

Mn = 1.36%. After pretreatment, it had a ferrite-perlite structure (85-90% perlite). The 

size of nodule corresponds to 3 points. 

Laser treatment was carried out using the continuous CO2 laser. At a constant 

irradiation power they varied the speed of movement of the sample in the range of 2-4 

mm/sec. The thickness of coating boron was 0.15 mm and 0.30 mm. Conditional 

defocusing (Ϝcond) allowed to change the irradiation spot diameter from 2 to 4mm. A 

mixture of amorphous boron with acetone and zapon varnish was used as a coating 

material. 

The structure, phase composition, the depth of the borated layer was studied by 

optical microscopy, using conventional and staining etching as well as X-ray structural 

analysis. 

With the help of etching by a 4% nitric acid solution, revealing the entire layer 

structure, it was established that the change in the metal structure as a result of doping 

occurs only in the melting zone. Study of the profile of the reflow zone boundary 

indicates that a deeper penetration of the metal matrix occurs near the   graphite 

inclusions that confers the border in waves. Fig. 1 shows the dependence of the depth 

of the borated layer on the speed of workpiece displacement for two cases - with a 

coating thickness of 0.15 and 0.30 mm (curve 1 and 2 respectively). 
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Figure 1. Dependence of the depth of the borated layer on the rate of workpiece 

displacement: 1 - 0.3 mm thickness of coating; 2 - 0.15 mm thickness of coating 

 

The graph shows that with an increase in the velocity of sample movement the 

depth of the borated layer decreases. Such dependence is observed both at 0.15 mm 

thickness of coating and at a thickness of 0.30 mm. Over a full range of speeds of 

workpiece movement for the applied boron containing coating with the specified 

thickness a greater thickness of the borated layer and HAZ corresponds to greater 

thickness of coating. 

Fig. 2 shows a histogram of the depth of the borated layer with a thickness of 0.3 

mm and the workpiece velocity of 2 mm/s for the spot diameter 2 and 4 mm, and Fig. 

3 presents the same histogram in case of specimen velocity of 4 mm/sec. 

  

 

Figure 2. Histogram of the borated layer depth with a thickness of 0.3 mm and 

specimen velocity of 2 mm/s for different diameter of the spot 
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Figure 3. Histogram of the depth of the borated layer with a thickness of 0.3 mm and  

specimen velocity of 4 mm/sec for different spot diameter 

 

The above histograms show that the variation of defocusing conditions, the 

consequence of which is the change of the spot diameter irradiation, results in a 

noticeable change in the depth of the layer of laser doping. Thus, reducing the defocus, 

ceteris paribus, the result of which there is a decrease in spot diameter, it causes a 

decrease in the depth of laser irradiation. 

It can be assumed that the resulting effect is due to a significant increase in the 

surface temperature resulting in intense evaporation of the coating layer, increasing the 

energy costs for evaporation. 

X-ray analysis showed that the borated layer in the ductile iron contains such phases 

as FeB, Fe2B, α-phase, borocementite Fe3 (B, C). 

A comparison of microscopic and X-ray analysis with diagrams of state Fe-B and 

Fe-Fe2B-Fe3C revealed that these phases at crystallization of melt can form throughout 

the volume of the molten layer various structural components: a mixture of peritectic 

type (FeB + Fe2B), hypereutectic, eutectic and hypoeutectic structures. 

Differentiation of phases in various structures is carried out by the method of 

coloring etching; by the analysis of primary crystals forms. 

Excess α-phase is formed from γ-phase primary crystals according to the 

martensitic mechanism. Borocementite Fe3 (B, C) and borides FeB, Fe2B differ by 

metallography – by excess crystals form and the behavior during staining etching. 

Primary borocementite crystals present plate-clustering - flat dendrites, which in 

cross sections are perpendicular to the surface, are detected in the form of thin strips. 

In accordance with the ternary diagram borocementite can be formed not only by 

direct crystallization from a liquid solution, but also as a result of peritectic 

transformation [2]. 

Structurally-free crystals of borides Fe2B are observed in the form of rodlet crystals 

having in the cross-section the shape of squares, rhombus, triangles, i.e. of all possible 

cross-sections of the tetragonal prism. 

Eutectic components of structures in the borated layer are characterized by a 

definite structure diversity and dispersion. 
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The eutectic point in different layers and within the same layer is different by both 

different dispersion ability and various quantitative relation between the phases. 

Comparing the patterns of layers with the comparable depth illustrates the effect of 

coating depth on the structure. For example, a three-zone layer with predominance of 

eutectic and hypoeutectic structures can become dual-zone with hypereutectic and 

eutectic zones with a predominance of the first one when changing the thickness of 

coating from 0.3 to 0.15 mm. 

With increasing the exposure rate, under otherwise equal conditions of treatment 

there is a decrease in the depth of the layer, i.e. the volume of the molten metal bath 

decreases and consequently- the amount of boron dissolved in it increases therein. The 

data of  X-ray diffraction and microscopic analysis reveal a change in the layer 

composition. X-ray diffraction shows an increase in the intensity of borocementite lines 

with the growth of irradiation rate, and microstructurally it is revealed by an increase 

in the share of structures with a high content of boron.  

1. It was established that when conducting laser boriding with an increase in RMS-

velocity of sample movement the depth of the borated layer decreases. 

2. The histograms of the borated layer indicate the increase of the latter with an 

increase of the irradiation spot diameter from 2 to 4 mm. 

3. X-ray and metallographic diffraction detected the phases and structural 

composition of the borated layer. 

4. The effect of coating thickness on the structure is established. 

5. X-ray and microstructural diffraction analysis revealed a connection between the 

RMS-irradiation growth and the share of high-boron structures in the layer. 

6. The results of the research can be recommended for implementation in 

production of both piston rings and other parts made of ductile iron subjected to wear 

during operation. 
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Issues of using new information technologies in corporate management decision-

making systems are discussed. In particular, for effective management and monitoring 

of business processes, operation of the software package with OLAP ModeliKit in 

Visual Studio .NET environment. An illustrative example is provided for fast, flexible 

analysis of business process data and visualization of results, which saves decision-

making time and financial resources. 

OLAP ModelKit - is OLAP one of the most important component used for .NET 

platforms.  OLAP ModelKit - Provides interactive data analysis and aggregate results. 

In the process of interactive data research, OLAP ModelKit can perform procedures 

for data filtering, volume compression, expansion, multidimensional data analysis, as 

well as data ranking. The ranking indicator describes the relevance of the data in a 

particular request, i.e. how often the data is repeated in the request, independently of 

other requests.  

OLAP ModelKit - system is implemented in C # code, which provides a wide range 

of customer requirements. It is a powerful high-performance OLAP component. that 

designed to help customers make optimal decisions, reduce existing costs, and develop 

an effective management system. Technologies ADO.NET and Ilist (a set of indexed 

objects)  can be used as a data source when designing databases.  OLAP ModelKit is 

used directly to generate cross-claim reports based on large volumes of statistics. The 

system allows the user to get the data analysis results not only in the form of records 

presented in tables, but also their graphical visualization is possible [1]. 

The graphical representation of the data is provided by the component package 

OLAP + CHART ModelKit.  Analytical attachments are obtained using this package, 

which plays an important role in decision making. With the package of these 

components it is possible to create an analytical attachment that supports decision 

making. The appendix shows the transformed results of OLAP instrument analysis in 

the form of an interactive two-dimensional graph and diagram. At the same time OLAP 

+ CHART ModelKit package is a uniform platform for processing various attachments. 

Consider a database that consists of three tables: Goods, Customer, and 

CustomerOrder (Fig. 1) 
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Fig.1 

Table 1 presents the total results, where the amount spent is given for each 

completed order. (A graphical diagram is built based on the table below). 

 

Figure 2 shows a list of fields (attributes) with the corresponding data types: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig.2 

Below is a snippet of C # software code that can be used to retrieve a database 

allocated by the ADO.NET DataSet object on a form [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now create a free table and fields using the DataCube tab and represent the X and Y axes (Fig. 3). 
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Fig.3 

We got a free table with a column of orders in the column and products in the 

rows. The total rate of orders for a given product at the intersection 

 

Based on the obtained table, we create a graph, on the X axis of which the values of the order code will 

be displayed, and on the Y the total rate of the orders. To run the data filtering process according to specific 

requirements, we activate a special component DataCubeView. The DataCube tab from the list of properties 

in the window (Fig. 4) provides data values, based on which the graph is constructed [3]. 

 

Fig.4                                                                 Fig.5 
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Create a graph based on an existing source and Data From the Sourse Properties 

window, make a series of graphs Edit (Fig. 5). Then, using the BeginInvoke method, 

which transforms the data and graphically represents it, the result shown in Figure 6 is 

obtained. 

 

 

Summary 

In the paper there are considered issues of the usage of new information 

technologies in corporate management decision-making systems. In particular, usage 

of a software package OLAP ModelKit in the environment of Visual Studio.NET for 

efficient control and monitoring of business processes. There is given an example to 

illustrate the fast, flexible analysis of the given business processes and visualization of 

results that saves time and the financial resources of making qualitative decisions. 
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Introduction. The development of the gaming industry continues to grow rapidly. 

Dozens of new full-fledged computer games, consoles and mobile applications are 

coming to the market almost every day. By their structure, they are increasingly 

focused on collective game modes. In this case, the question arises of the study of the 

game world and the development of electronic characters of collective or personal 

subordination. The paper considers the development of a help system in the form of a 

mobile software application for the development of game characters for collective 

games of the arcane type. 

Main part. The dynamics of world development in all spheres of life dictates the 

high professional employment of specialists in various fields, and the training of 

international class specialists in economically developed countries allows you to travel 

throughout the geography of the world. Portable communications come in handy on 

such trips. These include laptops, netbooks, tablets and smartphones. With their help, 

during long journeys, users go online and dive into the world of games designed for 

team communication. In turn, the development of the characters of the game world can 

take hundreds of hours while analyzing the available rating systems, skills, unique 

items and more. Few people can immediately understand the intricacies of the game 

world and immerse themselves in the correct process of character development. From 

an economic point of view, the wrong path of development is inefficient and aimed at 

losing user money. In this case, the development of a help system for the development 

of game characters based on the analysis of the rating table of the game, the 

professional skills of the character and game items, is an urgent task. The 

implementation of such a system of assistance in the form of a mobile application from 

an economic point of view will be in demand by users of all ages and professions. 

The approach called Efficiency and Productivity Analysis (EPA) was brought to 

life in an effort to overcome the difficulties that arise in assessing efficiency [1-3]. A 

significant contribution to the development of this area was made by A. Charnes, W.W. 

Cooper, R. Fare, C.A. Knox Lovell, S. Grosskopf, R.R. Russell, R.D. Banker, T. Coelli, 

F. Forsund, L. Hjalmarsson, and others. In Ukrainian, this term can be translated as 

"analysis of efficiency and productivity." Unfortunately, there is practically no 

Ukrainian-language terminology in this area yet. Therefore, the translation of this term 

is not stable at present. 
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A detailed analysis of the available literature [2-5] showed that mathematical 

methods of classification are an effective means of studying complex objects. The 

application of these methods allows on the basis of the accumulated information to 

predict the patterns of the studied phenomena and processes without first building their 

detailed mathematical models. The accumulation of data for the application of 

mathematical methods is carried out using the statistical method of accumulation of 

information of different directions, necessary for further analysis. 

To implement the procedure for obtaining statistical information and developing 

recommendations, the software application "Sich Help -M" was developed for mobile 

phones with the Android operating system. 

The application of the developed application will be considered on the example of 

an arcade game "League of Legends" [6]. The rating system of this game is based on 

victories in the arena as part of the team. The development of the characters follows 

professional principles: archer, ax, sword master and others. At the moment, the mobile 

application implements a statistical method of selecting top players from the ranking 

table of the same profession as the selected character in the search menu. The 

programmed algorithm allows to compare them on the parameter of possession of game 

objects and to recommend the choice of objects on the principle of those that are most 

common among the top winners. An example of operating interfaces is shown in Figure 

1. 

 

 

Figure 1 – Working interfaces of the mobile application "SichHelp -M" 

 

Thus, at the end point of the statistical algorithm according to the rating of players 

of the same profession, we get a set of game items "Item 1… .X" (weapons, protective 

armor, elixirs, etc.) that a player must have to promote his game character in rating 

system of the selected game. 

Conclusions: The paper proposes to use an evaluation algorithm which at the 

expense of "Profession" character selects from the general statistics of successful 

characters of other players and conducts a comparative analysis. The result of this 

analysis is the automatic selection of the optimal set of artifacts that is most often used 

by top players. The choice of players by profession of the analyzed character is due to 

the fact that players of other professions have different sets of game weapons, artifacts 

and skills. 
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This approach to the development of characters in a professional direction allows 

you to use more time and financial resources of the user or the team as a whole. 
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Introduction. It is known that the cultivator blade for machinery and agricultural 

machinery is formed by stamping in the production of sheet metal with a thickness of 

~ 6 mm and most often from steel 65G [1-5]. This may affect their operational 

durability. During operation, there are often forms in which not only metal degrades, 

but their sizes change. 

The most effective non-destructive method for controlling the stress state and metal 

degradation can be indicators of the level of coercive force [6-8]. For a reliable analysis 

of the metal condition in different working areas, it is necessary to establish the basic 

indicators of the original, not deformed and not subjected to processing by sharpening 

zones of the cultivator blade. Such average indicators can be used to determine the 

rejection norms. 

The aim of the work was to determine the quality of new and used the cultivator 

blade for assessing the condition of the metal with the development of rejection norms 

of its variability in coercive force using various types of equipment - coercimeters. 

Materials and Equipment. To control the stress-strain state of products and metal 

structures made from various grades of steels and alloys, coercimeters of different 

types are used. 

The magnetic structurescope KRM-C-K2M can be used on building sites, in the 

field, when working on high-rise buildings where is no mains supply or it is prohibited 
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by the rules of safe operation. During the development of rejection norms, the KRM-

C-K2M magnetic structurescope can evaluate mechanical properties and the structural 

state of steels of widespread use at the main stages of the loading diagram — elastic, 

elastic-plastic and plastic – by coercive force [9]. Depending on the size of the magnetic 

converter, the device allows to evaluate the level of coercive force to a depth of 5 and 

20 mm. 

There are also coercimeters that work only from the electrical network. One of 

these is the IKS-104-INTEX coercimeter. This type of coercimeter is designed to 

assess the level of stress at a small depth, even when applying nanocoatings. 

The measurements were carried out comparatively on the new cultivator blade 

CNH 9.3 “Tiger Mate II”, and then after their operation. The chemical composition of 

the material is as follows, %: 0.25 C, 0.25 Si, 1.31Mn, 0.84 Cr, 0.23 Ni, 0.0036 B. 

According to GOST-4543, this corresponds to steel 27HGR. 

Results and Discussion. At the first stage, the coercive force was measured using 

a KRM-C-K2M coercimeter in two directions: perpendicular and fractional positions 

of the converter relative to the cutting edge of the cultivator blade, according to the 

measurement schemes shown in Fig. 1. 

       
a     b    c 

Figure 1. Schemes for measuring the coercive force on the cultivator blade with a 

KRM-C-K2M coercimeter: a - on a new one; b –after operation; c - in the fastener 

zone 

 

From the obtained average values of the coercive force (Tables 1 and 2), it can be 

seen that in the new cultivator blades, their highest level is characteristic of their left 

and right parts and decrease occurs to the toe. 

 

Table 1. 

Indications of coercive force on a new cultivator blade1, A/cm 

No. of a 

measurement zone 

Left part of a 

cultivator blade 
No. of a 

measurement zone 

Right part of a 

cultivator blade 

⊥ || ⊥ || 

1 20.1 18.7 15 20.5 20.9 

2 19.2 19.0 14 19.4 20.1 

3 18.7 18.3 13 19.3 19.5 

4 18.06 17.7 12 19.0 19.06 

5 17.7 17.7 11 18.8 18.4 

6 17.9 17.9 10 18.4 17.8 
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7 17.9 17.4 9 18.06 18.0 

No. of a measurement 

zone 

Middle part of a 

cultivator blade 
No. of a measurement 

zone 

Zone of fastener 

⊥ || ⊥ || 

18 14.3 18.6 19 19.9 16.9 

17 14.4 17.9 20 18.1 18.5 

16 13.7 18.2 
21 19.7 17.9 

8 13.3 20.1 
1 Note: ⊥ - corresponds to the transverse measurement, || - longitudinal. 

 

Table 2. 

This is a table. Tables should be placed in the main text near to the first time they are 

cited, A/cm 
No. of a 

measurement 

zone 

Left part of a cultivator blade 
No. of a 

measurement 

zone 

Right part of a cultivator 

blade 

⊥ || ⊥ || 

1 24.0 22.3 7 21.7 21.2 

2 24.7 20.3 8 21.9 21.5 

3 22.6 20.2 9 22.8 22.1 

4 21.3 21.7 10 23.1 23.0 

5 20.4 19.2 11 24.6 23.3 

No. of a 

measurement 

zone 

Middle part of a cultivator 

blade 
No. of a 

measurement 

zone 

Zone of fastener 

⊥ || ⊥ || 

12 17.3 20.4 19 24.6 21.6 

6 20.7 22.7 
20 23.5 23.8 

21 24.2 21.6 

 

An analysis of the data obtained showed that the scatter of indications for all 

measured zones (Table 3) does not exceed 3.0–9.0% (the average across all zones of 

the cultivator blade is 6.3%). Measurements previously performed in a new cultivator 

showed that during the molding process the pressure profiles are not distributed evenly 

and this determines the formation of local stresses, although the direction of cutting of 

sheet metal during stamping can also contribute. However, judging by the results of 

the coercive force measurements, estimated in two directions (lobar and transverse), 

the contribution of this factor to a thin-sheet, well-developed during metal rolling, does 

not introduce the influence of this factor in the pattern of variation in the Нс readings. 

Fig. 2 shows the readings of the coercive force in various measurement zones. 

Table 3. 

The average spread of the coercive force readings before and after operation, % 

Characteristics of the 

cultivator blade 

Left part of a 

cultivator blade 

Right part of a 

cultivator blade 

Middle part of a 

cultivator blade 

Zone of 

fastener 

⊥ || ⊥ || ⊥ || ⊥ || 

Before operation, 

A/cm 
9.0 5.0 8.0 9.0 4.0 7.0 3.0 5.0 

After operation, A/cm 9.0 8.5 6.0 6.0 9.0 5.0 5.0 5.5 

Dispersion of 

indications, A/cm 
- +3.5 -2.0 -3.0 +6.0 -2.0 +2.0 +0.5 
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Figure 2. Indications of coercive force in the new cultivator blade 

 

After the end of the service life, variability is noted, characterized by both an 

increase and a decrease in the readings of the coercive force (their dispersion), which 

reflects the level and nature of the stress state and the degree of degradation (Fig. 3). 

So, in the left part of the cultivator blade there is an increase in coercive force in the 

fractional direction by 70.0%, and in the right part, its decrease, regardless of the 

direction of measurement, by 25.0-30.0%. The observed evidence of additional local 

deformation of the right part of the cultivator blade and significant metal degradation 

– of the left one. Earlier, such variability of the coercive force was revealed in steel 

products operating under local deformations [10-12]. 

In the remaining zones - the middle and in the area of the fastener holes after 

operation, both the formation of additional local stresses takes place (see Table 3 with 

the “+” sign) and the development of degradation phenomena (“–” sign). 

 

 

Figure 3. Indications of coercive force in the cultivator blade after operation 

 

The comparative variability of the coercive force values revealed that, on average, 

this indicator after testing increases by 10.0-27.0% for various zones and is determined 
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by the localization of deformations (Table 4). This indicates that under the influence 

of local deformations, the degradation of the metal increases significantly during 

operation, which leads to increased wear and corresponding change in the profile of 

the cultivator blade. At the same time, this can also cause destruction, especially in its 

middle part and in the area of fastener holes, where the level of local deformations rises 

by 21.0-27.0%. 

 

Table 4. 

The average variability of the coercive force before and after operation 

Characteristics of 

the cultivator blade 

Left part of a 

cultivator blade 

Right part of a 

cultivator blade 

Middle part of a 

cultivator blade 

Zone of 

fastener 

⊥ || ⊥ || ⊥ || ⊥ || 

Before operation, 

A/cm 
18.5 18.1 19.06 18.0 13.8 18.7 19.23 17.76 

After operation, 

A/cm 
22.6 20.74 22.8 22.2 19.0 21.5 22.8 22.2 

Dispersion of 

indications, % 
+18.0 +10.0 +16.0 +16.0 +27.0 +10.0 +16.0 +21.0 

 

To establish the role of a thin surface layer in the development of a stress state, the 

coercive force was additionally measured using an IKS-104-INTEX device in four 

directions: surface horizontal (HD), vertical (VD), back-horizontal (BHD) and back-

vertical (BVD) positions convector relative to the cutting edge of the cultivator, 

according to the measurement schemes that Fig. 4 presents. 

From the obtained average readings of the coercive force (Tables 5 and 6), it can 

be seen that a similar distribution of the coercive force in the surface zones of the 

compared cultivator blades is observed. A noticeable difference is only in values of the 

readings. For example, at the edge of the both working parts of the new cultivator, the 

values are 8.6–10.1 A/cm, and in the used one — 15.7–19.3 A/cm, which characterizes 

to a greater extent the level of stress state of the surface layer. Coercive force changes 

are shown in Fig. 5-6. 

 

      
a   b 

Figure 4. Schemes of measuring 

the coercive force on the 

cultivator blades with an IKS-104-

INTEX coercimeter: a - new; b –

after operation 
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Table 5. 

Indications of the coercive force of the new cultivator blade, A/cm 
No. of a 

measurement 

zone 

Left part of the cultivator 

blade 
No. of a 

measurement 

zone 

Right part of the cultivator 

blade 

HD VD BHD BVD HD VD BHD BVD 

1 10.1 8.6 8.7 8.6 12 9.8 9.3 9.03 9.1 

2 8.7 8.1 7.6 7.5 11 8.9 8.3 7.9 7.9 

3 8.5 7.6 7.5 7.3 10 8.5 8.2 7.8 7.85 

4 8.2 7.3 7.2 7.2 9 8.2 8.03 7.7 7.6 

5 8.2 7.7 7.6 7.5 8 8.4 8.06 7.9 7.7 

6 9.2 8.06 8.03 7.9 7 9.0 8.2 8.2 8.2 

Average value 8,8 7,89 7,7 7,6 Average value 8,8 8,3 8,08 8,05 

 

Table 6. 

Indications of the coercive force of the cultivator blade after operation, A/cm 
No. of a 

measurement 

zone 

Left part of the cultivator 

blade 
No. of a 

measurement 

zone 

Right part of the cultivator 

blade 

HD VD BHD BVD HD VD BHD BVD 

1 15.7 19.3 16.03 18.2 8 15.8 17.1 16.5 16.03 

2 13.06 14.2 12.4 13.2 7 11.6 13.1 12.4 12.7 

3 10.8 11.2 10.7 10.2 6 10.4 11.5 10.5 11.1 

4 9.2 10.4 9.4 9.4 
5 8.8 10.5 9.6 10.03 

9 10.7 11.8 11.5 11.5 

Average value 12.19 13.77 12.1 12.75 Average value 11.46 12.8 12.1 12.27 

 

After analyzing the data obtained, it can be concluded that when assessing the stress 

state of cultivator blades at close readings, this characterizes the degree of degradation 

phenomena in the metal, which begins from the surface working layer. This is 

confirmed by Fig. 6, describing a small scatter of Hc readings in the analyzed zones 

using appropriate equipment. 

Based on the analysis performed, the following reject norms can be proposed for 

the restoration of worn cultivator blades, which can provide satisfactory indicators 

accepted in the practice of their use in operation. In this case, the different zones to be 

restored should not have an increased level of coercive force (> 10.0%), as well as 

significantly lower (< 5.0%) with simultaneously close indicators of variability, which 

characterizes an increased level of irreversible structural degradation changes. 
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Figure 5. Change in readings of the coercive force of the new cultivator blade 

 

 

Figure 6. Change in readings of the coercive force of the cultivator blade after 

operation 

 

Conclusions. 1. In the new cultivator blades, the highest level of indications of 

coercive force is characteristic of the both cultivator blade parts and their decrease 

occurs to the toe, which is determined by the quality of stamping of such parts. 

2. After operation, variability is noted, characterized by both an increase and a 

decrease in the readings of the coercive force. This reflects the level and nature of the 

stress state, and the degree of metal degradation. It was revealed that in the left part of 

the cultivator blade there is an increase in coercive force in the shared direction by 

70.0%, and in the right part, its decrease, regardless of the direction of measurement, 

reaches 25.0-30.0%. This indicates a higher local deformation of the right part of the 

cultivator blade and a significant degradation of the metal - the left one. 

3. When assessing the stress state of cultivator blades with special measuring 

equipment, it was shown that a close level of coercive force characterizes the degree 
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of degradation phenomena in the metal, the development of which begins from the 

surface working layer. 

4. Rejection norms are proposed for restoring worn cultivating blades, which can 

provide satisfactory indicators accepted in the practice of their use in operation. For 

restoration, it is necessary to use cultivator blades, the zones of which should not have 

an increased level of coercive force > 10.0%. It is also not recommended to restore 

those whose variability has lower indices and their small dispersion < 5.0%. This 

characterizes an increased level of irreversible structural degradation changes. 
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 In most developed world countries, Pulp and Paper Manufacturing Industry 

(PPM) is one of the leading industries, receiving special attention from the state. The 

consumption of paper and paperboard per capita depends on its growth, and it is one 

of quality life indicators and citizens' social protection [1]. 

 The modern work environment demands industry enterprises to solve ensuring 

their vitality and identify new priorities' problem, that is, optimization of production 

and management processes, quality and competitiveness of products, modernization of 

existing facilities by introducing modern technologies, which would widen and update 

the range of manufactured products [1].  

 The newsprint is used for budget printing options accommodation. It is a low-

whiteness paper; approximately 75% of its composition consists of wood pulp. Such 

paper is low consumer properties compared to other types of paper. Nevertheless, there 

is no alternative to newsprint in the production of low-cost publications, large-

circulation newspapers intended for one or two days living, and any projects based on 

a low cost of production. Since this kind of paper is quite precious, it is printed on 

letterheads, magazines, brochures, books, catalogs, which are used for notebook 

manufacture [2-4].  

The newsprint advantages include the following: 

- low price; 

- simple printing and usage; 

- low transparency; 

- two-sided printing possibility; 

- any format for transferring images using. 

The fiber composition of newsprint paper uses chemo-mechanical, chemo-

thermomechanical, and thermomechanical wood pulp, providing a high opacity 

percentage (92 - 95%), adding bleached or semi-bleached cellulose to obtain necessary 

strength indicators. Because the aforementioned type of paper's whiteness is about 55-

60%, there is the prospect for cheaper fiber semi-finished products with more limited 

whiteness using. This paper is made without sizing agents and fillers or with a low 

percentage of them [5].  

The control of a newsprint manufacturer's main task is to ensure the required 

level of quality, as specified in regulatory documents, through the direct inspection of 
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physical and chemical newsprint parameters and targeted impact on conditions and 

factors ensuring such quality. The main objective of control at the enterprise, producing 

newsprint by direct testing newsprint physicochemical parameters and a targeted 

impact on the conditions and factors that provide such a quality to continuously enforce 

specified in the regulatory documents required level of quality. The quality of 

newsprint is determined through its production process. It translates to needing to 

closely newsprint production technology view. In this regard, strict adherence to 

production and labor discipline, technological regimes for processing raw materials in 

the manufacture of newsprint must be the control objects here. There are several design 

features to ensure compliance among all of these quality indicators in the newsprint 

production technology. To equip a network part of the paper machine with a forming 

device - a symformer (Fig. 1), it is a combination of flat-mesh and double-mesh 

formation. This technological solution is applied in the thin paper industry and will 

improve network speed. 
 

 

Figure 1 – The grid part of a paper machine with a forming device 

The press part recommended being equipped with a four-compartment press (Fig. 

2), consisting of a four-chamber suction roll, that performs pressing and rearranging the 

central granite and pressure suction rollers.  

 
Figure 2 – Four-shaft press machine 

 

The design enables to reduce press part dimensions and to obtain a paper web 

with 42-46% dryness. 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 320 

Implementation of the proposed design solutions will significantly increase 

newsprint consumer properties. 
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 В настоящее время различные виды модифицированных крахмалов все 

более широко используются во многих областях пищевой промышленности. Его 

сырьевыми ресурсами служат такие культуры, как картофель, кукуруза, рожь, 

пшеница, горох, рис и другие [1,2]. Большей частью модифицированные 

крахмалы используют как загустители, эмульгаторы и стабилизаторы. 

Исследуются несколько направлений модификации крахмала: химическое, 

биохимическое и физическое воздействие, в частности  ультразвуковая 

обработка. В некоторых случаях допускается смешанное воздействие различных 

факторов. 

Ультразвуковая обработка крахмала иногда требует предварительного 

воздействия на сырье химическими реагентами. Для этих реализации таких 

технологических приемов нами предложено использовать устройство 

следующей конструкции изображенной на рисунке [3]. 

Устройство для подготовки сырья для изготовления модифицированных 

крахмалов, содержит корпус 3, на дне которого жестко зафиксирована 

платформа 15. На роликовой опоре 1 (как вариант, два), подвижно зафиксирован 

ротор 5 (как вариант, полый перфорированный), внутри которого зафиксирован 

лоток 2. Ротор 5, соприкасаясь с прессующим валом 12, образует рабочую зону, 

в ней происходит измельчение, продавливание сырья в обе стороны через 

перфорацию. Над рабочей зоной неподвижно зафиксирована пропиточная ванна 

6.  На внешней стороне прессующего вала 12 зафиксирована сетка 11 (как 

вариант, из упругого пористого материала, концы которой соединены между 

собой, образуя ленту). Сетка 11 фиксируется на верхнем опорном валике 10, 

прижимном валике 9 и опорном валике 8. Верхний опорный валик 10, 

прижимной валик 9 и опорный валик 8 зафиксированы на стенке ванны 6. При 

заполнении пропиточной ванны 6 химическим реактивом 17 обеспечивает 

погружение верхнего опорного валика 10 на1/2, а прижимного валика 9 

полностью. Разгрузочный шнек 14 (как вариант, два) удаляет обработанное 
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химическим реактивом 17 измельченное крахмалосодержащее сырье из корпуса 

3. Долив химических реактив 17 в ванну 6 происходит за счет использования 

поплавкового регулятора (на рисунке не показано).  

Устройство для подготовке к изготовлению модифицированных крахмалов 

работает следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Схема устройства для подготовки 

сырья для модификации крахмала 

 

Подготовленное крахмалосодержащее сырье загружается через загрузочный 

бункер 7, вовнутрь корпуса 3 и по направляющей 4 поступает в рабочую зону. В 

рабочей зоне сырье продавливается через перфорацию и смачивается 

химическим реактивом 17. Нож 13, прилегая к рабочей поверхности сетки 11 и 

прессующего вала 12, удаляет частички перерабатываемого сырья. Разгрузочный 

шнек 14 внутри полого перфорированных ротора 5 и прессующего вала 12 

удаляют крахмалосодержащий измельченный продукт в разгрузочный лоток 2. 

При реализации процесса продавливания крахмалосодержащего сырья через 

перфорацию ротора 5 и прессующего вала 12, выделяемый крахмал 

соприкасается со смоченной в химическом реактиве сеткой 11. Сетка 11, проходя 

через ванну 6 между верхним опорным валиком 10 и прижимным валиком 9, 

упруго сжимается, а после этого, восстанавливая форму, впитывает химический 

реактив 17. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что предложенное 

техническое решение при использовании химических реактивов (FeSO4 и Н2О2) 

позволили установить эффективность процесса изготовления 

модифицированных крахмалов, показатели качества, которые соответствуют 

стандартам. 

Таким образом, предложенное устройство для изготовления 

модифицированных крахмалов отличается от прототипа новизной и новыми 

полезными свойствами, обеспечивающими расширение функциональных 

возможностей устройства, включающих дополнительную обработку 
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переработанного сырья химическими реактивами при производстве 

модифицированного крахмала. 

Использование устройства позволяет не только получать различные виды 

модифицированных крахмалов (выбирая необходимые химические реактивы и 

их концентрацию), но и достаточно просто дополнительно измельчать зерно и 

картофель, обеспечивая высокую производительность за счет соответствующего 

выбора диаметра отверстий перфорации и геометрических размеров рабочих 

органов. 
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Фізичні моделі перемикання поляризованості спираються на реальні 

фізичні процеси, які відбуваються в сегнетоелектриках під час реорієнтації 

поляризованості. Оскільки, такі процеси в різних сегнетоелектричних матеріалах 

суттєво відрізняються і закони яким вони підкорюються остаточно не з’ясовані, 

доводиться постулювати певну залежність поляризованості або швидкості її 

зміни від параметрів сегнетоелектрика і зовнішньої дії [1].  

В фізичній моделі першого порядку максимум густини струму при 

сходинковій напруженості спостерігається на початковому етапі, що має місце 

лише у окремих сегнетоелектриків зі специфічними механізмами поляризації. У 

більшості сегнетоелектриків зі структурою перовскіта максимум 

поляризаційного струму запізнюється в часі. Ця особливість, певною мірою, 

реалізується фізичною моделлю другого порядку [2] 

  

.                                         (1.1) 

 

 В моделі другого порядку швидкість зміни поляризованості нелінійно 

залежить від поляризованості. Вона максимальна, коли поляризованість за 

модулем мінімальна і навпаки. Тому поляризованість на початку і в кінці 

поляризаційного процесу буде змінюватися повільніше, ніж в моделі 1-го 

порядку і швидше в його середині [3].  

 Розв'язок рівняння (1.1) за початкової умови Р(0)=- (- < <0), дається 

виразом 

 

,                        (1.2) 

 

який зручніше записати у вигляді 
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 Співвідношення (1.2) або (1.3) визначають монотонно зростаючу функцію 

часу, яка змінюється від Р0, при t=0, до РS, при t . Таким чином, теоретичний 

час перемикання поляризованості необмежений. 

 Зміна поляризованості визначається інтегралом в (1.3), який з часом лише 

зростає і, при великих t, вираз (1.3) набуде наближеного вигляду  

 

.                         (1.4) 

 

 Якщо Р0=- , то переполяризація взагалі не відбувається, тобто Р(t)=               

=- =const. Проте, реально, остаточна поляризованість ніколи не дорівнює 

спонтанній. Тому в виразах (1.2) і (1.3) Р0 > - .  

 Для сходинкової напруженості вираз (1.3) набуває вигляду 

 

,                         (1.5) 

 

за яким побудовані нормовані сімейства перемикальних (рис. 1.1а) і 

поляризаційних (рис. 1.1б) характеристик, де , , , а 

=-0,99. 

 
а)       б) 

Рисунок 1.1 – Нормовані характеристики при сходинковій напруженості за 

моделлю 2-го порядку: а) перемикальна, б) поляризаційна 

 Час потрібний для перемикання поляризованості від початкового значення 

 до значення  визначається виразом 
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 Прийнявши P0=-0,99PS, PK=0,9PS, E= , a , за виразом 

(1.6), знаходимо  с, що, приблизно в півтора рази більше, 

ніж в моделі 1-го порядку.  

 Якщо перемикання поляризованості здійснювати прямокутними 

імпульсами напруженості Е і тривалістю , то напруженість поля, потрібна для 

зміни поляризованості від P0<0 (P0>- PS) до PК>0, визначиться 

 

.                         (1.7) 

 

 Оскільки Е>0, то тривалість імпульсу повинна задовольняти вимозі  

 

,                                 (1.8) 

 

з якої, за умов, що =-0,99, =0,9, a , знаходимо 

 с, що також приблизно в 1,5 рази більше, ніж в моделі 1-го 

порядку.  

 Якщо взяти тривалість імпульсу  с, , то за виразом 

(1.7) знаходимо  В/см, що також більше, ніж в моделі 1-

го порядку.  

 За виразом (1.8) легко знайти, що час, в який швидкість зміни 

поляризованості максимальна і максимальна густина струму, збігається з часом 

зміни знаку поляризованості 

 

.                                     (1.9) 

 

 Взявши Р0=-0,99PS, E= , a , отримаємо 

 с. Таким чином в моделі другого порядку максимум 

густини струму, навіть, при сходинковій зміні напруженості, запізнюється в часі.  

 Густина поляризаційного струму в моделі другого порядку визначається 

співвідношенням 
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. 

 

 При  функція =1 і максимальне значення густини струму 

 

,                                                    (1.11) 

 

не залежить від початкового значення поляризованості та вдвічі менше, ніж в 

моделі 1-го порядку на початку переполяризаційного процесу і складає для того 

ж матеріалу . 

 Слід очікувати, що при експоненціальному зростанні напруженості 

проведені оцінки зміняться не суттєво при достатньо крутому зростанні 

напруженості, тобто коли величина  достатньо велика. 
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Враховуючи, що оліє-жирова наука належить до експериментальних, вона 

вимагає постійного оновлення і вдосконалення аналітичного обладнання, 

пілотних та стендових установок. Необхідним є створення науково-виробничих 

кластерів для налагодження ефективної взаємодії між наукою, освітою і 

виробництвом. 

Стає очевидним, те, що економіка інноваційного типу дає можливість 

витримати конкуренцію і продовжити боротьбу за існування. Виробництво олії 

та білка традиційними способами визначатися в світі як галузь економіки, яка 

близька до сировинної і характеризується обмеженим потенціалом, низькою 

додатковою вартістю продуктів. Однак, виходячи з останніх наукових досягнень, 

в харчовій індустрії спостерігається тенденції до різкого зростання. 

Продукти оліє-жирової промисловості безпосередньо належать до харчових 

продуктів ХХІ століття [1]. В числі чинників, які визначають харчування 

суспільства у ХХІ ст., основними є вибір безпечних харчових продуктів, у складі 

яких необхідний набір макро- і мікронутрієнтів; економічні можливості 

суспільства для їх споживання; високий рівень освіти в питаннях харчування 

(культура споживання). 

Сучасні вимоги науки про харчування привели до появи нових груп 

продуктів з відповідним складом і властивостями. Одним із важливих сегментів 

ринку продуктів харчування – продукти оліє-жирової промисловості, частка 

яких складає 10–13 %, а вміст їх у раціоні харчування – 30–35 % із загальної 

калорійності. Жирові продукти є важливим джерелом пластичного матеріалу і 

постачальником фізіологічно функціональних інгредієнтів, зокрема 

поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) і жиророзчинних вітамінів. За 

сучасною уявою фізіологічна потреба ПНЖК як ессенціального фактору 

харчування повинна складати 6–10 % від калорійності добового раціону. 

Співвідношення ώ-6 : ώ-3 ПНЖК в раціоні здорової людини повинно 

складати 5–10 : 1 (при патології – 5 : 1, 3 : 1, 2 : 1). Сучасні технології отримання 

і переробки олій, включаючи методи селекції для створення рослин, що 

продукують олії відповідного типу, дозволяють знайти кілька варіантів виходу 

із ситуації, що склалася. В числі яких, збільшення виробництва рослинних олій, 
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що містять ПНЖК родини ω-3; використання лікарських препаратів, що містять 

ПНЖК родини ω-3; створення олійних культур ω-3 кислот методом генної 

інженерії; конструювання (купажування) рослинних олій з різним складом 

ПНЖК. Науковцями створені системи розрахунку і технології отримання двох- і 

трьохкомпонентних купажованих олії із співвідношенням ω-6 : ω-3 = 10 : 1, а 

також способи їх вітамінізації і ароматизації. Важливу роль у харчуванні людини 

і виробництві харчових продуктів мають різні жирні кислоти [2]. Передусім це 

стосується поліненасичених, їх співвідношення і поєднання з відповідними 

насиченими, особливо для харчової промисловості і підприємств громадського 

харчування, забезпечення стійкості у зберіганні, формуванні структури, 

консистенції тощо. Важливо забезпечити співвідношення мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот в оздоровчому харчуванні. 

Разом з тим слід знижувати вміст транс-ізомерів жирних кислот у 

жировмісних продуктах, а також до їх повної відсутності, включаючи жири 

спеціального призначення. Перспективним напрямком є розробка нових 

рецептур продуктів і сировинних матеріалів з пониженим вмістом насичених 

жирних кислот і збалансованим співвідношенням поліненасичених жирних 

кислот. Актуальним залишається технічне переобладнання виробництва, 

відмова від технології гідрогенізації рослинних олій на користь фракціонування, 

ензимної переетерифікації та інших сучасних технологічних рішень.  

Міжнародна статистика виділяє 13 видів рослинних олій, які в більшій чи 

меншій мірі представлені в світовій торгівлі. Із усіх видів олій традиційно 

виділяють 4 основні види – соєву, ріпакову, соняшникову і пальмову олії, які 

визначають динаміку ринку, складаючи 3/4 всього виробництва олій і дещо 

менше 90 % усієї світової торгівлі. 

Питання створення рослинних олій з підвищеною біологічною цінністю 

актуальні для всіх країн світу. Це стосується передусім агропромислових і 

переробних структур, які працюють над виробництвом олій зі збалансованим 

складом ω-6 і ω-3 ПНЖК. 
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Зниження собівартості перевезення вантажів автомобільним транспортом 

часто призводить не тільки до економічного, а й соціального ефекту, особливо 

це стосується перевезення продукції сільського господарства.  

До основних параметрів, що чинять істотний вплив на собівартість 

автомобільних перевезень відносяться: витрати палива на 100 км; ціна самого 

палива; витрати на технічне обслуговування та його періодичність; вартість 

витратних матеріалів; необхідність використання спеціального обладнання для 

навантаження - розвантаження вантажу; необхідність спеціальних умов для 

транспортування вантажу; наявність проміжних операцій, пов'язаних з 

навантаженням і розвантаженням. До витрат також варто віднести впровадження 

технологій стеження за переміщенням вантажу за допомогою автоматизованих 

систем контролю. 

Варто зазначити, що продуктивність перевезень сільськогосподарської 

продукції обмежена обсягами, і, особливо сезонністю сільськогосподарських 

робіт, а відтак в таких умовах необхідно забезпечити максимально можливу 

завантаженість транспортних засобів.  

Прийнято вважати, що визначна частка в собівартості автомобільних 

перевезень належить витратам на паливо, що найчастіше і є визначальним 

параметром при виборі транспортного засобу. Однак, на нашу думку, при виборі 

автомобіля для виконання транспортної роботи не зовсім коректне врахування 

тільки одного параметра, і особливо ця теза актуальна саме для перевезення 

сільськогосподарських вантажів.  

Так автор роботи [3] для раціонального вибору парку рухомого складу 

вантажних автомобілів пропонує універсальну систему відносних коефіцієнтів 

порівняння за критерієм «умовно технічні витрати». Запропонована методика 

дає можливість оцінити ефективність різних організаційно-технічних заходів і 

тим самим підвищити ефективність експлуатації вантажних автомобілів. Багато 

уваги приділяється дослідженню вибору рухомого складу із газобалонним 

обладнанням, зокрема даній проблемі присвячена праця [2]. Проте, стосовно 

організації автомобільних перевезень сільськогосподарської продукції завдання 

дещо ускладняється, адже дана продукція являє собою досить широкий спектр 

вантажів.  
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В зв’язку з цим пропонується алгоритм вибору автомобіля для виконання 

перевезень сільськогосподарської продукції, застосування якого забезпечить 

комплексну оцінку ефективності транспортного засобу і доцільності його 

використання в заданих умовах експлуатації (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Послідовність вибору автомобільного транспорту для перевезення 

сільськогосподарських вантажів. 

 

Різноманітність сільськогосподарських вантажів передбачає використання 

різних типів кузовів автомобілів для їх транспортування. Тому на першому етапі 

вибираються автомобілі, тип кузова яких найбільш підходять для перевезення 

конкретного вантажу. 

Оскільки агропромислові підприємства транспортують вантажі різні по 

щільності і складу, при їх перевезеннях вантажопідйомність автомобіля не 

завжди може бути використана повністю. Одним з параметрів, який враховує 

таке розходження між видами вантажів, їх специфіку і габаритність, є його 

об'ємна маса.  

Наступним кроком при виборі автомобіля є встановлення необхідності 

використання вантажно-розвантажувальної техніки. Якщо така необхідність 

виникає, то потрібно з'ясувати яким способом будуть виконуватися такі роботи 

в пунктах завантаження-розвантаження.  

Запропонований алгоритм також враховує можливість перевезення вантажів, 

які потребують особливих умов транспортування (зокрема фрукти, ягоди, 

молоко та ін.) для перевезення яких необхідно використовувати спеціалізований 

транспорт з урахуванням термінів доставки, температурного режиму.  

Аналіз замовлення 

Вибір транспортного засобу із мінімальною 

вартістю транспортної роботи 

Визначення наявності особливих вимог щодо 

умов збереження вантажу та швидкості його 

транспортування 

Перевірка умов щодо необхідності 

навантажувальної-розвантажувальної техніки 

Вибір транспортного засобу за об’ємом 

кузова 

Вибір транспортного засобу за типом кузова 
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Останнім етапом пропонується розподіл обраних транспортних засобів в 

порядку зростання величини витрат, що припадають в середньому на одиницю 

продукції транспорту, тобто в порядку зростання собівартості транспортної 

роботи. Таким чином, запропонований алгоритм дозволяє комплексно оцінити 

доцільність використання певного автомобіля та виконати оптимальний його 

вибір для виконання конкретної транспортної роботи. 
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Світовий попит на електроенергію стрімко зростає, збільшення споживання 

електричної енергії в країнах, що розвиваються є основним джерелом зростання 

світового енергетичного ринку. У той же час, ресурсів для забезпечення людства 

стає все менше, а обмеження стосовно викидів парникових газів стають 

жорсткішими. Такий перебіг подій сприяв стрімкому впровадженню 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроенергетичну систему, побудові 

локальних систем (Microgrid) різного призначення, виникненню нових учасників 

ринку – агрегаторів [1]. Велика кількість непрогнозованих об’єктів ВДЕ 

призводить до виникнення труднощів роботи системи, а саме до 

непрогнозованості генерації, небалансів між попитом та пропозицією, до 

погіршення якості електроенергії та зменшення рівня надійності системи.  

На рівні потреби сучасних технічних та технологічних рішень, виникає 

необхідність удосконалення роботи системи Microgrid на локальних ринках. Це 

приводить до активного впровадження об’єктів Microgrid на лібералізованих 

локальних ринках, реалізації гнучкої тарифної політики, зокрема, динамічної 

тарифікації. На відміну від загальної мережі, де ціни змінюються вже на 

інтервалах 5-15 хв., корекція тарифів щодо генерації та споживання на рівні 

Microgrid має реалізовуватись на коротшому інтервалі часу.  

Застосування якомога меншого інтервалу ціноутворення дає змогу: 

оптимізувати енергетичні процеси в системі; краще проводити 

взаєморозрахунок та здійснювати технічний та комерційний облік точніше, за 

рахунок адекватних цінових сигналів; оптимізувати керування економічною 

складовою використання первинного палива, генерації та споживання 

електроенергії [2].  

Мета роботи полягає у застосуванні динамічної тарифікації для оптимізації 

керування системою Microgrid та у визначенні кількості витрат первинного 

палива залежно від графіка генерованої потужності. 

Керування попитом. Основним обмеженням структури традиційних ринків 

електроенергії є нееластичність попиту – споживання практично не залежить від 

цін. Підвищення еластичності попиту за допомогою цілеспрямованого впливу на 
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обладнання споживачів, при виникненні необхідності (економічних або 

технологічних умов), передбачено концепцією керування попитом (demand side 

management – DSM). Метою DSM є зменшення пікового навантаження в 

енергосистемі. Адже це забезпечує зниження цін на оптовому ринку електричної 

енергії, запобігає новому будівництву електростанцій і електричних мереж, 

сприяє оптимізація керування енергосистемою та впровадженню ВДЕ. За умови 

застосування концепції керування попитом, пікове навантаження енергосистеми 

можна знизити на 10–15%. А використання всього потенціалу DSM по всьому 

світу створить 185 ГВт додаткової регулювальної здатності до 2040 р. Також 

керування попитом є повноцінним інструментом забезпечення балансу попиту 

та пропозиції в енергосистемах [3]. 

Обладнання різних споживачів (промислових, комерційних, побутових) має 

змогу приймати участь в керуванні попитом. Споживачі роздрібного ринку та 

побутового сектору мають неабиякий потенціал для програм керування попитом. 

Але участь окремих роздрібних споживачів чи безпосередня взаємодія малих і 

середніх, не є оптимальною, адже витрати на зв’язок з системним оператором 

і/або оператором оптового ринку занадто високі, відносно обсягу розвантаження, 

що забезпечується цими споживачами. Застосування концепції DSM для 

роздрібних споживачів має враховувати уникнення повноцінної участі такого 

споживача в роботі оптового ринку. Рішенням цього питання є поява нових 

учасників ринку – агрегаторів навантаження. Роль агрегатора може виконувати 

як постачальник електроенергії, так і незалежна організація.  

Завданням агрегаторів є об'єднання багатьох споживачів з різними 

характеристиками та керування зміною їх навантаження, з метою подальшої 

можливості продажу спільних регулювальних здібностей цієї групи споживачів, 

як єдиного об'єкту в якості товару/послуги на оптовому ринку та на ринку 

системних послуг. Агрегатори забезпечують відповідність вимогам ринку, а 

також резервування окремо взятого споживача як частини агрегованого об'єкта, 

що підвищує загальну надійність і знижує ризик для окремих споживачів [1, 2]. 

Важливою перевагою агрегації є розосереджений характер навантаження, 

адже це забезпечує поставку агрегатором заявленого обсягу розвантаження, 

навіть якщо окремі споживачі не виконали своїх зобов'язань. Агрегатор ніколи 

не заявляє на ринку повний обсяг можливого розвантаження (лише 70-80%), що 

гарантує надійне виконання зобов'язань. Це також обумовлює необхідність 

застосування динамічної тарифікації. 

Особливості структури Microgrid. Microgrid містять всі елементи складних 

енергетичних систем, вони підтримують баланс між виробництвом і 

споживанням. Microgrid може працювати як в автономному режимі, так і в 

режимі підключення до загальної мережі. Типова схема структури мікрогрід має 

точку електричного підключення до системи електропостачання, яка називається 

точкою загального з'єднання (ТЗЗ). Коли ТЗЗ знаходиться в режимі підключення 

до мережі, мікрогрід може обмінюватися енергією з енергосистемою. Якщо 

генерація в Microgrid не може задовольнити потреби в навантаженні і 

балансуванні, електроенергія буде купуватися у загальної мережі. І навпаки, 

Microgrid буде продавати надлишок, щоб отримати певний дохід від загальної 
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системи. Коли ТЗЗ знаходиться в відключеному режимі (автономномний 

режим), мікрогрід працює сама по собі, і енергія виробляється за рахунок 

взаємодії мікрогенераторів [4]. 

Microgrid все частіше використовують для економічного, стійкого і 

надійного виробництва електроенергії. До її складу входять: джерело енергії, 

навантаження, пристрої накопичення енергії та пристрої керування, що 

утворюють єдиний керований блок. Джерела енергії в Microgrid можуть бути 

різними: відновлювані джерела (енергія вітру та сонця, біомаси, малі 

гідроелектростанції), невідновлювні джерела енергії (мікрогазові турбіни, 

паливні елементи) та пристрої зберігання енергії, такі як суперконденсатори та 

акумуляторні батареї.  

Щоб поєднати генерацію відновлюваної, невідновлюваної енергії з 

загальною мережею, Microgrid потребують застосування низки систем 

перетворення енергії. Спрощена схема системи Microgrid показана на рис. 1 

(ВЕС – енергія вітру, СЕС – сонячна енергія) [5]. 

 
Рисунок 1. Спрощена схема системи Microgrid [5]. 

Забезпечити енергетичну стабільність, надійність та стійкість джерел 

живлення на локальному рівні може робота декількох Microgrid. Адже, це 

забезпечує впровадження розподільних енергетичних ресурсів, які можуть 

забезпечити живлення при критичних навантаженнях та прискорюють 

відновлення мережі. Подібні системи реалізують інтеграцію розподільних 

відновлюваних джерел, контрольованого навантаження та накопичувачів енергії 

в загальну систему електропостачання, що робить її більш економною та 

надійною. 

Вартість генерації електроенергії. Враховуючи стрімкий розвиток 

Microgrid у складі загальної системи електропостачання, необхідним стає вибір 

оптимальних технологій до її складу, таких як вітрові та сонячні установки, 

мікрогідроелектростанції, мікрогазові турбіни, паливні елементи, акумуляторні 

батареї та ін. Варто оцінювати витрати на генерацію усіх джерел, а також 

доцільність застосування кожного з них в певний період роботи системи. 

Загалом до складу витрат входять: інвестиційні, експлуатаційні, паливні, 

екстернальні (зовнішні) та ліквідаційні витрати. Витрати ж на виробництво 

електроенергії залежать виключно від типу технології та палива [6].  
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Для розрахунку собівартості одиниці електроенергії застосовують фомулу 

[6]: 

𝐶 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡 + 𝐸𝑥𝑡𝑡 + 𝐿𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

,                                           (1) 

де C – собівартість одиниці електроенергії; It – інвестиційні витрати за рік; Mt 

– експлуатаційні витрати за рік; Ft – витрати на паливо за рік; Extt – екстернальні 

витрати за рік; Lt – ліквідаційні витрати за рік; Et – обсяг виробництва 

електроенергії за рік, кВт∙год/рік; r – ставка  дисконтування, %; n – тривалість дії 

проекту, роки; t – рік дії проекту. 

До складу витрат для СЕС та ВЕС також необхідно віднести: заміну 

обладнання, виплати обслуговуючому персоналу, акумуляцію (накопичувачі) 

для резерву. Виробнича вартість непрогнозованої енергії від сонячної генерації 

та вітрогенерації додається до експлуатаційних витрат. При розрахунку вартості 

генерації відновлюваної енергії (на прикладі СЕС та ВЕС) та ціни поставки і 

продажу на стороні загальної мережі, ціна одиниці потужності навантаження 

розраховується наступним чином: 

Cw = Cwn – Cs + Cb = Cwn + (Cb – Cs),    (2) 

Cv = Cvn – Cs + Cb = Cvn + (Cb – Cs),    (3) 

де Cw і Cv представляють собою еквівалентну ціну енергії вітру і 

фотоелектричної енергії, відповідно, після того як вітрова та фотоелектрична 

енергія будуть продані, а потім куплені, Cwn і Cvn представляють вартість 

виробництва енергії вітру і фотоелектричної енергії, відповідно, а Cs і Cb 

представляють ціну продажу і закупівельну ціну Microgrid, відповідно [5]. 

Загальний розрахунок вартості енергетичних та паливних витрат зводиться 

до формул: 

𝐶𝐸(𝑡) = ∫ 𝑐𝑒(𝑡)𝑃(𝑡)𝑑𝑡,                                          (4)
𝑡

𝑡0

 

𝐶𝐹(𝑡) = ∫ 𝑐𝑓(𝑡) ∙ 𝐵(𝑃(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡,                                     (5)
𝑡

𝑡0

 

де P(t) – обсяг генерованої потужності за період часу, що досліджується; B(t) 

– обсяг спожитого первинного палива за період часу, що досліджується. 

Паливні витрати можна визначити за формулою: 

𝐵Σ(𝑡) = 𝐵0 + 𝐵𝑁(𝑃(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑃(𝑡), 𝑡)                                (6) 

де 𝐵0 – постійна складова витрат (заміна на вартісні показники); 𝐵𝑁(𝑃(𝑡), 𝑡) 

– витрати на експлуатацію, непаливні (заміна на вартісні показники). 

Для вітрових та сонячних установок складова вартості палива відсутня: 

𝐵(𝑃(𝑡), 𝑡) ≡ 0. 

Тоді формула розрахунку вартості паливних витрат має вигляд: 

𝐶𝐹(𝑡) = ∫ 𝐶0(𝑃(𝑡))𝑑𝑡
𝑡

𝑡0

+ ∫ 𝐶𝑁(𝑃(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡0

+ ∫ 𝐶𝑓(𝑡) ∙ 𝐵(𝑃(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡,       (7)
𝑡

𝑡0
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де 𝐶0(𝑃(𝑡))  – вартість постійної складової витрат; 𝐶𝑁(𝑃(𝑡), 𝑡)  – вартість 

експлуатаційних непаливних витрат. 

Для об’єктів ВДЕ поточні витрати на придбання енергії відносно нижчі, 

оскільки ніякі витрати на паливо та експлуатаційні витрати не пов’язані з 

капітальними витратами на придбання вітрогенератора чи фотомодуля. У цьому 

випадку розраховується простий період окупності [4]. Капітальні та 

експлуатаційні витрати для вітрових та сонячних установок є різними. Адже їх 

продуктивність залежить від погодних умов, які є змінними. Метеорологічні 

умови (інсоляція та сила вітру) також різні. 

Графіки генерації потужності. Для оптимального застосування різних 

джерел енергії в Microgrid важливою є оцінка рівня втрат від нерівномірного 

споживання електроенергії. Для цього необхідно аналізувати графіки генерації 

електроенергії. Такий підхід може повністю враховувати обмежені 

контрольовані енергетичні ресурси в умовах невизначеності. Оцінити рівень 

втрат з ідентифікацією впливів складових неоптимальності у системі 

електропостачання на довільному інтервалі часу можна за допомогою показника 

потужності Фризе [7].  

𝑄Ф = √𝑆2 − 𝑃2.               (8) 

У загальному випадку потужність Фризе є квадратичною нев’язкою повної S 

та активної P потужностей.  

Величина активної потужності визначається за формулою:  

𝑝(𝑡) = 𝑖(𝑡) ∙ 𝑢(𝑡).            (9) 

Застосувавши інтегральний показник усереднення отримаємо: 

𝑃(𝑡) =  
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡.

𝑡

0

                                                   (10) 

Відповідно значення потужності для певного моменту часу можна 

розрахувати: 

 𝑃 = 𝐼ср ∙ 𝑈ср = 𝐼 ∙ 𝑈,  

де u(t) та i(t) – миттєві значення напруги та сили струму за період [0,T]; T – 

інтервал тривалості виділеного проміжку часу. 

Потужність Фризе є складовою різниці енергії витраченого палива за 

оптимальних та неоптимальних значень напруги та струму: 

𝑄Ф ∙ 𝑇 = ∆𝑊𝐹 .      (11) 

Параметром нерівномірності обрано саме зміну витрати палива залежно від 

зміни генерованої потужності. Для оцінки рівня втрат від неоптимального 

споживання за певний період часу необхідно: (1) знайти енергію генерованої 

потужності за графіком генерації за оптимального та неоптимального 

споживання; (2) визначити енергію витраченого палива на заданому інтервалі 

часу для оптимального та неоптимального споживання, беручи до уваги 

особливості графіку генерації; (3) знайти різницю між величинами енергії 

витраченого палива за оптимального та неоптимального споживання, яка і 

визначає показник потужності Фризе. 

Для аналізу зміни показника реактивної потужності Фризе Qф відносно часу 

необхідно визначати оптимальні значення напруги та струму, що 
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характеризують потужність генерації. Графік зміни сили струму за часом 

показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Залежність зміни величини сили струму від часу. 

У даному випадку оптимальне значення струму з урахуванням (8) 

розраховують за формулою: 

𝐼0 =
∑ 𝐼𝑖 ∙ ∆𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇
.                                                    (12) 

Оптимальне значення напруги відповідно: 

𝑈0 =
∑ 𝑈𝑖 ∙ ∆𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇
,                                                   (13) 

де T – довільний період час; n – кількість інтервалів часу; і – 1 ... n; ∆𝑡𝑖  – 

тривалість i-го інтервалу часу; 𝐼𝑖 – значення сили струму у i-ий інтервал часу. 

Для визначення величини енергії генерованої потужності за певний період 

часу застосовується формула: 

𝑊𝐸 =
𝑃1 + 𝑃2

2
(𝑡2 − 𝑡1),                                             (14) 

де P1, P2 – генерована потужність на початку та в кінці заданого інтервалу 

часу відповідно, t1, t2 – початковий та кінцевий час заданого інтервалу 

відповідно. 

На рис. 3 відображено приклад лінійної зміни генерованої потужності 

відносно часу. 

 
Рисунок 3. Графік залежності генерованої потужності від часу. 

Значення потужності для заданого інтервалу часу: 

𝑃2 = 𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡2 − 𝑡1), 

де 𝛼𝑃 – коефіцієнт лінійної функції залежності P(t). 

Тоді енергія генерованої потужності визначається так: 
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𝑊𝐸 = 2
𝑃1 + 𝛼𝑃 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

2
(𝑡2 − 𝑡1) =  𝑃1(𝑡2 − 𝑡1) +

𝛼𝑃(𝑡2 − 𝑡1)2

2
. 

На рис. 4 показано графік залежності витрат палива від генерованої 

потужності при заданому раніше графіку потужності. 

 
Рисунок 4. Графік залежності витрат палива від генерованої потужності. 

Енергію витраченого палива на заданому інтервалі розраховують за 

формулою: 

𝑊𝐹 =
𝐵1 + 𝐵2

2
(𝑃2 − 𝑃1).                                                 (15) 

де B1, B2 – витрати палива на початку та в кінці заданого інтервалу часу 

відповідно. 

Величина витраченого палива: 

𝐵2 = 𝐵1 + 𝛼𝐵(𝑃2 − 𝑃1), 
де 𝛼𝐵 – коефіцієнт лінійної функції залежності витрат палива від потужності. 

Тоді: 

𝑊𝐹 = 2
𝐵1 + 𝛼𝐵 ∙ (𝑃2 − 𝑃1)

2
(𝑃2 − 𝑃1) =  𝐵1(𝑃2 − 𝑃1) +

𝛼𝐵(𝑃2 − 𝑃1)2

2
. 

Для визначення значень P(t) та B(P) при лінійній залежності для будь-якої 

точки графіку генерованої потужності, наведені вище фомули набувають 

вигляду: 

𝑃 = 𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1); 
𝐵 = 𝐵1 + 𝛼𝐵(𝑃 − 𝑃1) = 𝐵1 + 𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1); 

𝑊𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡1

= ∫ (𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1))𝑑𝑡;
𝑡

𝑡1

 

𝑊𝐹 = ∫ (𝐵1 + 𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1))𝑑𝑡.
𝑡

𝑡1

 

Для i+1 значення: 

𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 + 𝛼𝑃 ∙ ∆𝑡; 
𝐵𝑖+1 = 𝐵𝑖 + 𝛼𝐵 ∙ ∆𝑃. 

Тоді за інтервал часу: 

∆𝑃 = 𝛼𝑃∆𝑡; 
∆𝐵 = 𝛼𝐵 ∙ ∆𝑃 = 𝛼𝐵𝛼𝑃 ∙ ∆𝑡; 
𝑊𝐸 = ∆𝑃 ∙ ∆𝑡 = 𝛼𝑃 ∙ ∆𝑡2; 
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𝑊𝐹 = ∆𝐵 ∙ ∆𝑡 = 𝛼𝐵𝛼𝑃 ∙ ∆𝑡2. 
Загальні формули, для будь-якого графіку генерації, набувають вигляду: 

𝑊𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡;                                                         (16)
𝑡

𝑡0

 

𝑊𝐹 = ∫ 𝐵(𝑃(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡.                                                    (17)
𝑡

𝑡0

 

Приклади залежності генерованої потужності від часу та витрат палива від 

генерованої потужності для різних графіків генерації P(t) відображено у табл. 1 

та на рис. 5. 

 
Рисунок 5. Графіки залежності генерованої потужності від часу P(t) для 

різних функцій. 

Таблиця 1. Залежності P(t) та B(P) для різних графіків генерації. 
№ Функція P(t) та B(P) WE та WF 

1 P=Pi 
𝑃(𝑡) = 𝑃1 

𝐵(𝑃) = 𝛼𝐵 ∙ 𝑃1 
𝑊𝐸 = ∫ (𝑃1)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

= 𝑃1(𝑡2 − 𝑡1); 𝑊𝐹 =
𝐵1 + 𝐵2

2
∙ 𝑃1 

2 P=A+Bt 

𝑃(𝑡) = 𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1) 

𝐵(𝑃) = 𝐵1 + 𝛼𝐵(𝑃 − 𝑃1) 

𝐵(𝑡) = 𝐵1 + 𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1) 

𝑊𝐸 = ∫ (𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1))𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

= 𝑃1(𝑡2 − 𝑡1)

+
𝛼𝑃(𝑡2 − 𝑡1)2

2
 

𝑊𝐹 = ∫ (𝐵1 + 𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1))𝑑𝑡 =

𝑡2

𝑡1

𝐵1(𝑡2 − 𝑡1) + 

+
𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡2 − 𝑡1)2

2
 

3 P=C+Dt2 

𝑃(𝑡) = 𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1)2 

𝐵(𝑃) = 𝐵1 + 𝛼𝐵(𝑃 − 𝑃1) 

𝐵(𝑡) = 𝐵1 + 𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1)2 

𝑊𝐸 = ∫ (𝑃1 + 𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1)2)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

= 𝑃1(𝑡2 − 𝑡1)

+
𝛼𝑃(𝑡2 − 𝑡1)3

3
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𝑊𝐹 = ∫ (𝐵1 + 𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡 − 𝑡1)2)𝑑𝑡 =

𝑡2

𝑡1

𝐵1(𝑡2 − 𝑡1) + 

+
𝛼𝐵𝛼𝑃(𝑡2 − 𝑡1)3

3
 

4 
P’=F(1-e-t) 

P”=Ge-t 

𝑃′(𝑡) = 𝐹(1 − 𝑒−𝛽1𝑡) 

𝐵′(𝑡) = 𝛼𝐵1
𝐹2(1 − 𝑒−𝛽1𝑡)

2

= 

= 𝛼𝐵1
∙ 𝐹2(1 − 2𝑒−𝛽1𝑡  + 

+𝑒−2𝛽1𝑡) 

𝑃"(𝑡) = 𝐺𝑒−𝛽2𝑡 

𝐵"(𝑡) = 𝛼𝐵2
∙ 𝐺2𝑒−2𝛽2𝑡 

 

𝑊′𝐸 = ∫ 𝐹(1 − 𝑒−𝛽1𝑡)𝑑𝑡 =

𝑡2

𝑡1

𝐹(𝑒−𝛽1𝑡2 − 𝑒−𝛽1𝑡1) 

𝑊"𝐸 = ∫ 𝐺𝑒−𝑡𝑑𝑡 =

𝑡4

𝑡3

𝐺(𝑒−𝛽2𝑡4 − 𝑒−𝛽2𝑡3) 

𝑊′𝐹 = ∫ 𝛼𝐵1
∙ 𝐹2(1 − 2𝑒−𝛽1𝑡 + 𝑒−2𝛽1𝑡)𝑑𝑡 =

𝑡2

𝑡1

 

=𝛼𝐵1
∙ 𝐹2(𝑡2 − 2𝑒−𝛽1𝑡2 + 𝑒−2𝛽1𝑡2 − 𝑡1 +

2𝑒−𝛽1𝑡1 − 𝑒−2𝛽1𝑡1) 

𝑊"𝐹 = ∫ 𝛼𝐵2
∙ 𝐺2(𝑒−2𝛽2𝑡)𝑑𝑡 =

𝑡4

𝑡3

𝛼𝐵2
∙ 𝐺2(𝑒−2𝛽2𝑡4

− 𝑒−2𝛽2𝑡3) 

A, B, C, D – відповідні коефіцієнти для функцій, що визначають графіки 

генерації (різні для кожного випадку). 

Залежно від кількості генерованої потужності, кількість витраченого палива 

також змінюється. Функція B(P) може бути як лінійною, так і квадратичною. На 

рисунку 6 показано залежності B(P) для графіків генерованої потужності 

(відповідно до рис. 5 та табл. 1). 

 
Рисунок 6. Залежність кількості витраченого палива від генерованої 

потужності. 

Для спрощення розрахунків параболічні криві 2-4 (рис. 6) умовно можна 

розділити на ділянки з лінійними залежностями (рис. 7). 
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Рисунок 7. Лінійні залежності витраченого палива від генерованої 

потужності. 

Під час роботи системи рівень генерованої потужності постійно змінюється, 

відповідно і кількість палива, що витрачається є різною. Графік на рис. 7 умовно 

розділено на 3 зони: І, ІІ, ІІІ. Кожній ділянці відповідає своє значення витрат 

палива. Pгр1, Pгр2, Pгр3 – граничні значення потужності для кожної зони. При 

досягненні граничного значення потужності, характер витрат палива змінюється, 

чому відповідають коефіцієнти: a1, a2, a3 – відповідно. Коефіцієнт рівний: 

a1=tg1. 

Тоді значення витрат палива на інтервалі зміни значення P (апроксимація 

лінійної залежності): 

на інтервалі І: BІi = PІiꞏa1 = PІiꞏtg1 , 

на інтервалі ІІ: ВIIi =B1+PІІiꞏa2 = B1+PІІiꞏtg2, 

на інтервалі ІІІ: ВIIIi =B2+PІІІiꞏa3 = B2+PІIІiꞏtg3. 

Висновки 

Проведений аналіз доводить необхідність застосування концепції керування 

попитом та динамічної тарифікації з метою забезпечення балансу попиту та 

пропозиції в енергосистемах, зниження цін на оптовому ринку електричної 

енергії та оптимізації керування енергосистемою. 

Зазначено, що неабиякий потенціал для участі в керуванні попитом мають 

системи Microgrid, які стрімко розвиваються у складі загальної системи 

електропостачання. Необхідним є вибір оптимальних джерел енергії, що входять 

до складу Microgrid, а також оцінка витрат на генерацію кожного джерела. 

Визначено, що для оптимального застосування різних джерел енергії в 

Microgrid важливою є оцінка рівня втрат від нерівномірного споживання 

електроенергії. Запропоновано використання показника потужності Фризе для 

оцінки рівня втрат з ідентифікацією впливів складових неоптимальності у 

системі електропостачання на довільному інтервалі. 
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Қазақстан Республикасының бүкіл әлемдік сауда ұйымына өтуі мен ҚР 

«Техникалық реттеу туралы» заңның талаптарын орындалуы жағдайында 

отандық жеңіл өнеркәсіп  өнімдерінің бәсекелесу мүмкіндіктерін 

қамтамасыздандыру – өзекті міндет болып табылады. Бәсекелестік мүмкіндігін 

қамтамасыздандыру мәселесі кешенді сипатта және ұйымдастыру-техникалық 

және әдістемелік сұрақтардың шешілуін қажет етеді. 

Тауарлар сапасын арттыру стратегиясын орындаудың маңызды 

элементтерінің бірі – оларды сертификаттау. Нормативтік құжаттардың 

талаптарына сапа көрсеткіштерінің сәйкестілігін анықтау үшін сертификатату 

сынақтарын жүргізеді. 

Тұтынушы сатып алатын өнімдерінің қасиеттері мен сипаттамалары туралы 

толық және анық мәліметтер алулары тиіс. Сондықтан, жеңіл өнеркәсіп 

бұйымдарына сынақ жүргізу қазіргі заманғы сынақ құрал-жабдықтарымен 

жарақтандырылған, сынақ орталықтары мен зертханаларында өткізіледі. 

Еліміздің жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын отандық өндірістен шығарылған осы 

саланың приборларымен қамтамасыздандыру жағдайы сын көтермейді және 

қанағантанарлықсыз деңгейде. Сынақ жабдықтары мен приборларын шығаратын 

зауыттар іс жүзінде тоқтап қалған, ал импорттық приборлар қымбат және 

кәсіпорындар үшін құндары тиімсіз. Өз бетінше, мемлекеттің көмегінсіз және 

инвестициясыз бұл мәселені шешу мүмкін емес. 

Тез арада отандық жаңа сынақ және сертификациялық орталықтар құру 

бойынша, сертификатталынған тауарларды жарнамалау туралы жұмыстарды 

белсендірлендіру қажет. 

Бұндай мәселені шешу бәсекелесу мүмкіндіктері бар өнімдермен 

қамтамасыздандыру үшін, өндірушілер, тұтынушылар және ғылыми-зерттеу 
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институттарының өзара пайдалы қарым-қатынастар орнатуы кезінде ғана 

мүмкін. 

Сонымен, Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» 

Заңында анықталғандай, сертификаттау дегеніміз – техникалық 

регламенттердің, стандарттар баптарының немесе келісім шарттарының 

талаптарына объектілердің сәйкестіктерін растауға бағытталынған 

сертификаттау жөніндегі орган арқылы жүргізілетін қызмет формасы [1]. 

Жеңіл өнеркәсіпте сертификаттау мынадай мақсаттарда жүргізіледі: 

- ҚР бірыңғай тауарлы нарығында кәсіпорындардың, ұйымдардың және 

кәсіпкерлердің қызметтері үшін жағдайлар жасау, сонымен қатар халықаралық 

экономикалық, ғылыми-техникалық қарым-қатынастарға және халықаралық 

саудаға қатысу үшін жағдайлар жасау; 

- өнімдер таңдау құзіреттілігінде тұтынушыларға көмектесу; 

- әділетсіз өнім өндірушілерден тұтынушыларды қорғау; 

- адамдардың денсаулығы, өмірі, мүлкі, қоршаған орта үшін жеңіл өнеркәсіп 

өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау; 

- өндіруші ұсынған өнімдерінің сапа көрсеткіштерін растау.  

1996 жылғы 21 тамыздағы №13 қаулыға сәйкес, сертификаттау объектісі 

болып ҚР тауарлы нарығында өткізуге арналған, сонымен қатар экспортқа 

шығаруға арналған жеңіл өнеркәсіп өнімдері табылады. 

Біздің елімізде жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне сертификаттау жүргізу 1992 

жылдан бастау алады. Сол жылы ҚР-да міндетті сертификаттау жүйесі енгізілді, 

соған сәйкес тамақтану өнімдері, тұрмыстық техника және тоқыма және жеңіл 

өнеркәсіптің балалар ассортименттері міндетті сертификаттаудан өткізуге 

жатады. 1997 жылы тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін сертификатату 

жүйесі құрастырылып, бекітілді және ол алғашқы жүйенің орнын басты. 

Мемстандарт қаулысына сай, міндетті сертификаттауға жататын өнімдер Тізімі 

бекітілді. Тізімге балалар ассортиментінің бұйымдарының мынадай 

көрсеткіштері кіргізілді: жууға, жарыққа, үйкеліске, үтіктеуге, дистилденген 

суға, теріге түс төзімділіктері, купальниктер үшін теңіз суына төзімділіктері, 

ауаөткізгіштіктері, меншікті электрлік кедергі, гигроскопиялық, жуудан кейінгі 

өлшемдерінің  өзгерулері, бос формальдегид мөлшері, шикізаттын құрамдары. 

2001 жылы міндетті сертификаттауға жататын өнімдер Тізімі қайта 

қарастырылды, нәтижесінде олардың саны қысқартылды және кейбір сапалық 

көрсеткіштер шығарылып тасталды. 2005 жылы «Техникалық реттеу туралы» 

заңның енгізілуіне байланысты екі бөлікке бөлінген өнімдердің жаңа 

Номенклатурасы және жаңа Ережесі қабылданды, яғни: 1) міндетті 

сертификаттауға жататын өнімдер; 2) сәйкестігін декларациялауға жататын 

өнімдер. 

Қазақстан Республикасының Кедендік одаққа, соынмен қатар қазіргі 

Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше болуына орай қазіргі 

күні жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне қойылатын қауіпсіздік талаптары КО ТР 

018/2011 техникалық регламентіне сәйкес іске асырылады. 
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«ЖТӨ өнімдерін сертификаттау Ережесі» адамдардың өмірі және 

денсаулығы үшін тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру мақсатында 

қолданылады [2]. 

ЖТӨ өнімдеріне сертификаттау жүргізу тәртібі неғұрлым жалпы түрде 

міндетті сертификаттау үшін де, ерікті сертификаттау үшін де бірдей және оған 

келесі амалдар кіреді: 

1. ЖТӨ өнімдерін сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу үшін, өтініш 

иесі сертификаттау жөніндегі органға өтініш береді. Қолданылатын 

сертификаттау схемасына байланысты өтінішпее бірге келесі құжаттар қоса 

берілуі тиіс: 

- өнімдерді жеткізуге арналған контракты немесе келісім-шарт (өнімдер 

партиясын сертификаттау кезінде); 

- өнімдердің шығу тектерін растайтын құжаттың көшірмесі (импортталынған 

өнімдер үшін); 

- тауарлық-транспорттық жүк құжатының көшірмесі немесе инвойс (қажет 

болған жағдайда); 

- санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі (қажет болған 

жағдайда); 

- өрт қауіпсіздігі сертификатының көшірмесі (қажет болған жағдайда). 

Шет ел тілінде берілген құжаттардың қазақша және орысша аудармасы 

болуы тиіс, ол өтініш иесімен расталуы тиіс. 

2. Сертификаттау жөніндегі орган өтінішті және құжаттар кешенін 

қарастырады, оларды тексереді, яғни: 

- өтінілген атауына; 

- өтінілген өндірушіге жататындығын; 

- өнімдердің шығу тектерін растайтын және оның ассортименті, сапасы және 

саны туралы мәліметтерді растайтын құжаттарды. 

3. Сертификаттау жөніндегі орган ұсынылған құжаттарды қарастыру 

нәтижесіне сәйкес, өтініш бойынша қабылданған шешімді өтініш иесіне 

бағыттайды және безендіреді. 

Өтінішті қарастыру теріс нәтижелер берген жағдайда өтініш иесіне отказ 

себептерін аргументті түрде баяндай отырып, сертификаттау жүргізудің 

болмайтындығы туралы шешімді жібереді. 

4. Сертификаттау жөніндегі орган сертификаттауға ұсынылған өнімдер 

сақталынған орынға экспертін жібереді (сертификаттау схемасына сәйкес) және 

ұсынылған құжаттар атының сәйкестілігі тексеріліп, ұсынылған өнімдерге 

идентификациялау жүргізіледі. Сонымен қатар, эксперт қаптаманың санын және 

сақталғандығын, өнімдерді таңбалауға арналған мемлекеттік стандарттардың 

талаптарына сәйкестіктерін және таңбаларының болуларын тексереді. 

Егер өнімдерді идентификациялау нәтижелері бойынша сертификаттау 

жөніндегі орган, ұсынылған өнімдердің атауында, бірге жүретін құжаттарында 

немесе таңбасында сәйкессіздік барын анықтаған жағдайда, өтініш иесіне 

сертификаттау бойынша ары қарай жұмыстардың жүргізілмейтіндігін ескертеді. 

Өнімдерді сертификаттау нақтыланған атаулары бойынша өтініш иесінің 

өтінішін сәйкес қайта безендіруі болған жағдайда жүргізілуі мүмкін. 
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5. Өнімдер үлгілерін іріктеп алуды, өнімдердің сәйкес топтары бойынша 

сертификаттау жөніндегі орган белгілеген тәртіппен аттестатталынған эксперт 

жүргізеді. 

Іріктеп алынған үлгілердің саны, өнімдердің нақты түрлерін сынау үшін 

үлгілер іріктеп алу ережесіне арналған мемлекеттік стандарттар талаптарына 

сәйкес болулары тиіс.  Бақылау ретінде үлгілерді іріктеп алудың қажеттілігін 

сертификатату жөніндегі орган анықтайды. 

Сертификаттау мақсаттары үшін алынатын, үлгілердің ұсынылатын саны, 

өнімдердің біртекті түрлерін сертификаттаудың Тәртібінде келтіріледі. 

Үлгілерді іріктеп алу актымен безендіріледі, оның формасы Е 50.3.002-95 

«Өнімдерге міндетті сертификаттау жүргізу кезінде пайдаланылатын, үлгілерді 

пайдаланудың жалпы тәртібі» құжатында келтірілген. Актыға сертификаттау 

жөніндегі органның өкілі және өтініш иесі өз қолдарын қояды [3]. 

Іріктеп алынған үлгілерді негізгі өнімдерден бөлек алады, орайды, 

таңбалайды немесе іріктелген орында таңбалай»ды. Үлгілерді сақтау мерзімін, 

орның қайтару тәртібін немесе есептен шығаруды нормативтік құжаттардың 

талаптарына сәйкес, өтініш иесінің келісімі бойынша сертификаттау жөніндегі 

орган белгілейді. 

Сертификаттау жөніндегі органның эксперті, үлгілерді іріктеп алу актысы, 

және сынақ бағдарламасы (техникалық тапсырмасы) туралы мәліметтер кіретін 

құжатты, яғни бірге жүретін хатты сынақ зертханасына жібереді. 

Сынақ бағдарламасына сынақ әдістеріне арналған нормативтік құжаттары 

көрсетілген, сынақ жүргізілетін көрсеткіштерінің тізімі өнімдердің аттары кіруі 

тиіс. 

6. Сертификаттау мақсатындағы сынақты техникалық құзіреттілігі және 

тәуелсіздігі үшін аккредиттелінген және лицензия алған сынақ зертханалары  

жүргізеді. 

Сынақ зертханалары өнімдерге сынақты сертификаттау жөніндегі орган 

бағыттаған сынақ бағдарламасына сәйкес жүргізеді. 

Сынақ нәтижелерін сынақ хаттамасы түрінде безендіреді және екі данада 

сертификатату жөніндегі органға жібереді. 

Сынақ хаттамасына сынақ зертханасының басшысы және сынақты 

орындаушы қолдарын қояды. 

Хаттамалар көшірмелері зертханада 3 жылдан кем емес мерзімде 

сақталынады. 

7. Сертификатталынатын өнімдер өндірісінің күйін талдауға (егер бұл 

сертификатату схемасымен қарастырылған болса) кіреді: 

- шикізаттарды кіру кезіндегі бақылау; 

- өнімге және оны сынау мен бақылауға әдістеріне арналған нормативтік 

құжаттардың болуы; 

- технологиялық процесті ұйымдастыру, технологиялық өткелдер бойынша 

сапаны бақылау; 

- технологиялық құрал-жабдықтар күйін бақылау; 

- метрологиялық қамтамасыздандыру күйі, өлшеу құралдарын тексеру 

кестесінің сақталыуы, техникалық қызмет көрсетуді, жоспарлы-алдын-алу 
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жөндеу жұмыстарын, құрал-жабдықтарды орта және капитальды жөндеу 

жұмыстарын жүргізу,  дайын өнімдер сапасын бақылау; 

- дайын өнімдерді таңбалау, орау, оны сақтау және тасымалдау жағдайы, 

өнімдер сапасы туралы мәліметтерді тіркеу; 

- кадрлық құрамның біліктілігі. 

Өндіріс күйіне талдау жүргізудің тәртібі сертификаттау жөніндегі Ұсыныста, 

яғни «ҚР СТ сертификатату жүйесі. Өнімдерді сертификаттау кезінде өндіріс 

күйін талдау» келтірілген. 

8. Өндіріс күйін талдау нәтижелері бойынша сертификатату жөніндегі орган 

акт құрастырады, онда оның айналымдағы мерзімі белгіленеді және сәйкестік 

сертификатын беру кезіндегі мерзімі де ескеріледі. 

9. Сертификаттау жөніндегі орган өндіріс күйіне (егер бұл сертификаттау 

схемасымен қарастырылатын болса), өнімдердің қауіпсіздік көрсеткіштері 

бойынша сынақ нәтижелеріне талдау жүргізеді, сертификатталынатын өнімдерді 

идентификациялау нәтижелерін талдау және сертификатты беру мүмкіндігі 

туралы немесе оны бермеу туралы шешім қабылдайды. 

10. Оң шешім қабылданған жағдайда сертификаттау жөніндегі орган 

сәйкестік сертификатын безендіреді және өтініш иесіне береді, ал теріс шешім 

қабылданған жағдайда бермеу туралы аргументтелінген шешімді өтініш иесіне 

жібереді. 

Сәйкестік сертификатына кіреді [4]: 

- өтініш иесінің аты және орналасқан мекен-жайы; 

- сертификаттаудан өткен өнімді өндірушінің аты-жөні және орналасқан 

мекен-жайы; 

- өнімді идентификациялауға жағдай жасайтын, сертификатату объектісі 

туралы ақпарат; 

- талаптарына сәйкес сертификаттау жүргізілген техникалық регламенттің 

аты; 

- жүргізілген зерттеулер (сынақтар) және өлшеулер туралы ақпарат; 

- техникалық регламенттер талаптарына өнімдердің сәйкестілігінің 

дәлелдемесі ретінде сертификатату жөніндегі органға өтініш иесінің берген 

құжаттары туралы ақпарат; 

- сәйкестік сертификатының айналымдағы мерзімі. 

Сертификаттау жөніндегі орган сериялық шығарылатын өнімдерге арналған 

сертификаттың айналымдағы мерзімін 3 жылдан аспайтын мерзімге белгілейді. 

11. Сертификатталынған өнімдерге инспекциялық бақылауды, қажет болған 

жағдайда Қазақстан Республикасы Мемстандартының жергілікті территориялық 

органдарын қатыстыра отырып, сертификаттау жөніндегі орган жүргізеді. 

Инспекциялық тексеру бағдарламасын сертификатату жөніндегі орган 

құрастырады және бекітеді. 

Инспекциялық бақылау, периодты  және (немесе) жоспардан тыс тексерістер 

фомасында, сертификаттың және сәйкестік белгісін қолдануға арналған 

лицензияның айналымдағы мерзімі ішінде жүргізіледі. 

Инспекциялық бақылау келесі этаптардан тұрады: 

- сертификатталынған өнімдер туралы ақпараттарды талдау; 



ABOUT THE PROBLEMS OF PRACTICE, SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 349 

- инспекциялық тексеріс бағдарламасын құрастыру; 

- инспекциялық тексерістер жүргізу; 

- инспекциялық тексерістер нәтижелерін безендіру; 

- тексеріс нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау. 

Сынақ зертханасын инспекциялық сынақтар жүргізу үшін сертификаттау 

жөніндегі орган анықтайды. 

Инспекциялық тексерістер нәтижесі бойынша акты құрастырылады, онда 

үлгілерді сынау нәтижелеріне баға беріледі, өнімдер өндірісінің тұрақтылығы 

және сертификатты сақтау мүмкіндігі және лицензия мерзімін ұзарту мүмкіндігі 

талданады. 

Кемшіліктер табылған жағдайда, ол турады актыда көрсетіледі, оны кетіру 

бойынша корректирлеуші іс-шаралар құрастыру қажеттілігі көрсетіледі. 

Қорыта келгенде осындай тізбек арқылы орындалып, барлық қойылған 

талаптар мен ұсынымдарға жауап берген жеңіл және тоқыма өнеркәсіп 

саласының кәсіпорындарынан шығарылған өнімдер мен бұйымдарға тиісті 

сертификаттау құжаттары беріледі және бұндай өнім немесе бұйым нарыққа 

кедергісіз шығарылады. 
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Конкурентный уровень развития техники характеризуется повышенными 

требованиями к служебным свойствам металлов. Одним из современных 

упрочняющих способов является комплексное ударно-волновое нагружение и 

химико-термическая обработка, в частности, азотирование и цинкование деталей 

после ударно-волнового нагружения, которые проводят в интервале температур 

от 400 до 8000С [1, 2]. При этом происходят: отдых, полигонизация, 

рекристаллизация и деформационное старение [3], имеющие ряд особенностей, 

весьма важных с точки зрения технологии.. 

В данной работе приведены результаты анализа свойств стали 10 после 

ударно-волнового нагружения в температурной области деформационного 

старения. 

Эксперименты проводились на образцах горячекатаной стали 10 (С ≈0,12%) 

толщиной 10 мм, которые подверглись ударно-волновой обработке со 

следующими параметрами: Д=4600 м/сек, h=40 мм. После этого образцы 

подверглись нагреву в интервале температур от 200 до 7000С (через 1000С) с 

выдержкой 60 мин. Исследовались изменения микроструктуры и твердости для 

разных значений давления в ударной волне. 

На рис. 1. представлены результаты измерения твердости в зависимости от 

температуры нагрева и давления ударной волны.  

Наряду с общим снижением твердости стали, происходящим вследствии 

протекания релаксационных процессов возврата и рекристаллизации, в районе 

300 – 5000С отмечается пик, связанный с деформационным старением. 

Обращают на себя внимание следующие особенности: повышение уровня 

твердости выше исходного, разделение пика деформационного старения на 2 

максимума: при температуре 300 и 4500С и сдвиг его в сторону более высоких 

температур, по сравнению со статическим деформированием.  

Это, по-видимому, можно объяснить тем, что при 3000С происходит 

формирование примесных атмосфер атомов С и N на дислокациях. Механизм 

деформационного старения стали можно рассматривать как направленную 

диффузию атомов азота и углерода под действием упругих напряжений из 

нормальных позиций внедрения в пересыщенном твердом раствор к 

дислокациям с образованием у последних скоплений (атмосфер) этих атомов, 

блокирующих дислокации. Прямым поставщиком этих атомов является твердый 
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раствор, а при 4500С поставщиком атомов углерода становится и 

растворяющаяся цементитная фаза.  

 
Рисунок 1. Изменение твердости стали 10 в зависимости от температуры 

нагрева: 1 – давление 6 ГПа; 2 – давление 4,5 ГПа 

 

Такое разделение пика и сдвиг его в сторону более высоких температур 

можно объясняснить особенностями дислокационных конфигураций, 

образующихся при ударно-волновом нагружении [3], о чем свидетельствует 

влияние давления в ударной волне на положение пика и высоту пика 

деформационного старения.  

Было установлено, что в  стали 10 углерод образует пересыщенный твердый 

раствор в α-Fe и равномерно распределен в ферритной матрице. С течением 

времени углерод постепенно диффундирует на границы зерен, что приводит к 

разупрочнению ферритных зерен и образованию хрупкого карбидного каркаса 

по границам зерен. 

В общем случае процесс старения стали может быть описан как двухэтапный: 

− I этап - диффузия атомов углерода по дислокациям и границам зерен; 

− II этап - образование и рост частиц карбидов на границах зерен. 

Схема изменения структуры приведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 Схема изменения структуры стали 10 в процессе 

деформационного старения 

 

Обнаруженное в работе разделение пика деформационного старения и 

прирост твердости позволяет рекомендовать температуру 4500С как 

оптимальную при выполнении низкотемпературных видов химико-термической 

обработки машиностроительных деталей после ударно-волнового нагружения. 
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Перліт - гірська порода вулканічного походження, яка утворилася при  

гідратації вулканічного скла, що відбувається при тривалому впливі підземних 

вод та  перерозподілі води в середині через перепади тиску та температури [1].  

Після процесу термізації (методом високотемпературного сушіння 160-

240°С) перліт потрібно охолодити до 70°С для можливості його подальшого 

транспортування без великих витрат часу на його остигання. Для цього було 

експериментально досліджено процес охолодження перліту результати  якого 

наведені в роботі  

Ціль даної роботи – визначення швидкості охолодження з побудовою 

графічних залежностей. 

Визначено швидкість охолодження для двох фракцій, а саме для дрібної 

фракції de=0,63 мм та крупної фракції de=2,53 мм. Графічні залежності 

температури частинок перліту від часу охолодження для цих фракцій наведені 

на рис. 1. 

 
а – для дрібної фракції de=0,63 мм; б – для крупної фракції de=2,53 мм 

Рис.1 – Залежність температури частинок перліту від часу охолодження 

На основі залежностей температури частинок перліту від часу охолодження, 

побудовані криві швидкості охолодження рис.2. На цих кривих видно, що в 

першому періоді швидкість постійна для обох фракцій перліту, нагрітих до 

різних температур. Очевидно, швидкість охолодження в першому періоді  
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лімітується швидкістю тепловіддачі. В другому періоді швидкість охолодження 

лімітується теплопровідністю [2]. 

 
 

а – для дрібної фракції de=0,63 мм; б – для крупної фракції de=2,53 мм 

Рис.2 – Швидкість охолодження перліту. 

 

Після першого періоду крива швидкості охолодження починає плавно 

спадати до 80°С для дрібної фракції та до 70 °С для крупної. Після проходження 

цих температур швидкість охолодження починає різко падати. Для дрібної 

фракції помітне більш стрімке зменшення швидкості, що відбувається через 

значне зменшення градієнту температури в порівнянні з крупною фракцією. Що 

можна пояснити збільшенням накопиченої енергії для фракції з більшим 

еквівалентним діаметром. 

На основі кривих швидкості охолодження можна зробити висновок, що 

охолодження перліту до меншої температури ніж 70 °С недоцільне через малу 

швидкість охолодження. Це значно збільшить час та витрату енергії для 

охолодження перліту. 
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Дані відкритих джерел (OSINT)- це одне з основних джерел інформації для 

дослідників та аналітиків різних галузей науки та бізнесу. Завдяки даним  OSINT 

аналітика стала інструментом, доступним компаніям, у яких не так багато 

власних історичних даних. Open Source часто дозволяє отримати релевантні дані 

для аналізу та досліджень без проведення власних експериментів.  

Джерела  OSINT можна класифікувати як структуровані та неструктуровані. 

Обидві групи джерел використовуються аналітиками, однак більшість 

інформації перебуває у неструктурованому вигляді. Водночас неструктурованим 

даним необхідний ретельний препроцесинг. 

 До структурованих відносяться відкриті джерела даних, в яких 

зберігаються добре впорядковані дані, які безпосередньо готові для подальшого 

аналізу (бази даних SQL, Excel-подібні таблиці, впорядковані текстові файли як 

csv, логінги web-сервісів та мереж, логінги фізичних датчиків і т.д.). Перевагою 

структурованих даних є простота роботи з ними. Для отримання вибірки з цих 

даних зазвичай достатньо  простого парсингу джерела (іноді джерела 

пропонують навіть веб-форми для завантаження данних). Після чого аналітик 

може переходити на етап аналізу, візуалізіції та відбору необхідних  змінних  

вибірки для моделювання. Організовані набори даних надають найнадійнішу 

інформацію, оскільки їх зміст було офіційно підтверджено. Ця надійність має 

свою ціну: як правило, проходить певний час між подією та її документацією в 

джерелі OSINT. 

 До другої категорії можна віднести текстові статі, новини, публікації в 

соціальних мережах (пости, твіти, блоги), форуми, оголошення маркетплейсів і 

т.д.  

 Для неструктурованих джерел даних, таких як Twitter, Instagram, 

Facebook або стрічки новин, компанії, які мають досвід збору OSINT із 

структурованих та неструктурованих джерел, можуть надавати історичні дані. 

Доступ у реальному часі та історичні дані більшості соціальних доступні через 

використання API, що надаються соціальними мережами, для доступу до 

інформації. 

Часто неструктуровані дані є інформативнішими та набагато швидше 

оновлюються. Дані неструктурованих джерел є дуже корисними для виділення 

найбільш актуальних питань та аналізу настроїв для певних груп населення та 

суспільства загалом. Проте робота з неструктурованими даними- процес 

нетривіальний. Зазвичай збирають дані з  наукових джерел (технічні блоги, статі, 
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література), оскільки вони є більш однозначними відносно художньої літератури 

або розмовного стилю в соціальних мережах. Одночасно розповсюджений аналіз 

твітів, зумовлене малим об’ємом текста, де можно виділити основну тему й мету. 

Для роботи з неструктурованими даними використовуються інструменти NLP 

(Natural Language Processing).  

Неструктуровані дані зазвичай є досить об’ємними і зберігати й оброблювати 

їх досить ресурсоємна задача. Тому логічним є використання кластеризації. 

Кластеризація - це завдання розподілу сукупності чи точок даних на певну 

кількість груп, так що точки даних в одних і тих самих групах більш подібні до 

інших точок даних тієї самої групи і не схожі на точки даних в інших групах. В 

основному це сукупність предметів на основі подібності та несхожості між ними. 

Кластеризація дуже важлива, оскільки вона дає змогу побачити внутрішні 

особливості групування серед наявних немаркованих даних. Цей алгоритм 

повинен робити деякі припущення, які становлять подібність точок, і кожне 

припущення робить різні і однаково справедливі кластери. Надалі робота над 

конкретним кластером може варіюватись. Аналітику часто зручно виділити з 

множини обєктів групи схожих, детально вивчити  особливості кожної групи та 

побудувати окремі моделі, ніж створювати одну загальну модель для всього 

набору даних. Таким прийомом постійно користуються в бізнесі, виділяючи 

групи клієнтів та товарів і розробляючи для кожної з них окрему стратегію.  

Отже, для того щоб провести аналіз дані необхідно не лише зібрати, але й 

привести до єдиного структурованого формату. Адже лише за умови наявності 

коректних уніфікованих даних можна проводити аналіз, робити якісь висновки 

та приймати рішення, що допоможуть у прийнятті бізнес-рішень. 
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Отопительные котлы на твердом топливе широко используются населением 

для отопления домов, предприятий и целых поселков. Несмотря на наличие 

газовых, электрических бытовых отопительных котлов, котлов на жидком 

топливе значимость отопительных средств на твердом топливе не снижается. Их 

преимущество в использовании относительно дешевого твердого топлива, 

включая органические отходы. Отсюда и исходит проблема их 

совершенствования на основе новых идей и технических решений. 

В мире производится большое количество отопительных котлов на твердом 

топливе. В Казахстане используются в основном твердотопливные котлы 

иностранных фирм. Незначительное количество этих типов котлов производится 

на казахстанских заводах. Как правило, это общеизвестные конструкции котлов 

с водяной рубашкой и прямым горением топлива в топливнике. Заводы их 

усовершенствованием и созданием новой конкурентоспособной продукции не 

занимаются. Поэтому на рынке представлена в основном продукция 

иностранных фирм.  

Котлы для систем индивидуального отопления классифицируются  по 

следующим параметрам: по загрузке топлива (ручная, автоматическая), по 

конструкции (от которой зависит время сжигания топлива), материалам 

теплообменника (стальные, чугунные), по типу энергии (водяные, воздушные). 

Можно их классифицировать и по принципу организации процесса горения: 
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котлы с верхним горением, котлы с нижним горением, пиролизные котлы. Котлы 

подразделяются и по длительности горения с одной заправкой топливом: 

традиционные со временем горения 2-4 часа, котлы длительного горения со 

временем горения до 70 часов и пиролизные котлы со временем горения 8-10 

часов на дровах. Наиболее современными являются котлы длительного горения 

и пиролизные котлы. Рассмотрим наиболее типичные из них. 

Котел «Прометей» (Россия) длительного горения с верхней загрузкой          

топлива и длительностью процесса горения 8-10 часов. Котел имеет 

трехсекционную водяную рубашку, образующую трехходовой канал для 

движения пламени. В котле осуществляется прямое нижнее горение топлива с 

движением пламени по каналам рубашки. Коэффициент полезного действия 

(КПД) котла 74-84%. Котел имеет невысокий КПД, не может работать в режиме 

пиролизного котла. Он относительно сложен в изготовлении из-за 

многосекционной водяной рубашки 1. Изготовление такой конструкции 

оправдано на заводах имеющих соответствующее технологическое 

оборудование. На большинстве малых предприятий  в Казахстане, изготовление 

подобной конструкции нерационально.  

Большое количество котлов длительного горения (Gandle, Liepsnele, Stropuva 

и др.) основано на принципе верхнего горения топлива, впервые 

использованного в котлах типа Stropuva (Латвия). Процесс горения организован 

таким образом, что в котле горит только верхний слой топлива. Конструкция 

котла защищена патентами в ряде стран. (Литва, Украина, Европа и др.). Котел 

состоит из цилиндрического корпуса с водяной рубашкой. В нижней части 

расположена колосниковая решетка, а в верхней система подачи воздуха в зону 

горения. Котлы широко рекламируются, однако особым спросом не пользуются. 

Котлы используют различные виды топлива – уголь, дрова, брикеты и др. Время 

горения топлива в них составляет 5-30 суток. 

Котел не может работать в режиме пиролизного котла. Он загружается 

топливом сбоку, что неудобно. Котел имеет сложную систему подвода воздуха в 

зону горения и большую высоту из-за этого 2,3,4. 

Известен, хорошо зарекомендовавший себя, отопительный котел «Dacon» 

(Чехия). Котел близок по конструкции к котлам типа «Прометей». Он 

выпускается в двух модификациях. Первая – это котлы с обычным процессом 

горения, а второе – это пиролизные котлы. В котле сделан ряд 

усовершенствований, которые улучшили процесса, но усложнили конструкцию. 

Конструкция котла защищена патентами. Изготовление такого котла дешевым 

возможно на заводах с соответствующим оборудованием и при больших 

объемах. На большинстве машиностроительных производств в Казахстане 

изготовление такой конструкции нерационально. Она не будет 

конкурентоспособна 5.   

Одной из удачных конструкции отопительного котла, имеющего потенциал 

к совершенствованию, является котел. «Энергия ТТ». Котел состоит из 

цилиндрического корпуса с водяной рубашкой, колосниковой решетки, 

зольника. Вдоль оси над колосниковой решеткой установлена труба для загрузки 

топлива (6). Конструкция простая, но в ней есть некоторые недостатки. Это 
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проблема равномерного распределения топлива на колоснике, наличие двух 

систем подачи воздуха – первичной и вторичной, большая высота и диаметр из-

за использования цилиндрической водяной рубашки  и плоского колосника 

наличие систем эжектирования горячих газов из зоны горения. 

Известен ряд технических решений, направленных на совершенствования 

котлов типа «Энергия ТТ» (патенты Россия №1740902, 2222754, патент США 

№4836115 и др.) 7,8,9. В приведенных патентах, для обеспечения равномерного 

распределения топлива на колоснике, установлен конус. Это 

усовершенствование решают одну проблему, но создают другую. Введение 

конуса улучшает распределение топлива на колоснике, но уменьшает 

поверхность горения топлива. В патенте Казахстана №24966 котел выполнен с 

развитой теплообменной поверхностью 9. Котел имеет высокий коэффициент 

полезного действия. Он сложен по конструкции, трудоемок в изготовлении и 

эксплуатации. Рассмотренные усовершенствования решают частные задачи. Они 

не решают комплексную задачу по усовершенствованию котла, а именно задачу 

создания одновременно эффективного и простого по конструкции котла. 

Практически все крупные производители отопительных котлов занимаются их 

совершенствованием. 

В рамках рассматриваемого типа котлов – это фирмы:  

Dacon – основана в 1949 году. Является крупнейшим производителем в 

Чехии универсальных котлов на твердом, жидком и газообразном топливе. В 

настоящее время входит в группу компании Bosh, занимающихся отопительной 

техникой. Фирма патентует  свои разработки в ряде стран. Она имеет 3800 

патентов на разное оборудование в том числе на отопительные котлы.  

Компания «Stropuva и Ко». В 2000 году литовский инженер Эдмундас 

Штрупайтис изобрел и запатентовал схему горения твердого топлива «сверху-

вниз» и созданный на ее основе котел длительного горения «Stropuva». Котел 

поставляется в страны Евросоюза и СНГ. Считается эффективным и удобным в 

эксплуатации котлом.  

Инженерно-технический Центр «Энергия+» (г.Харьков, Украина) занимается 

разработкой и производством отопительных котлов длительного горения 

«Энергия ТТ». В котлах реализован процесс нижнего горения топлива с его 

загрузкой сверху. За основу взята конструкция котла по патенту США 

№4836115. Имеется ряд решений по ее усовершенствованию, защищенных 

патентами. Эти котлы имеют недостатки из-за, используемой в нем, схемы 

нижнего горения топлива на колоснике.  

Рассмотрение некоторых лидирующих фирм в области создания и 

производства отопительных котлов показывает, что они занимаются разработкой 

ассортимента и совершенствованием только своих типов конструкции котлов.  

На рисунке 1 приведена схема горения топлива в котлах типа «Энергия ТТ». 

В них реализуется принцип нижнего горения топлива. Топливо горит снизу 

вверх. 
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Рисунок 1. Схема горения твердого топлива в котлах типа «Энергия ТТ» 

 

Топливо загружается в котел сверху и распределяется на плоской 

колосниковой решетке. Первичный воздух подается снизу под колосниковую 

решетку. Вторичный воздух подается сбоку в зону горения топлива. Горючие 

газы эжектируются  из зоны горения и направляются на теплообменную 

поверхность. 

Наличие двух систем подачи воздуха в зону горения, системы эжектирование 

горючих газов и частая дозаправка топливом – это минусы способа сжигание 

топлива в данном котле. 

На рисунке 2 приведена схема горения топлива в котлах типа «Stropuva». В 

них реализуется принцип верхнего послойного горения топлива. Топливо горит 

послойно сверху – вниз. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема горения твердого топлива в котлах типа «Stropuva»  

Топливо загружается в котел сбоку и распределяется на плоской 

колосниковой решетке. Первичный воздух подается сверху в зону пламени. 

Горячие газы из зоны горения отводятся на теплообменную поверхность. 

В этом процессе препятствием для горения топлива является зола, 

опускающаяся в зольник через слой топлива. Подача воздуха сверху в зону 

горения, как отмечалось выше, усложняет конструкцию. 
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Однако следует отметить, что в перечисленных типах котлов для шуровки 

топлива в топке используется механизм с ручным приводом.  Имеются 

отдельные отопительные котлы, у которых механизм шуровки снабжен 

электроприводом, который значительно усложняет конструкцию и в конечном 

счете сказывается на его себестоимости. 

Известна топка с колосниковой решеткой и полуавтоматическим 

устройством для ее встряхивания. Колосниковая решетка состоит из 

пластинчатых колосников, установленных на осях с возможностью качания. Под 

колосниковой решеткой установлены кулачковые валы, взаимодействующие с 

пластинчатыми колосниками, и осуществляющие их взаимное перемещение 

(встряхивание) по заданной программе. Вал снабжен приводом состоящим из 

электродвигателя и редуктора (раскрыт в авторском свидетельстве РФ№1409819 

МПК F23h7/16). Управление приводом осуществляется устройством управления 

(не раскрыто) электрически соединенным с электродвигателем. Устройство 

управления обеспечивает вращение кулачковых валов под пластинчатыми 

колосниками и их встряхивание по заданной программе (патент RU №2241906, 

МПК F23H7/10, опубл. 10.12.2004 г. бюл.№34) 

В мире производится большое количество отопительных котлов на твердом 

топливе. В Казахстане используются в основном твердотопливные котлы 

иностранных фирм. Незначительное количество этих типов котлов производится 

на казахстанских заводах, например котел «Курган». Все ввозимые и 

производимые в Казахстане котлы являются котлами известной конструкции с 

ручным встряхиванием их колосниковых решеток. Это негативно влияет на КПД 

котлов и требует определенных трудозатрат на их обслуживание. Казахстанские 

заводы усовершенствованием как производимых, так и продаваемых котлов 

зарубежных производителей не занимаются. 

Большинство бытовых отопительных котлов длительного горения, а в мире 

их десятки конструкций имеют ручной привод для встряхивания колосниковых 

решеток в процессе сжигания топлива на них. Использование ручного привода 

обосновано тем, что применение стандартного типа привода, включающего 

электродвигатель, редуктор и передачу, невыгодно для бытовых отопительных 

котлов, т.к. существенно увеличивается их стоимость. 

Исходя из этого, актуальным является создание такой конструкции 

механизма шуровки топлива, которая должна быть простой, надежной, с малыми 

энергозатратами, что обеспечит конкурентоспособность продукции на рынке           

бытовых отопительных котлов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАПРАЦЮВАННЯ НА 

ДОВГОВІЧНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕСУВАННЯ 

МОСТОВОГО КРАНА  
 

Стрельбіцький Віктор Васильович, 
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри ПТМтаІПТО 

Одеський національний морський університет, Україна 

 

Мостові двох балкові крани широко використовують в морських і річкових 

портах при виконанні вантажно-розвантажувальних операцій (рис.1). Слід 

відзначити, що від їх надійної та безперервної роботи залежить продуктивність 

портових ліній, проте на сьогодні в портових складах експлуатують мостові 

крани 1960-1980-х років випуску [1-3].  

 

 
Рисунок 1. Фото досліджуваного крана 

 

Незважаючи на те, що при проектуванні металоконструкцій  конструкторами 

встановлено запаси міцності з урахуванням  дії  можливих експлуатаційних 

навантажень [4-6], про те приховані та утворені  в процесі виготовлення та 

експлуатації дефекти призводять до передчасного зниження терміну їх 

експлуатації.  .  

За постійного впливу статичних і динамічних навантажень, нерівномірної 

осадки фундаментів, деформацій підкранових конструкцій та впливу інших 

факторів порушується прямолінійність підкранових колій, змінюються позначки 

головок рейок і відстань між ними. Тому, для забезпечення безпечної та 

нормальної роботи крана необхідні систематичні спостереження за 

геометричними параметрами як його ходової частини, так і підкранових колій. 

 

Дослідження впливу напрацювання на довговічність механізму пересування 

мостового крана, які пропоювали більше 30 років в умовах порту, на сьогодні в 

науковій літературі розглянуто недостатньо.   

При переміщенні мостових кранів по підкранових коліях завжди виникають 

бічні (поперечні) сили взаємодії між ходовими колесами і рейками, 

перпендикулярні основному напрямку руху крана. Які  з одного боку 

передаються на елементи ходової частини крана, навантажуючи його 

металоконструкцію, з іншого боку - на естакади або каркаси будівель. Вплив 
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бічних навантажень призводить до зниження довговічності (зносу) ходових 

коліс, з якою стикаються вже багато років (рис.2). Однак, на сьогодні, жодна із 

діючих технічних норм, технологій конструювання і розрахунку ходових коліс і 

рейок для рейкових ходових механізмів вантажопідйомних машин не дозволяє 

визначити дійсні навантаження, які і є основною причиною незадовільних 

експлуатаційних якостей багатьох ходових механізмів вантажопідйомних 

машин. Крім того, при значному зношуванні виникає ймовірність сходу крана з 

рейок [3]. 

 

  
  

Рисунок 2. Знос кранових коліс 

 

Для досліджень було обрано ходові колеса мостового крану виготовлені 

литвом, які пропрацювали 1 рік з моменту їх заміни. Всі колеса, які виготовлені 

за однією технологією, було замінено одночасно. За регламентом заводу-

виробника термін їх роботи не менше 3 років. 

Досліджувані  крани переміщувалися у складі порту по ділянці шляху 

довжиною 15м, працювали у крюковому  режимі. Час роботи крана визначався 

згідно карт виконаних робіт. 

Кран обстежували візуально через  кожні 3 місяці  протягом  півроку роботи, 

а через 6 місяців -  вимірювали знос кранових коліс та їх перекіс. 

Вимірювання виконувалася відповідно до вимог методики ОМД 

00120253.001-2005 «Методика експертного обстеження (технічного 

діагностування) кранів мостового типу» і ГОСТ 29266-91 (ІSО 9373-89) «Крани 

вантажопідйомні. Вимоги до точності вимірювань параметрів при 

випробуваннях».  

Вимірювання ширини колії здійснювалося зо допомогою рулетки, величину 

зносу коліс - за допомогою штангенциркуля, а точність установки - за 

контрольними струнами (проволоки Ø 1 мм). 

Слід відзначити, що в процесі досліджень не було виявлено забігання однієї 

з сторін крана. 

Аналіз отриманих даних показав що, відхилення коліс у вертикальній 

площині не перевищує допустимі значення, у горизонтальній - усі колеса 

встановлені з перекосом. Виміряні, за допомогою нівеліру, відхилення колони 

каркаса будівлі, на які обпираються підкранові балки, не мають наднормативних 

відхилень.  Знос ходових коліс відбувається як на робочій поверхні катання, так 
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і у реборд, у останніх - він більш інтенсивний. Причиною прискореного зносу 

реборд є перекіс колеса в горизонтальній площині. Виходячи з того, що перекоси 

крана в 1,5-2 рази перевищують норму, для зменшення зносу коліс було 

запропоновано повторно  вивіряти колеса та  спланувати (підрихтувати)  колії і 

повести дослідження за описаними вище методиками. Ретельна вивірка і 

усунення перекосу коліс призвели до  зменшення швидкості їх зношування. На 

величину зносу впливають перекоси ходових коліс у горизонтальній площині та 

зміна ширини колії. 

У процесі експериментів нами не виявлено відмінності в фактичних 

характеристиках приводів. 
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 Картон для плоских шарів широко використовується для виготовлення 

гофрокартону. Застосування гофрокартону у виробництві таро-пакувальних 

виробів дозволяє зберігати товарний вигляд продукції при його транспортуванні 

і зберіганні, а  також захистити від механічних пошкоджень і  забруднень. 

Головним критерієм якості картону для плоских шарів гофровиробництва є 

показники його механічної міцності. Детальне вивчення особливостей 

виробництва даного виду продукції дає змогу запропонувати низку інновацій, які 

покращать споживчі властивості картону для плоских шарів гофрокартону. 

Запропоновані інновації, стосуються в першу чергу конструктивних змін в 

технології виробництва. 

  Аналіз останніх досліджень покзав, що доцільно викоритовувати у 

виробництві такого картону формуючі пристрої на основі плоскої сітки з двома 

сітковими столами і двома напірними ящиками. Такі картоноробні машини мають 

ряд переваг:  

• високу швидкість (до 1000 м/хв),  

• велику обрізну ширину (до 10 м), завдяки цьому і високу продуктивність.  

  Це в свою чергу, позитивно вплине на якість картону, його структуру та 

фізико-механічні показники. Машини з таким формуванням відрізняються тим, 

що формування шару паперу здійснюється між сітками, які рухаються з 

однаковою швидкістю і в одному напрямку, однак вони можуть мати різну 

довжину і різну форму поверхні. Завдяки тому, що зневоднення і формування 

листа здійснюється одночасно через дві сітки процес зневоднення відбувається 

значно інтенсивніше, ніж на одній сітці, а структура поверхні паперу буде 

однорідною. Крім того, машини з двома сітковими столами мають більш високу 

продуктивність і дозволяють працювати за більш високої концентрації вихідної 

маси, а це, в свою чергу, сприяє зниженню витрат свіжої води.  

  Особлива увага у виробництві картону приділяється процесу зневоднення 

паперового полотна. Від сухості полотна після пресів залежить продуктивність 

сушильної частини, зниження витрати пари, а, отже, і економічність роботи 
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картоноробної машини. Адже збільшення сухості після пресової частини на 1% 

дає змогу економити витрати пари в сушильній частині на 4%. Тому необхідно 

прагнути до максимального збільшення сухості полотна ще в мокрій частині 

машини, щоб картонне полотно поступало на сушіння за мінімально можливої 

вологовмістності. У зв’язку з цим сучасні технології передбачають встановлення 

пресу башмачного типу (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема башмачного преса:                                                                   

1 – верхній вал; 2 – верхнє пресове сукно; 3 – картонне полотно;                                 

4 – нижнє сукно; 5 – синтетична стрічка; 6 – башмак 

   

  Така модернізація дасть можливість підняти сухість полотна перед 

сушильною частиною до 55 %, що економить до 25 % пари в сушильній частині 

папероробної машини. 

  Одним із оновних процесів під час виробництва картону є проклеювання. 

Метою проклеювання картону є покращення його структури, підвищення 

міцності, гладкості, однорідності, надання йому водо-та паронепроникності, а 

також для усунення таких дефектів, як запиленість, шороховатість та ін. У 

сучасному виробництві гофрокартону рекомендується використання плівкового 

пресу на заміну клеїльного. В табл. 1 наведено порівняльну характеристику 

пристроїв для нанесення покриттів. 

 

Таблиця 1. Характеристика пристроїв для нанесення покритів 

Пристрій Властивості покривної 

композиції 

Маса 

покриття, що 

наноситься, 

г/м2 

Швидкість 

нанесення, 

м/хв Вміст сухих 

речовин, % 

Вязкість, 

мПа.с 

Клеїльний прес 5-30 100-300 2-10 До 500 

Плівковий 

клеїльний прес 

1-65 1-2000 3-15 100-1800 
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Використання плівкового пресу дозволить машині працювати за широкого 

діапазону швидкостей – від 100 до 1800 м/хв, забезпечить можливість нанесення 

покривної маси від 0,05 г/м2 для проклеювання з використанням покривних 

композицій з в’язкістю – 1,0-2000 мПа·с та зменшить проникнення покривного 

складу в товщу полотна, в результаті чого композиція, що наноситься 

залишається на поверхні у вигляді однорідної плівки. На рис. 2 зображено схему 

нанесення покриття на плівковому клеїльному пресі.  

 

Рисунок 2. Двостороннє плівкове покриття з нанесенням на вали покривної 

речовини для передачі на картон:                                                                                              

1 – вали клеїльного пресу; 2 – наносні пристрої. 

    

Товщина рідкої плівки визначається дозуючим стрижнем різного діаметру і з 

нарізкою різного профілю.  

Запропоновані інновації дозволять покращити якість кінцевої продукції, а 

саме картону для плоских шарів гофрокартону і знисити собівартість його 

виробництва. 
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Аммиачная селитра занимает одно из ведущих мест в аграрном секторе 

любой страны и является самым распространенным и доступным по цене 

крупнотоннажным, безбалластным и концентрированным азотным удобрением, 

и практически повсеместно находит наиболее широкое применение в качестве 

универсального удобрительного средства. Она эффективна во всех зонах и под 

все сельскохозяйственные культуры. В Узбекистане АС производят три 

химических предприятия: АО «Maxam-Chirchiq», «Navoiyazot» и «Farg’onaazot» 

в объеме свыше 1 млн. 700 тыс. т в год. Основными недостатками АС являются 

его высокая слеживаёмость, гигроскопичность и растворимость в воде (при 25оС 

превышает 2 кг/кг воды), термическая нестабильность, обусловленной 

модификационными переходами [1]. К тому же наличие в составе АС только 

одного питательного элемента (азота) снижает агрохимическую ценность 

данного удобрения. 

Для устранения недостатков, свойственных АС разработаны способы путем 

применения различных неорганических и органических добавок, количество и 

состав которых колеблется в широком диапазоне. Эти добавки можно разделить 

на следующие группы [2]: 

Добавки, связывающие свободную влагу. Одна массовая часть безводного 

нитрата магния может связать около 0.7 массовых частей воды. Это одна из 

наилучших добавок к АС, устраняющих её слёживаемость. К этой же группе 

добавок, связывающих воду в плаве АС, можно отнести кальцит и доломит путем 

их разложения азотной кислотой. 

Добавки, влияющие на процесс полиморфных превращений. Добавление к 

раствору АС небольшого количества сульфата аммония (4 кг на 1 тонну) 

повышает температуру полиморфного превращения IV→III, а свойственная 

чистому NH4NO3 точка полиморфного превращения IIIII при 84С вообще 

отсутствует. Гранулы селитры обладают при этом высокой прочностью, чем 
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чистая селитра, и меньшей слёживаемостью, более высокой стойкостью к 

воздействию переменной температуры. А присутствие в плаве АС фосфатно-

сульфатной добавки препятствует разложению NH4NO3 при глубокой его 

упарке. Гранулы селитры с фосфатно-сульфатно-боратной добавкой под 

названием «Пермален-34» выдерживают 1400 термоциклов 2060°С. 

Добавки, образующие центры кристаллизации. Веществами, 

способствующими образованию центров кристаллизации в плаве NH4NO3 

служат вермикулит, тальк, диатомит, кизельгур, перлит, аэросил, каолин и др. К 

добавкам такого типа относится тонкоизмельченный бентонитовый порошок. 

Добавка 2% бентонита к плаву АС стабилизирует переход II↔IV. 

Опудривание гранул и обработка их поверхностно-активными веществами. 

Процесс покрытия гранул включает следующие шаги: 1) частицы удобрения 

покрываются первым составом, сопровождаемым покрытием вторым составом, 

(первый и второй составы являются способным к реакции); 2) полимеризация 

первого и второго компонента на поверхности частиц удобрения, что позволяет 

сформировать защитное покрытие, придавая медленное действие удобрению. 

В настоящее работе для улучшения качества АС в плане снижения 

слёживаемости и повышения прочности её гранул применены в качестве 

опудривающих добавок – измельченные до размера частиц менее 0,25 мм 

простой суперфосфат (1.5%N, 12% Р2О5), аммофос (11%N, 46% Р2О5) и 

супрефос-NS (11%N, 24% Р2О5, 26% SO3). Простой суперфосфат состоит из 18% 

Са(Н2РО4)2 и 68% CaSO4, аммофос из 10% (NH4)2HPO4 и 90% NH4H2PO4, а 

супрефос-NS из 45% CaHPO4, 40% (NH4)2SO4 и 15% NH4H2PO4. А в качестве 

связующего раствора служил насыщенный раствор (NH4)2SO4. А для обработки 

ими была взята гранулированная АС с содержанием 34.6% N. 

Для этого обработку поверхности (распыление) гранул АС осуществляли 30 

и 40 %-ными растворами сульфата аммония, предварительно подогретыми до 

40оС в количестве от 1.5 до 9% по отношению 100г готового продукта. После 

нанесения влажной пленки насыщенного раствора сульфата аммония, на 

влажную поверхность гранулы обрабатывали порошком вышеуказанных 

удобрений (опудривание) в количестве от 5 до 30% по отношению 100г готового 

продукта. Процессы распыления и опудривания осуществляли на лабораторном 

тарельчатом грануляторе. Затем полученные влажные гранулы высушивали при 

80-90оС до постоянной массы. Прочность гранул образцов удобрений с 

размерами гранул 2-3 мм определяли на приборе МИП-10-1. Содержание азота в 

продуктах определяли по Къельдалю – отгонкой аммиака в щелочной среде со 

сплавом Деварда с последующим титрованием, SO3
2--ион весовым - осаждением 

в виде сульфата бария. 

Содержания Р2О5 определили дифференциальным способом, а СаО 

объемным комплексонометрическим методом: титрованием 0.05н раствором 

трилона Б в присутствии индиката. Следует отметить, что усвояемые формы 

Р2О5 и СаО определяли в растворах 2 %-ной лимонной кислоты. 

Измерение величины рН 10 %-ных водных суспензий исследуемых 

образцов осуществляли в иономере И-130М с электродной системой из 

электродов ЭСЛ 63-07, ЭВЛ-1М3.1 и ТКА-7 с точностью до 0.05 единиц рН.  
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Результаты показали, что с использованием порошков фосфорсодержащих 

туков прочность гранул АС значительно улучшаются. Так, при изучаемых 

соотношениях NH4NO3, раствора (NH4)2SO4 и порошка суперфосфата прочность 

гранул NPS-удобрений находится в пределах 2.58-5.65 МПа (с применением 30 

%-ного раствора (NH4)2SO4) и 2.64-4.56 МПа (с применением 40 %-ного раствора 

(NH4)2SO4). На основе аммофоса, супрефоса-NS эти показатели находятся в 

пределах 2.98-4.37 и 2.27-3.62 МПа и 2.94-4.11 и 2.81-4.01 МПа. Свойства 

сложных удобрений с добавкой супрефоса-NS и аммофоса хотя очень близки к 

продуктам, полученным с добавкой суперфосфата, но они составу выгодно 

отличаются. 

Далее изучены химические составы сложных удобрений. Показано, что с 

применением 40 %-ного раствора (NH4)2SO4 продукты на основе простого 

суперфосфата содержат (вес. %): N – 24.91-33.03; Р2О5общ. – 0.88-5.24; СаОобщ. – 

1.88-11.28; Р2О5усв. : Р2О5общ. = 93.89-95.45; Р2О5водн. : Р2О5общ. = 82.29-93.38; СаОусв. 

: СаОобщ. = 92.11-95.21; рН = 2.91-3.57. На основе супрефоса-NS: N – 25.21-32.95; 

Р2О5общ. – 1.19-7.14; СаОобщ. – 0.94-5.63; Р2О5усв. : Р2О5общ. = 86.20-94.88; Р2О5водн. : 

Р2О5общ. = 27.44-50.96; СаОусв. : СаОобщ. = 85.96-90.21; рН = 6.73-7.07. А на основе 

аммофоса: N – 28.21-33.45; Р2О5общ. – 2.28-13.65; Р2О5усв. : Р2О5общ. = 95.07-96.24; 

Р2О5водн. : Р2О5общ. = 84.08-85.26; рН = 4.24-4.39. 

Таким образом, показано возможность улучшения физико-механических 

характеристик и химического состава АС путем обработки её гранул 

различными фосфор- и серосодержащими удобрениями в присутствии 

насыщенного раствора сульфата аммония. 
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Повноцінна годівля – основа для прояву генетичного потенціалу 

продуктивності тварин та птиці і ефективної трансформації поживних речовин 

корму в продукцію. Встановлено позитивний вплив на ріст та розвиток 

продуктивних тварин і птиці низки біологічно активних речовин [1–4], 

додавання вітамінів та мікроелементів [5–8]. Сучасними дослідженнями 

доведена необхідність використання у годівлі поросят сполук Феруму, Цинку та 

Германію [9–13].  

Доведено, що у сполуках з органічними речовинами активність 

мікроелементів підвищується в декілька разів порівняно з іонним станом, що 

забезпечує більш ефективну асиміляцію тваринами металів, дозволяє проводити 

цілеспрямований вплив на обмін речовин, отримувати екологічно безпечну, 

високоякісну продукцію [14]. Метаболічні переваги органічних сполук зумовлені 

їх тотожністю стану металів in vivo, термодинамічною стабільністю, можливістю 

кінетичних обмінів мікроелементів з апоферментами [15–20].  

Метою досліджень було вивчити активність ензимів антиоксидантного 

захисту в сироватці крові поросят у період відлучення за випоювання вітаміну Е 

і внутрішньом’язового введення комплексу цитратів Феруму, Цинку та 

Германію, встановити оптимальну дозу введення тваринам комплексу цитратів 

цих мікроелементів.  

З цією метою було за принципом аналогів сформовано контрольна та чотири 

дослідних групи. Контрольна група поросят утримувалась за умов згодовування 

основного раціону без додаткового введення вітаміну Е та мікроелементів. 

Поросятам І дослідної групи за три доби до відлучення і на четверту добу після 

відлучення, випоювали вітамін Е в дозі 4,5 мг на 1 кг маси тіла за добу. ІІ 

дослідна група отримувала дворазово вітамін Е та двічі внутрішньом’язове 

введення комплексу цитрату мікроелементів Zn, Fe та Ge у кількості 2,0 см3 на 
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10 кг маси тіла. Тваринам ІІІ дослідної групи, на фоні додаткового випоювання 

вітаміну Е, вводили 2,5 см3 на 10 кг маси тіла цитратів мікроелементів. Поросята 

IV дослідної групи отримували вітамін Е у кількості 4,5 мг на 1 кг маси тіла та 

по 3,0 см3 цитратів мікроелементів. Цитрати мікроелементів вводили за три доби 

до відлучення поросят і на четверту добу після відлучення у внутрішню 

поверхню стегна. Вітамін Е випоювали продовж однієї доби (за три доби до 

відлучення поросят і на четверту добу після відлучення). Вага поросят на 

початок досліду (24-а доба життя) становила 6,31±0,33 кг. Відлучення поросят 

від свиноматок проводили у 28-добовому віці.  

Супероксиддисмутаза (СОД) (КФ 1.15.1.1) є одним з первинних ензимів 

антиоксидантного захисту, дозволяє підтримувати фізіологічну концентрацію 

супероксидних аніон-радикалів в крові і тканинах [18]. 

Як видно із результатів представлених у табл. 1, у поросят контрольної групи 

активність супероксиддизмутази у сироватці крові була на рівні 4,94 ум. од./см3. 

До випоювання вітаміну Е (α-токоферол) та введення мікроелементів у сироватці 

крові тварин усіх дослідних груп активність СОД коливались в межах від 4,87 до 

5,00 ум. од./см3.  

Каталаза (КАТ) (КФ 1.11.1.6) – ензим, що розкладає пероксид гідрогену, який 

утворюється у процесі біологічного окиснення, на воду та молекулярний кисень: 

2H2O2 = 2H2O + O2, а також окиснює низькомолекулярні спирти і нітрити, таким 

чином беручи участь у процесі клітинного дихання. 

На початку дослідження у поросят контрольної групи активність КАТ була 

на рівні 540,1 мкат/см3. Активність досліджуваного ензиму у тварин контрольної 

та дослідних груп суттєво не відрізнялась і відповідала фізіологічним нормам. 

Церулоплазмін (ЦП) – білок, який за функціональною активністю належить 

до оксидоредуктаз. Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів і 

транспорт Купруму, церулоплазмін регулює процес окиснення Fe2 + на Fe3 +, що 

дозволяє Феруму зв'язуватися з трансферином і переносити його до тканин. 

Церулоплазмін забезпечує рівновагу між депонуванням і використанням 

Феруму. ЦП бере участь в окисно-відновних реакціях, нейтралізуючи вільні 

радикали активує процеси окиснення ліпопротеїдів низької щільності, що 

дозволяє його розцінювати як маркер ризику серцево-судинних захворювань. 

Вміст ЦП у сироватці крові поросят дослідних груп на 24-у добу життя 

становив від 748,9 до 764,7 мкг/см3. Дані величини різнились із показником 

контрольної групи на 0,2–1,9 %. Різниця не перевищувала показників відхилення 

середньоарифметичних даних. 

Отже, активність СОД, КАТ та вміст ЦП у сироватці крові тварин дослідних 

груп були майже аналогічними як у контролі, що дозволило встановити вплив 

випоювання вітаміну Е та внутрішном’язового введення комплексу цитратів 

мікроелементів. 

На 28-у добу життя у сироватці крові поросят контрольної групи активність 

СОД була найвищою відносно усіх досліджуваних періодів і становила 

6,55 ум. од./см3. У тварин І дослідної групи активність ензиму була меншою, ніж 

у контролі на 15,7 %.  
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За введення комплексу цитратів мікроелементів ІІ дослідній групі у дозі 

2,0 см3 на 10 кг у поєднані з випоюванням вітаміну Е у поросят виявлено 

вірогідне зниження активності СОД на 18,9 % (р≤0,05) у порівняні з тваринами 

контрольної групи. У поросят ІІІ дослідної групи на 28-у добу життя активність 

СОД теж була вірогідно нижчою, ніж у контролі на 21,5 %. 

Таблиця 1 

Динаміка активності ензимів системи антиоксидантного захисту та 

вмісту церулоплазміну в сироватці крові поросят (Mm; n=5) 

Вік тварин, доба СОД, 

ум. од./см3 

КАТ, 

мкат/см3 

ЦП, 

мкг/см3 

Контрольна 

24  4,940,234 540,126,43 750,234,52 

28  6,550,231 637,417,63 783,337,43 

35  6,040,217 617,315,48 791,228,54 

50  4,870,299 542,731,73 769,844,86 

І дослідна  

24  4,870,386 535,217,67 764,719,43 

28  5,520,282* 583,715,03* 778,216,54 

35  5,470,345 573,828,97 768,523,11 

50  4,710,534 538,717,38 762,420,07 

ІІ дослідна  

24  5,000,307 545,124,31 748,936,32 

28  5,310,361* 570,420,02* 776,415,09 

35  5,170,405 560,439,78 770,525,15 

50  5,020,352 547,722,77 765,721,30 

ІІІ дослідна  

24  4,960,218 538,733,27 756,824,74 

28  5,140,372* 559,723,77* 777,327,84 

35  5,170,215* 547,823,71* 768,517,43 

50  4,950,437 549,737,09 771,431,90 

ІV дослідна 

24  4,890,198 550,317,78 761,321,29 

28  5,220,297* 568,519,97* 772,223,41 

35  5,120,197* 553,720,17* 765,815,35 

50  5,030,097 545,725,57 769,422,94 
Примітка: різниця вірогідна відносно контролю при: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – 

р≤0,001.  

За використання найбільшої дози комплексу цитратів мікроелементів у 

тварин ІV дослідної групи активність СОД вірогідно знижувалась у порівняні із 

контролем на 20,3 %. Відхилення було вірогідним. 
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Встановлено, що на 35-у добу життя у поросят контрольної групи активність 

СОД знижується на 7,8 % у порівняні із активністю цього ензиму на 28-у добу 

життя. За випоювання вітаміну Е у поросят І дослідної групи активність СОД у 

сироватці крові знижується у порівняні із контролем на 9,4 %. 

Активність СОД у сироватці крові тварин ІІ дослідної групи на 35-у добу 

життя була нижчою, ніж у контролі на 14,4 %. Введення цитратів Цинку, Ферум, 

Германію та вітаміну Е супроводжується вірогідним зменшенням активності 

СОД у поросят ІІІ дослідної групи на 14,4 % щодо контролю. За введення 

комплексу цитратів мікроелементів (ІV дослідна група) також виявлено 

вірогідне зменшення активності СОД у сироватці крові поросят. 

На 50-у добу життя у сироватці крові поросят контрольної групи активність 

СОД становила 4,87 ум. од./см3 і була меншою у порівняні із показником на 35-

у добу на 19,4 % (табл. 1).  

Активність СОД у сироватці крові поросят І дослідної груп була нижчою, ніж 

у контролі на 3,2 %. Різниця була в межах похибки. Введення комплексу цитратів 

мікроелементів поросятам ІІ дослідної групи сприяло підвищенню активності 

ензиму на 3,0 %. 

Виявлено, що за дози цитратів мікроелементів 2,5 см3 та 3,0 см3 у сироватці 

крові тварин ІІІ та ІV дослідних групи активність СОД суттєво не впливали. Це 

пояснюється загальним підвищенням метаболічних процесів у організмі поросят 

дослідних груп. Отже, у період відлучення у сироватці крові поросят встановлена 

висока активність СОД (контрольна група), як відповідь на утворення надмірної 

кількості вільних супероксидних радикалів.  

На 28-у добу активність каталази у сироватці крові поросят контрольної 

групи становила 637,4 мкат/см3. Експериментально встановлено, що за 

випоювання вітаміну Е (α-токоферол) (І дослідна група) активність КАТ у крові 

тварин вірогідно знижується в порівнянні із контролем на 8,4 %. 

За внутрішньом’язового введення 2,0 см3 комплексу цитратів мікроелементів 

у сироватці крові поросят ІІ дослідної групи у момент їх відлучення від 

свиноматок спостерігається зниження активності КАТ на 10,5 % (р≤0,05) 

відносно активності ензиму у поросят контрольної групи. На 28-у добу 

встановлено вірогідне зниження активності КАТ у сироватці крові поросят ІІІ 

дослідної групи на 12,2 % відносно контролю (табл. 3.1). 

Введення поросятам найбільшої дози комплексу цитратів мікроелементів у 

поєднані з випоюванням вітаміну Е (ІV дослідна група) характеризувалось 

вірогідним зниженням активності КАТ на 28-у добу життя поросят.  

Активність КАТ, у поросят контрольної групи на 35-у добу життя становила 

617,3 мкат/см3 і була нижчою на 3,2 %. У І дослідній групі активність КАТ у 

сироватці крові тварин була вірогідно нижчою на 7 % у порівнянні із контролем. 

Експериментально доведено, що використання досліджуваних добавок для 

поросят ІІ дослідної групи супроводжувалось стабільністю антиоксидантного 

статусу у їх організмі. Активність КАТ у сироватці крові свиней на 35-у добу 

(період після відлучення) виявилась нижчою, ніж у контролі на 9,2 %. Різниця 

мала характер тенденції.  
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У поросят ІІІ дослідної групи активність КАТ була на 11,2 % (р≤0,05) 

нижчою ніж у тварин контрольної групи. Виявлено, що за випоювання вітаміну 

Е (α-токоферол) та введення 3,0 см3 комплексу цитратів мікроелементів (ІV 

дослідна група) активність КАТ на 35-у добу життя поросят була меншою, ніж у 

контролі на 10,3 % (р≤0,05) (табл. 3.1). 

До 50 доби життя у поросят контрольної групи активність КАТ у сироватці 

крові знизилась на 12,1 % по відношенню до активності ензиму у цій же групі на 

35-у добу життя. У поросят, яким випоювали лише вітамін Е активність КАТ 

була майже аналогічною як у тварин контрольної групи.  

У поросят ІІ дослідної групи активність КАТ у сироватці крові була дещо 

вищою, ніж у контролі на 50-у добу. Встановлено невелике зростання активності 

КАТ у поросят, яким вводили двічі по 2,5 см3 комплексу цитратів мікроелементів 

(ІІІ дослідна група). Аналогічний рівень активності КАТ було виявлено у 

сироватці крові поросят ІV дослідної групи. 

Незначне підвищення активності КАТ у сироватці крові поросят ІІ, ІІІ та ІV 

дослідних груп може пояснюватись тим, що по-перше рівень продуктивності у 

цих тварин був вищим, ніж у контрольній групі, а відповідно і метаболічні 

процеси протікали інтенсивніше. По-друге комплекс цитратів мікроелементів, 

який вводили дослідним тваринам містить Ферум. Оптимальний рівень металу 

стимулює активність КАТ так як цей ензим є гемвмісним. Отримані дані свідчать 

про те, що досліджувані добавки знижували активність КАТ на 28-у і 35 днi 

життя. 

Поряд із активністю СОД та КАТ визначали вміст ЦП у сироватці крові 

піддослідних поросят. У тварин із контрольної групи вміст ЦП був на рівні 

783,3 мкг/см3. На 28-у добу у поросят І дослідної групи вміст ЦП у сироватці 

крові суттєво не різнився від контролю.  

У тварин ІІ дослідної групи теж не виявлено суттєвих змін щодо вмісту ЦП у 

сироватці крові. За введення комплексу цитратів мікроелементів та випоювання 

вітаміну Е (α-токоферол) виявлено часткове, невірогідне зниження вмісту ЦП у 

тварин ІІІ дослідної групи. На 28-у добу у сироватці крові поросят ІV дослідної 

групи вміст ЦП суттєво не відрізнявся від контрольної групи.  

На 35-у добу життя у сироватці крові поросят контрольної групи вміст ЦП 

був частково більшим відносно 28-добових тварин. У І дослідній групі вміст ЦП 

у сироватці крові був нижчий на 2,9 %.  

Застосування комплексу цитратів мікроелементів супроводжувалось 

невірогідним зниженням ЦП у поросят ІІ дослідної групи. Розбіжність становила 

із контролем 2,6 %. Аналогічне зниження вмісту ЦП на 35-у добу життя виявлено 

у сироватці крові тварин із ІІІ дослідної групи.  

Використання досліджуваних добавок поросятам ІV дослідної групи 

викликало тенденцію щодо зростання вмісту ЦП у сироватці крові. На 35-у добу 

різниця із контролем становила 3,2 %. 

На 50-у добу життя експериментально виявлено, що вміст ЦП у поросят 

контрольної групи знизився у порівняні із 35-ю добою на 1,7 %. Встановлено, що 

у поросят І дослідної групи розбіжність за вмістом ЦП із контролем була лише 

на 0,9 % у бік зниження. Введення поросятам 2,0 см3 комплексу цитратів 
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мікроелементів до 50 доби не впливало на концентрацію ЦП у сироватці крові, 

порівнюючи із контролем. 

Майже на одному рівні було зафіксовано вміст ЦП у сироватці крові поросят 

ІІІ та ІV дослідних груп відносно контролю. Різниця між групами становила 

лише, відповідно, 0,2 та 0,05 %.  

Отже, без застосування комплексу цитратів мікроелементів та вітаміну Е у 

період відлучення і в перші 7–8 діб після відлучення (контрольна група) у крові 

поросят встановлена тенденція до підвищення вмісту ЦП, як відповідь на стреси 

і активацію окисних процесів у організмі тварин. 

Тенденція щодо зниження вмісту ЦП у сироватці крові поросят із дослідних 

груп у порівняні з контрольною групою є підтвердженням ефективної 

антиоксидантної дії вітаміну Е та комплексу цитратів Цинку, Феруму та 

Германію на організм. 

З метою підвищення метаболічних процесів, стресостійкості організму та 

продуктивності поросят за відлучення від свиноматок рекомендується за три 

доби до відлучення випоювати вітамін Е (α-токоферол) в дозі 4,5 мг на 1 кг маси 

тіла на добу і внутрішньом’язово вводити за три доби до відлучення 2,5 см3 на 

10 кг маси тіла комплексу цитратів мікроелементів Феруму 0,6 см3 (0,45 мг), 

Цинку 0,6 см3 (0,45 мг) та Германію 0,4 см3 (0,008 мг). На четверту добу після 

відлучення пропонується повторно внутрішньом’язово вводити комплекс 

цитратів мікроелементів Феруму 1,4 см3 (1,05 мг), Цинку 1,4 см3 (1,05 мг) та 

Германію 0,9 см3 (0,018 мг) з розрахунку 2,5 см3 на 10 кг. 
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Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Актуальність теми. Свинарство – це галузь сільськогосподарського 

виробництва, що забезпечує населення багатьох країн світу цінними продуктами 

харчування. За статистичними даними зараз у світі виробляється понад 220 млн 

тонн м’яса, з яких близько 41 % припадає на свинину. 

У різних регіонах нашої країни свинарство з давніх часів було традиційною 

галуззю тваринництва. Цінні господарсько корисні ознаки свиней – висока 

відтворна здатність, скороспілість та оплата корму, високий забійний вихід і 

енергетичність продуктів забою – гарантують їх перевагу у виробництві м’яса 

порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин. Свині дуже плодючі. 

При задовільних умовах годівлі й утримання від свиноматки можна одержати 

два опороси на рік, а в кожному опоросі – по 10–12 поросят. 

Свині порівняно з іншими сільськогосподарськими тваринами значно 

скороспіліші. У результаті високої плодючості і доброї скороспілості свиней від 

кожної свиноматки шляхом відгодівлі її приплоду можна мати 2–2,5 тонни 

свинини на рік, тоді як від приплоду однієї корови за той же період одержують 

лише 2,5–3,5 ц м’яса. 

Порівняно з іншими видами тварин свині при забої характеризуються вищим 

процентом їстівних продуктів. Якість і поживна цінність цих продуктів значно 

вищі за якість та енергетичність продуктів інших сільськогосподарських тварин. 

За ефективністю використання корму на продукцію свині перевершують усі інші 

види сільськогосподарських тварин і поступаються лише бройлерам. 

Серед причин, що стримують розвиток свинарства – паразитарні хвороби, які 

завдають значних економічних збитків та знижують рентабельність галузі. 

Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літературі свідчать про те, що 

найбільшого поширення серед захворювань свиней інвазійного характеру 

набули шлунково-кишкові нематодози, а саме: аскароз, трихуроз та 

езофагостомоз, кишкові протозоози: еймеріоз, ізоспороз та балантидіоз. Нерідко 

зустрічається саркоптоз [1–4]. 

За даними ряду дослідників поросята, уражені гельмінтозами та 

акариформними кліщами погано відгодовуються і втрачають від 20 до 60 % 

добового приросту. Водночас зростає (від 25 до 100 %) затрата кормових 
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одиниць на приріст маси тіла, а термін відгодівлі подовжується на 2–2,5 місяці. 

Крім того, інвазійні хвороби послаблюють імунітет і порушують обмін речовин, 

що призводить до ускладнень та ряду інфекційних захворювань [7–8]. 

В зв’язку з цим, актуальним є дослідження складу збудників паразитоценозів 

свиней в різних зонах України, а також пошук і впровадження науково 

обґрунтованих способів діагностики, специфічної профілактики та лікування 

асоціативних інвазій. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у вивченні епізоотичної 

ситуації та видового складу збудників паразитоценозів свиней в умовах 

фермерського господарства (ФГ) „Віктор” Смілянського району Черкаської 

області. Для досягнення мети необхідно було з’ясувати особливості епізоотичної 

ситуації щодо нематодозів свиней у господарстві. 

Матеріали і методи дослідження. Роботу проводили в умовах ФГ “Віктор” 

Смілянського району та в лабораторії кафедри паразитології та фармакології 

Білоцерківського національного аграрного університету з вересня по жовтень 

місяці 2020 року. 

На першому етапі роботи досліджували особливості епізоотології 

нематодозів свиней у господарстві. З цією метою у свиней був проведений відбір 

проб фекалій різних вікових та виробничих груп. Для овоскопічних досліджень 

фекалії відбирали індивідуально з прямої кишки тварин в ранковий час. Таким 

чином було відібрано 230 проб фекалій, в тому числі 49 проб від поросят у віці 

1,5–2 місяці, 40 проб – 2–4 місяці, 38 проби від свиней 4–6-місячного віку, 50 

проб від тварин, які знаходились на відгодівлі, 48 проб від свиноматок (холості, 

підсисні та супоросні) та 5 проб від кнурів-плідників. Кожну пробу фекалій 

поміщали у целофанові пакети, на які були приклеєні етикетки з 

індивідуальними номерами тварин. Відібрані проби фекалій були досліджені в 

лабораторії кафедри паразитології та фармакології Білоцерківського 

національного аграрного університету комбінованим методом стандартизованим 

Г.О. Котельниковим та В.М. Хрєновим з використанням насиченого розчину 

гранульованої аміачної селітри з щільністю 1,3. 

Для цього в скляний стаканчик клали 3 г фекалій і при помішуванні 

скляною паличкою додавали порціями воду до об’єму 50 мл. Суміш фільтрували 

через металеве сито з ячейками 0,5 х 0,5 мм в інший скляний стаканчик і 

залишали в спокою 5–6 хвилин. Потім верхній шар рідини зливали і, залишали 

осад з надосадовою рідиною в такій кількості, щоб він вмістився у звичайну 

центрифужну пробірку. Осад добре сколочували, переливали у центрифужну 

пробірку і центрифугували 2 хвилин з швидкістю 1000 об/хв. Потім з 

центрифужної пробірки надосадову рідину зливали, а до осаду додавали розчин 

гранульованої аміачної селітри і вдруге центрифугували 2 хвилини при 1000 

об/хв. Яйця що спливли на поверхню, знімали металічною петлею, струшували 

3 краплі на предметне скло і мікроскопували при малому збільшенні мікроскопа. 

У результаті гельмінтокопроовоскопічних досліджень знайшли яйця темно-

коричневого кольору, середніх за розмірами (0,05–0,075 мм довжиною і 0,04–

0,05 мм шириною), вкриті дуже товстою, велико-бугристою зовнішньою 

оболонкою. Це були яйця аскарисів (рисунок 1.). 
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Рисунок 1. Зовнішній вигляд яєць аскарисів 

Яйця трихурисів були дрібні за розміром (довжина 0,052–0,061 і 0,027–

0,030 мм ширина), бочкоподібної форми з пробками на полюсах, покриті 

щільною гладенькою оболонкою жовтого кольору. В яйці містився ембріон у 

передсегментаційній стадії (рисунок 2.). 
 

 
Рисунок 2. Зовнішній вигляд яєць трихурисів 

 

Із 230 досліджених нами гельмінтокопроовоскопічно аскарисами було 

уражено 76 голів, тобто екстенсивність інвазії (ЕІ) склала 33,04 % при 

інтенсивності інвазії (ІІ) 19,8 екземплярів яєць, а трихурисами було уражено 45 

голів, тобто екстенсивність інвазії склала 21,43 % при інтенсивності інвазії 14,9 

екземплярів яєць (табл. 1.). 
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Таблиця 1. 

Рівень зараження свиней аскарозно-трихурозною інвазією 
Вікові та 

виробничі 

групи 

тварин 

Всього 

досліджено 

тварин, 

гол. 

уражено 

аскарисами трихурисами 

всього, 

гол. 

Е.І., 

у проц. 

І.І., 

екз. 

всього, 

гол. 

Е.І., 

у проц. 

І.І., 

екз. 

1,5–2-місячні 49 8 16,33 8,5 2 4,08 2,0 

2–4-місячні 40 18 45,00 21,4 7 17,50 5,4 

4–6-місячні 38 25 65,79 29,2 9 23,68 16,1 

Відгодівельні 50 18 36,00 15,8 24 48,00 21,3 

Свиноматки 48 6 12,50 5,2 3 6,25 1,7 

Кнурі-плідники 5 1 20,0 3,0 – – – 

Всього 230 76 33,04 19,8 45 21,43 14,9 

 

Після вивчення зараженості свиней аскарисами та трихурисами по 

господарству ми простежили за ураженістю тварин по кожній віковій та 

виробничій групи і встановили, що вперше яйця аскарисів ми знайшли у поросят 

у віці від 1,5 до 2-х місяців. Екстенсивність інвазії (ЕІ) та інтенсивність інвазії 

(ІІ) становила, відповідно 16,33 % і 8,5 екземплярів яєць в середньому у трьох 

краплинах флотаційної рідини. Потім екстенсивність та інтенсивність інвазії 

поступово наростала. Так, у поросят віком 2–4 місяці, екстенсивність та 

інтенсивність інвазії відповідно, становила 45,00 % та 21,4 екземпляра яєць в 

середньому у трьох краплинах флотаційної рідини. 

Максимально були уражені свині аскарисами віком 4–6 місяців. 

Екстенсивність інвазії становила 65,79 % при інтенсивності інвазії 29,2 

екземплярів яєць у середньому в трьох краплинах флотаційної рідини. Потім 

екстенсивність та інтенсивність аскарозної інвазії поступово зменшувалась і у 

свиней, які знаходились на відголівлі становили, відповідно, 36,00 % та 15,8 

екземплярів яєць, а у свиноматок та кнурів-плідників вона становила, відповідно, 

12,50 і 20,0 % та 5,2 і 3,0 екземпляра яєць в середньому у трьох краплинах 

флотаційної рідини. 

Що стосується трихурозної інвазії то вона зустрічалась майже у всіх вікових 

та виробничих группах (табл. 1). ЕІ та ІІ у поросят від 1,5 до 2 місячного віку 

склада відповідно 4,08 % та 2,0 екз яєць. Потім ЕІ та ІІ поступово збільшувалась 

і у поросят віком від 2 до 4 місяців вона становила 17,50 % та 5,4 екз яєць, а у 

поросят від 4 до 6 місяців вона становила 23,68 % та 16,1 екз. яєць. Максимально 

були уражені свині, які знаходились на відгодівлі і ЕІ та ІІ становила відповідно 

48,00 % та 21,3 екз. яєць. У свиноматок зараженість трихурисами становила 6,25 

% при інтенсивності інвазії 1,7 екз яєць. Кнурі-плідники були вільні від 

трихурозної інвазії. 

 

Висновки 

1.   ФГ „Віктор” Смілянського району Черкаської області являється 

неблагополучним щодо аскарозу та трихурозу свиней. Зараженність свиней 

аскарозом по господарству становить 33,04 % при інтенсивності інвазії 19,8 
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екземплярів яєць в середньому у 3-х краплинах флотаційної рідини, а 

трихурозом – 21,43 % при ІІ – 14,9 екземплярів яєць. 

2.   Аскарозна інвазія має добре виражену вікову динаміку. Найменше 

уражений молодняк до 2-місячного віку. Екстенсивність інвазії становить 

16,33% при інтенсивності інвазії 8,5 екземплярів яєць в середньому у 3-х 

краплинах флотаційної рідини, а максимальна екстенсивність інвазії була у 

поросят від 4 до 6 місячного віку і вона становила 65,79 % при інтенсивності 

інвазії 29,2 екземплярів яєць в середньому у 3-х краплинах флотаційної рідини. 

3. Трихурозна інвазія також має добре виражену вікову динаміку. Поросята 

віком від 1,5 до 2 місяців були мінімально уражені. Екстенсивність інвазії 

становила 4,08 % при інтенсивності інвазії 2,0 екземплярів яєць в середньому у 

3-х краплинах флотаційної рідини. Максимальна екстенсивність трихурозної 

інвазії відмічена нами у свиней, які знаходились на відгодівлі. Екстенсивність 

інвазії становить 48,00 % при інтенсивності інвазії 21,3 екземплярів яєць в 

середньому у 3-х краплинах флотаційної рідини. 
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