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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Артімонова І.В.,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Білоцерківський національний аграрний університет
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
На сучасному етапі розвитку економіки України пріоритетного значення набуває наявність
ефективно організованого фінансового ринку, який спроможний забезпечити потреби економіки в
інвестиціях через акумуляцію та трансформацію тимчасово вільних фінансових ресурсів у капітал.
Враховуючи, що фінансовий ринок країни формується в умовах мінливого середовища та
взаємовпливу трансформаційних процесів, він потребує ретельного дослідження з теоретичної і з
практичної точок зору. Відмітимо, що перспективи розвитку фінансового ринку в Україні визначаються
розвиненістю та дієвістю фінансових інститутів, які є базисом забезпечення стабільності фінансової
системи країни. Функціонування фінансового ринку не можливе без діяльності ефективних фінансових
інституцій, які й формують його інституційну структуру. До найактивніших інституційних учасників
фінансового ринку України належать комерційні банки, страхові компанії та фондові біржі, оскільки вони
акумулюють найбільшу питому вагу фінансових ресурсів та впливають на розвиток виробництва в країні,
формування інвестиційного клімату та матеріальний добробут населення.
Ключову роль на фінансовому ринку України відіграє банківська система, від стабільності та
ефективності якої залежить фінансово-економічний стан країни, прозора та стабільна діяльність
комерційних банків впливає на розвиток фінансового ринку. Встановлено, що співвідношення активів
банківських і небанківських фінансових установ в Україні сягає близько 90-93% проти 7-10% на користь
банків. Але періодичні кризи в Україні приводять до неможливості зберегти і примножити заощадження,
як в банківському секторі, так і в інших сегментах фінансового ринку.
Динаміку зміни кількості банків України за 2014-2019 роки наведено на рисунку 1.
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків України за 2014-2019 рр.
Дані рисунку 1 свідчать, що за аналізований період спостерігається тенденція поступового
скорочення кількості платоспроможних банків України в основному за рахунок банків з вітчизняним
капіталом. Відзначимо, що за період дії програми «очищення банківського сектору» припинило роботу
77 комерційних банків, що в результаті призвело до втрати роботи 35 тис. банківських працівників. У
неплатоспроможних банків було розміщено на депозитних рахунках 163 млрд грн, з яких 111 млрд грн –
це вклади фізичних осіб і 52 млрд грн – вклади корпоративних клієнтів [1]. З’ясовано, що у 2019 р.
прибуток банківського сектору становив 59,6 млрд грн, що у 2,7 рази вище ніж у 2018 р. Разом з тим
встановлено, що більше половини прибутку банківського сектору сформував Приватбанк. Із 77 діючих
банків у 2019 р. збитковими було лише 6 установ сукупний збиток яких становив 0,2 млрд грн.
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Встановлено, що ринок страхування займає другу позицію за рівнем капіталізації серед небанківських
фінансових ринків, тому доцільно розглянути динаміку зміни кількості страхових компаній на
вітчизняному ринку страхування за 2014-2019 роки (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості страхових компаній України за 2014-2019 рр.
Наразі ринок страхування в Україні демонструє позитивну динаміку свого розвитку, незважаючи на
зменшення загальної кількості страхових компаній на 133 установи за досліджуваний період, про що свідчать
дані рисунка 2. Так, ефективність розвитку вітчизняного ринку страхування підтверджується обсягами
надходжень валових страхових премій, які у 2019 р. збільшились порівняно з 2018 р. на 16,5%, а чисті страхові
премії збільшились на 20,1%. Враховуючи, що на страховому ринку України здійснюють діяльність значна
кількість страхових компаній, то назріла потреба у консолідації страхової системи. Це пов’язано з тим, що
основну частку валових страхових премій – 98,2% – акумулюють 100 страхових компаній "non-Life" (44,8% всіх
страхових компаній "non-Life") та 96,5% – 10 страхових компаній "Life" (38,5% всіх страхових компаній "Life")
[2]. Такий стан речей є властивим для страхового ринку України впродовж аналізовоного періоду.
Подальший динамічний розвиток страхового ринку, як невід'ємної складової фінансового ринку
залежить від обсягів та якості надання страхових послуг, підвищення страхового захисту застрахованих
осіб, стимулюванню впровадження нових видів страхування і страхових технологій, урізноманітненню
спектру страхових продуктів, удосконаленню форм і методів страхового нагляду тощо. Формування
розвиненого страхового ринку забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації національної
економіки та стабільного розвитку міжнародних відносин [3].
Наступним потужним сегментом фінансового ринку України виступає фондовий ринок, який
виступає обов’язковим атрибутом ринкової економіки та характеризується обсягом біржової торгівлі
цінними паперами та кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах.
За підсумками 2018 р. прослідковувався ріст обсягів біржових торгів на ринку цінних паперів
порівняно з 2017 р. на 26%, який становив 590,58 млрд грн. Встановлено, що основна частка в біржовому
обороті у 2018 р. належала операціям з ОВДП, а це майже 70% від загального обсягу торгів.
Динаміку торгів цінними паперами на організаторах торгівлі в Україні за 2014-2018 роки наведено в таблиці 1.
Як свідчать дані таблиці 1, питома вага обсягів торгів ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» у 2018 році
скоротилася на 28,2 процентні пункти і становила 48,81%, при зростанні питомої ваги обсягів торгів АТ «Фондова
біржа «ПФТС» на 24,6 процентні пункти до 43,13%. Як бачимо на біржовому ринку спостерігалася консолідація
торгівлі цінними паперами. За досліджуваний період домінуючі позиції за обсягами торгівлі продовжують займати
ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» та АТ «Фондова біржа «ПФТС». З’ясовано, що у 2018 р. розподіл кількості
випусків цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах був таким: найбільше розміщено на АТ
«Фондова біржа «ПФТС» – 521 шт. (39,9%), ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» – 425 шт. (32,6%), АТ
«Українська біржа» – 332 шт. (25,5%); найменше на ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» – 14 шт. (1,1%) та ПрАТ
«Українська міжбанківська валютна біржа» – 11 шт. (0,9%).
Проаналізувавши сучасний стан біржової торгівлі в Україні, вважаємо, що він не відповідає її
потенційним можливостям. Перш за все це пов’язано із тим, що український фондовий ринок перебуває
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в стадії формування. Разом з цим, нині спостерігається погіршення макроекономічної ситуації,
низький рівень зацікавленості економічних суб'єктів у залученні фінансових ресурсів через фондовий
ринок, низька інвестиційна привабливість наявних вітчизняних фінансових інструментів.
Таблиця 1
Обсяг біржових торгів цінними паперами на організаторах торгівлі України
протягом 2014-2018 рр.
2014
2015
2016
2017
2018
Організатор
торгівлі
390458,12 79,15 220332,17 76,98 136057,62 57,80 127410,01 61,91 127325,00

48,81

95881,73

15,47 53181,80 18,58 93719,20 39,81 64337,74 31,26 112518,17

43,13

8565,89

1,38

6692,36

2,34

3531,20

1,50

13412,22

6,52

20 987,86

8,05

9921,41

1,60

3565,31

1,25

1743,32

0,74

81,75

0,04

-

-

12739,29

2,06

591,29

0,21

252,09

0,11

399,20

0,19

-

-

1 265,53

0,20

1413,39

0,49

59,09

0,03

-

-

-

-

260,4

0,04

118,67

0,04

21,71

0,01

-

-

34,95

0,01

456,88

0,07

301,98

0,11

18,93

0,01

1,16

0,001

-

-

27,32

0,00

5,09

0,00

1,98

0,00

145,43

0,07

0,49

0,00

619576,57

100

286202,06

100

235405,14

100

205787,51

100

260866,46 100
Джерело: [4].

Так, зміни у динаміці ряду показників, що характеризують стан фінансового ринку України,
дозволяють зробити висновок про достатню наявність негативних тенденцій його розвитку та
структурних трансформацій, а саме: скорочення кількості його учасників, розширення обсягів активів
страхового ринку, збиткова діяльність банківських установ, зниження інвестиційної активності на
фондовому ринку, що викликає падіння рівня довіри з боку населення до інституцій фінансового ринку.
Таким чином, можна стверджувати, що фінансова глобалізація зумовлює посилення ролі діючих
інституційних учасників фінансових ринків і появи нових, що призведе до підвищення рівня централізації
фінансових ресурсів та збільшення їхньої маси, а також зростання обсягів міжнародних фінансових потоків.
Сьогодні для України одним з головних завдань є розроблення та запровадження ефективно діючого
механізму вдосконалення та розвитку інституційної структури фінансового ринку, який має базуватися на
єдиних стандартах і нормах функціонування фінансових ринків з врахуванням світових трендів.
Література:
1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
2. Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції:
практика та досвід № 9. 2018. С. 13-17.
3. Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасній стан та проблеми розвитку. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/60.pdf
4. Річний звіт за 2018 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку URL:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf
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Байда В.Ю.,
студент економічного факультету
Національного університету біоресурсів і природокористування України
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ
За умов розвитку ринкових відносин в Україні зростає зацікавленість суб’єктів господарювання у
ефективних результатах власної діяльності. Вирішити це завдання допомагає запровадження раціонально
організованої системи внутрішнього контролю на підприємстві. Тому дослідження та вивчення
внутрішнього контролю як засобу забезпечення ефективності діяльності, а також пошук та запровадження
нових напрямків його вдосконалення відповідають сучасним потребам суб’єктів господарювання.
Значний внесок у наукове та практичне дослідження напрямків вдосконалення організації
внутрішнього контролю витрат виробництва зробили М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець,
П.І.Гайдуцький, В.А.Дерій, Н.І.Дорош, Л.С.Шатковська, В.П.Завгородній, С.Я.Зубілевич та інші. В той
же час багато питань залишаються недостатньо розкритими.
Метою роботи є визначення основних напрямків вдосконалення організації контрольного процесу
витрат та розгляд основних проблем організації системи внутрішнього контролю витрат на підприємстві.
Вивчення принципів, прийомів та концепцій розвитку внутрішнього контролю показує, що
однозначності його трактування ще не досягнуто. В результаті систематизації різних точок зору [2],
можна сказати, що внутрішній контроль представляє собою структуру і відповідну сукупність методів і
прийомів, що використовуються особами, які виражають інтереси даного підприємства. Внутрішній
контроль слід розглядати як складову структуру всіх функцій у загальній системі управління.
Основна проблема забезпечення внутрішнього контролю витрат полягає в тому, що на підприємствах не
рідко не має чіткого розуміння, як правильно організувати контроль, це створює ряд проблем. Основні причини
цього наступні: відсутність працівників відповідної кваліфікації, методик, систем показників оцінки тощо.
Для впровадження ефективної системи внутрішнього контролю витрат потрібно насамперед
розробити внутрішні стандарти контролю, здійснити його автоматизацію та удосконалити нормативноправову базу стосовно внутрішнього контролю.
Слід виходити з того, що у найзагальнішому вигляді об’єктами внутрішнього контролю на
підприємствах є ресурси (активи і джерела їх формування, власний капітал та зобов’язання), процеси
(підприємства: операційна, інвестиційна, фінансова) та результати діяльності (доходи та витрати, від
співвідношення яких залежить конкретний фінансовий результат: прибуток, як перевищення доходів над
витратами; нульовий результат, як результат рівності доходів і витрат; збиток, як перевищення витрат над
доходами). Контроль витрат можна вважати тільки в тому випадку ефективним, коли його результати
дозволяють попередити виникнення незапрограмованих і небажаних ситуацій в діяльності підприємства,
а також з опередженням виявити відхилення до того часу, як вони могли спровокувати виникнення чи
підвищення фінансових ризиків [3]. Для контролю треба визначити за яких умов визначаються витрати.
Відповідно до цього вважаємо за доцільне організовувати внутрішній контроль за наступними
напрямками: для цілей контролю фінансового обліку ( з місцями виникнення, за елементами ) [2]; для
цілей контролю податкового обліку; для цілей управління ( оцінка запасів та визначення фінансових
результатів, прийняття рішень, можливості впливу ). Використання такого угрупування витрат є для
підприємств необхідною умовою планування витрат виробництва, їх зниження, виявлення резервів,
контролю за їх обігом, визначення економічних показників, що характеризують діяльність підприємства
(матеріалоємність, трудомісткість). Дотримання цієї умови означає, що оцінка витрат відбувається на
підставі положень національних стандартів.
Дослідження питання організації системи внутрішнього контролю витрат дає змогу визначити основні
напрямки вдосконалення організації внутрішнього контролю на підприємствах: 1. Успішне виконання
поставлених завдань повинно будуватись на нижче визначених принципах, які мають фундаментальнометодологічне значення для побудови системи внутрішнього контролю на підприємстві. Такими є
принципи: відповідальності, збалансованості контрольних дій, безперервності, взаємодії й координації,
комплексності, делегування повноважень, пріоритетності, дієвості, інтеграції, підконтрольності, цільової
спрямованості, превентивності контрольних дій та інші. Дотримання вказаних вище принципів дозволяє
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грамотно побудувати систему внутрішнього контролю незалежно від організаційно-правової форми,
розмірів, видів і масштабів діяльності економічного суб’єкту. 2. Внутрішній контроль має забезпечити
правильність формування собівартості продукції (робіт, послуг). Важливо регулярно перевіряти та
проводити факторний аналіз відхилень фактичної та планової собівартості для оптимального внутрішнього
контролю. 3. Ефективним методом контролю є перевірка правильності і документальної обґрунтованості
списання витрат на виробництво за елементами і калькуляційними статтями. 4. Організація контрольного
процесу і реалізація його на практиці потребує дотримання в обов’язковому порядку цілого ряду вимог,
зокрема: розробити систему планових показників і систему стандартів за напрямами діяльності; за кожним
окремим об’єктом управління конкретизувати етапи контрольного процесу; для всіх об’єктів контролю
попередньо встановити масштаб допустимих відхилень.
Отже, для впровадження ефективної системи внутрішнього контролю витрат потрібно насамперед
розробити внутрішні стандарти контролю, здійснити його автоматизацію та удосконалити
нормативноправову базу стосовно внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю впливає як на
фінансовий стан, так і на результати господарської діяльності, з метою забезпечення об’єктивності,
неупередженості, якості висновків та пропозицій, що приймаються за результатами контрольних перевірок,
слід проводити внутрішній контроль на основі визначеної концепції. Тому потрібно оптимізувати
організаційну побудову як усього контрольного процесу, так і кожної контрольної процедури.
Література:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене приказом Міністерства
фінансів України від 31.12.1999р. №318 (зі змінами та доповненнями).
2. Бутинець Ф.Ф.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Контроль і ревізія"
вищ. навч. закладів./ За ред. Проф.. Бутинця Ф.Ф.- 3-тє вид., доп. І перероб.-Житомир: ПП „Рута", 2002.
3. Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент операційної системи
підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. С. 65–170.

Бутурлакіна Т.О.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ
ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Місцеві фінанси є однією з провідних ланок загальнодержавних фінансів. Їх функціонування
пов'язано із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування.
Місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових
ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних,
так і делегованих.
Фінансовою основою розвитку територіальних громад є місцеві бюджети. В сучасних вітчизняних
умовах в процесі реформування місцевого самоврядування і територіальної реорганізації влади
функціонування місцевих бюджетів спрямоване на активізацію внутрішнього потенціалу, застосування
механізмів зміцнення доходної бази, забезпечення оптимального використання ресурсів громад та їх
стабільного соціально-економічного розвитку.
Зазначені питання набувають особливої актуальності у зв’язку з реалізацією адміністративнотериторіальної реформи і процесів фінансово-бюджетної децентралізації, внесенням змін до бюджетноподаткового законодавства та впровадженням низки секторальних реформ [3].
В умовах окреслених змін з’являються нові виклики, вирішення яких повністю покладається на органи
місцевого самоврядування. Слід також зазначити, що більшість ризиків, пов’язаних з цими процесами і їх
наслідками, є безпрецедентними, тобто такими що відбуваються вперше і не мають попередньої практики. З
огляду на це, дослідження і аналіз зазначених питань набувають виключного значення.
Перш за все, доцільним є дослідження витоків розуміння категорії «фінансова децентралізація» та її
основних принципів. Основоположником теорії фінансової децентралізації є американський економіст
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Чарльз Тібу. Наприкінці 50х – початку 60х ХХ ст. він відзначав, що «фіскальна децентралізація підвищує
рівень конкуренції серед місцевих органів влади, децентралізація забезпечує зростання ефективності,
оскільки органи місцевого самоврядування мають більш точну інформацію про потреби своїх резидентів
на відміну від центральної влади» [4].
Подальшим розвитком теорії фіскальної децентралізації займався англійський учений Уоллес Оутс.
В 1972 році в праці «Фіскальна децентралізація» ним було виведено «теорему децентралізації», в якій він
стверджував, що «якщо в ізольованому територіальному утворенні існує можливість для надання
суспільного блага і його граничні витрати дорівнюють середнім витратам його виробництва в кожному з
утворень незалежно від того, як вони надаються (централізовано чи децентралізовано), то надання цього
блага місцевими органами самоврядування в кількості, що відповідає реальному попиту, завжди буде
ефективнішим, ніж його надання центральним урядом у фіксованому обсязі (на постійному рівні)» [4].
Зазначені принципи знайшли своє відображення в європейських стандартах організації місцевих
фінансів. Так, ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування регламентує право в рамках національної
економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими органи місцевого самоврядування
можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. При цьому «фінансові системи, які складають
підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і гнучкий
характер і повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у
відповідність до реального зростання вартості виконуваних ними завдань»[2].
Світові тенденції фінансової децентралізації також пов’язані з можливістю запровадження
конкурентного середовища між територіальними одиницями та «виробниками суспільних благ».
Проведений аналіз свідчить, що в Європі існують країни, де місцеві бюджети наділені дуже високою
фінансовою автономією – в основному вони формуються за рахунок власних доходів і майже не залежать
від центрального уряду. Так, до країн із високим рівнем фінансової децентралізації можна віднести Данію,
Фінляндію, Швецію, Канаду; середній рівень характерний для Польщі, Великої Британії, Франції, Чехії;
низький притаманний Угорщині, Болгарії та Греції [4].
В Україні реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади за принципами
децентралізації розпочалися з прийняттям Концепції реформування місцевої та територіальної організації
влади в Україні в 2014 році [6]. Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України та
Бюджетного кодексу України, органи місцевого самоврядування отримали додаткові бюджетні
повноваження. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до прав і
повноважень органів місцевого самоврядування належить самостійне розроблення, затвердження та
виконання місцевих бюджетів [1]. Закріплюються основні засади бюджетної політики на місцевому рівні
(поділ бюджету на бюджет розвитку та поточний бюджет, поділ коштів у видатковій і дохідній частинах
на кошти для виконання власних та делегованих повноважень). Також зазначеним Законом
передбачається певний стимулюючий механізм щодо залучення органами місцевого самоврядування
додаткових фінансів до бюджету (зокрема, кошти, отримані за результатами виконання місцевих
бюджетів, не підлягають вилученню та використовуються відповідно до рішення місцевої ради; у разі
нестачі коштів у місцевому бюджеті держава бере на себе обов’язок здійснити відповідний перерозподіл
фінансів шляхом надання дотацій, субвенцій, субсидій, які дадуть змогу збалансувати бюджет) [1].
Однак варто акцентувати увагу на тому, що місцеві бюджети в Україні розрізняються за рівнем
соціально-економічного розвитку та демонструють значну незбалансованість і дефіцит. Диференціація
місцевих бюджетів визначається за територіальною ознакою, розвитком інфраструктури, масштабом
проведених реформ, що позначається на збільшенні принципових розходжень у розподілі в країні
податкового потенціалу, відмінностях у структурі потреб бюджетного фінансування та стані їхніх бюджетів.
Об’єктивним результатом запровадження фінансової децентралізації в Україні є зростання кількості
місцевих бюджетів. Відповідно до інформації Міністерства регіонального розвитку України за
результатами моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування
частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті України становить у 2015 р. 45,6%, у
2016 р. – 47,5%, у 2017 р. – 51,2%, у 2018 р. – 51,5% [5]
Показники фінансової автономії – зокрема, частка місцевих податків і зборів у власних доходах місцевих
бюджетів (загальний фонд) – характеризується тенденцією до зростання: у 2014 р. – 0,7%, у 2015 р. – 26,6%,
у 2016 р. – 28,8%, у 2017 р. – 27,3%, у 2018 р. – 30,0% [5]. Наведені дані свідчать про позитивні зміни в
підходах до бюджетного планування місцевого розвитку та реалізації реформи бюджетної децентралізації.
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Аналіз динаміки державної підтримки на розвиток громад та розбудови інфраструктури свідчить про
те, що в 2019 р., порівняно з 2014 р., державна підтримка зросла в 41,5 рази. Окрім цього, на 2019 р. була
передбачена інфраструктурна субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг
загального користування місцевого значення в сумі 14,7 млрд грн [5].
Підсумовуючи, слід зазначити, що у вітчизняній фінансовій науці недостатньо дослідженими
залишаються проблеми, пов’язані з розвитком місцевих бюджетів в умовах системних трансформацій у
економіці та державному управлінні з урахуванням фінансової децентралізації та зміни ролі органів
місцевого самоврядування у забезпеченні соціально-економічного розвитку громади [3], серед яких слід
виділити: створення фінансово спроможних життєздатних територіальних громад, імплементація на
місцевому рівні інструментарію управління фінансовими й економічними процесами у відповідності до
міжнародних і європейських стандартів організації місцевих фінансів тощо.
Подальшого системного аналізу і дослідження потребують питання розвитку бюджетів об’єднаних
територіальних громад (ОТГ). Актуальні виклики, пов’язані з процесами реалізації реформи
децентралізації та трансформацією фінансової системи на усіх рівнях, зумовлюють потребу визначення
ролі місцевих бюджетів у реалізації стратегічних цілей реформування.
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ЕЛЕКТРОННИЙ PR ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Внаслідок стрімкого розвитку інформаційної системи та мережі Інтернет у компаній та організацій
з’явилося все більше нових інструментів впливу на думку споживачів. Середовище Інтернет дає
можливість ефективно та швидко розв’язати велику кількість проблем з допомогою відповідних засобів:
електронна пошта, створення та підтримка власного веб-сайту тощо. Зручність, швидкість та простота
зворотного зв’язку дають змогу оперативно вносити зміни в діяльність та стратегію PR-заходів,
здійснюваних комерційними фірмами. Інтернет, як інструмент PR має ключову перевагу у тому, що він є
середовищем, яке відкриває широкий простір для креативних рішень.
Основна різниця між зв’язками з громадськістю в Інтернет та традиційним PR полягає в тому, що
звичайна PR-діяльність та її ефективність залежать від посередників – журналістів та багатьох інших
факторів, що також можуть вплинути на громадську думку. Інтернет, у свою чергу, дає змогу за
допомогою веб-сайтів, електронної пошти, форумів та інших засобів передавати аудиторії потрібну їм
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інформацію. Інтернет є цілком іншим середовищем для зв’язку та спілкування, яке відрізняється від
звичних засобів масової інформації. Як наслідок, традиційні прийоми та методи PR-діяльності не завжди
можуть бути застосовані в Інтернеті, принаймні в їх нинішній формі.
Широкі можливості Інтернету ставлять не просте завдання ефективного використання традиційних
методів в PR-діяльності та потребують пристосування вже розроблених PR-технологій. Основне значення
для PR в Інтернеті має передусім особлива форма комунікації з громадскістю, яка є можливою виключно
у мережі. В даному випадку Інтернет є принципово новітнім засобом масових комунікацій, який дає змогу
створити двосторонній інформаційний обмін (модель «багато багатьом») і повну інтерактивність
комунікаційного процесу. Збільшуючи можливості передачі інформації, Інтернет вимагає від
користувачів обирати ролі у інформаційному просторі. Кожен може бути як пасивним одержувачем
інформації, так і джерелом, яке її розповсюджує [1].
Інтерактивність Інтернету забезпечує потребу в інформації для принципово різних аудиторій. Один і
той самий інформаційний ресурс відвідують сотні тисяч осіб, і кожен із них піде з корисною для себе
інформацією. Також мережа Інтернет, як засіб електронного PR, дає набагато більший перелік точок зору
стосовно певної проблеми, ніж у будь-яких інших засобах масової інформації.
Для того, щоб успішно побудувати та налаштувати відносини в Інтернеті, необхідно правильно
розуміти, на яку аудиторію спрямовані зсоби PR конкретної фірми. При здійсненні PR-комунікацій потрібно
чітко розуміти, що кожна окрема аудиторія містить різні точки зору, які потрібно враховувати і реагувати на
їх зміну. Отже, необхідно розглядати Інтернет як інформаційне середовище, що складається з необмеженого
числа різних аудиторій, кожна з яких має свій попит на інформацію та займає окрему нішу [2].
Основним засобом створення та здійснення PR-комунікацій у Інтернеті є веб-сайти. З розвитком мережі
Інтернет та удосконаленням інструментів для створення та функціювання сайтів, вони перетворилися в
основну форму присутності комерційних фірм в Інтернеті. З початком активного використання
інформаційно-комунікаційних можливостей Інтернету у PR-діяльності веб-сайти почали використовувати і
як засіб впливу на громадську думку. Також, сучасні технології дають змогу перекласти на сайт технічні
функції, наприклад, сервіси підбору потрібних продуктів за певними параметрами (вартість, якість, тощо) та
згідно з запитами та побажанням користувача. Це дало змогу частково розвантажити роботу працівників
фірми та привабити тим самим потенційних клієнтів, оскільки значно скорочується тривалість вибору
бажаного товару чи послуги для споживача у порівнянні з традиційними методами.
Як згадувалося раніше, важливість e-PR у комерції не в останню чергу визначається особливостями
зворотного зв’язку від споживачів: схильність багатьох клієнтів ділитися з іншими відгуками про якість
товарів та послуг, що пропонує компанія стає вкрай прозорою та гласною, а всі недоліки, прорахунки та
факти надання неякісних пропозицій можуть швидко стати публічно відомими та проілюстрованими [3].
Вищезазначене ставить перед комерційними компаніями такі завдання у впровадженні електронного PR:
• розроблення ефективної програми дій у разі виникнення кризових ситуацій, що включатиме в себе
роз’яснення позиції фірми з тих чи інших питань;
• активний розвиток каналів зворотнього зв'язку, створення системи оцінювання якості товарів та послуг;
• постійний моніторинг відгуків про виконану роботу, швидке та якісне реагування на питання та
пропозиції споживачів;
• постійне вдосконалення технічних можливостей зручного вибору товарів на сайті та конструювання
спеціальних пропозицій, що потенційно може привабити споживачів.
Таким чином, електронний PR на сьогодні є необхідною та доступною вимогою часу, виконуючи,
окрім іміджевої функції, ще й додатковий перелік завдань, що стоять перед будь-якою комерційною
компанією. Насамперед, це використання того факту, що з плином часу усе більше користувачів надають
перевагу Інтернету як джерелу отримання корисної інформації, і також для багатьох осіб всесвітня мережа
стає єдиним таким джерелом. Це дозволить нам говорити про те, що електронний PR поступово стає
займати ключові позиції у комунікаційній стратегії фірми. Інструменти електронного PR дають змогу
вивести діяльність фірми у сфері зв'язків з громадськістю на новий рівень можливостей, контролювати
свій імідж у національному та міжнародному інформаційному просторі, а також надавати нові та зручні
сервіси споживачам. Крім того, саме вседоступність та всеохоплюваність Інтернету роблять засоби
електронного PR корисними й важливими саме для компаній, що працюють на міжнародних ринках.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК
Результати перевірок складаються у формі акта (якщо під час перевірки встановлено порушення) або
довідки (якщо такі порушення відсутні). Вимоги до акту (довідки): складається у 2-х примірниках
державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. При складанні акта (довідки) на
паперовому носії його титульний аркуш друкується на відповідному номерному бланку органу Державної
фіскальної служби. Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими
особами, які проводили перевірку, у визначені ПКУ строки, подається платнику податків або його
законному представнику, який зобов'язаний його підписати [2].
Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки,
встановленого ПКУ (враховуючи його продовження). Результати перевірок складаються у такі строки:
- камеральна перевірка — законодавчо не визначено (вочевидь, це одночасно й дата перевірки), як
правило, камеральна перевірка відбувається за один день, про що прямо зазначається в акті;
- документальна перевірка — протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем закінчення строку,
встановленого для проведення перевірки (для платників податку, які мають філії або перебувають на
консолідованій сплаті — протягом 10 робочих днів).
- фактична перевірка — не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки.
Отримання акта перевірки від контролюючого органу здійснюється у такі способи:
- Акт вручається безпосередньо директору, бухгалтеру або іншій уповноваженій особі підприємства.
У разі незгоди з даними, викладеними в акті, його необхідно підписати із запереченнями при отриманні.
Потім потрібно підготувати та подати органу Державної фіскальної служби обґрунтовані заперечення;
- Акт надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу платника
податку, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і
громадських формувань. У цьому випадку платник податку висловлює свою незгоду шляхом подання
органу Державної фіскальної служби обґрунтованих письмових заперечень.
У разі відмови платником податку або його законних представників від підписання, отримання акта
(довідки) перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю таких осіб за
місцезнаходженням, посадові особи контролюючого органу складають відповідний акт, що
засвідчуватиме вище наведені факти. При цьому акт (довідка) перевірки надсилається платнику податку
у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ для надсилання (вручення) податкових повідомлень та рішень.
Відмова платника податку або його законних представників від підписання акта перевірки або
отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку сплатити грошові зобов'язання,
визначені контролюючим органом за результатами перевірки.
Строки для подання заперечення або додаткових документів - 10 робочих днів з дня, що настає за
днем отримання акта (довідки). Адресат подання - контролюючий орган, який проводив перевірку
платника податку. Строк розгляду заперечення - протягом 7 робочих днів, що настають за днем їх
отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не
були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях). Порядок отримання відповіді - платник
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податку надсилає відповідь у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ для надсилання (вручення) податкового
повідомлення-рішення.
За результатами розгляду заперечень складається висновок. У висновку зазначаються такі дані:
- висновки, наведені в акті документальної перевірки;
- факти й дані, щодо яких надано заперечення та додаткові документи платника податку;
- короткий зміст заперечень;
- перелік документів та їх зміст;
- обґрунтування позиції контролюючого органу щодо кожного питання, порушеного у запереченнях;
- підбиття підсумків щодо обґрунтованості заперечень.
Такий висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів документальної перевірки, які
залишаються у контролюючого органу. Цей висновок бере до уваги керівник контролюючого органу
(його заступник або уповноважена особа) під час розгляду матеріалів та прийняття податкового рішення.
Література:
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями від
21 січня 2015 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Гега П.Т., Доля Л.М. (2009) Основи податкового права (с. 300-312) Навчальний посібник. Знання
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сьогодні розвиток багатьох підприємств залежить від ефективної організації інвестиційної діяльності,
оскільки значна їх частина вже є учасниками інвестиційного процесу, а ще більше прагне долучитися до
нього. Залучення інвестицій є можливістю для підприємств забезпечити конкурентні переваги як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Оскільки підприємство є відкритою динамічною соціальноекономічною системою, то на його діяльність, зокрема й інвестиційну, впливають чинники внутрішнього і
зовнішнього середовища. Саме це спонукає суб’єкти господарювання використовувати ефективну,
динамічну і гнучку систему управління, яка спрямована як на ефективне залучення, так і на використання
інвестиційних ресурсів і, як наслідок, – забезпечує досягнення стійкого економічного розвитку.
Управління інвестиційною діяльністю в сучасних умовах є найважливішим елементом загальної системи
управління. Зміни в управлінні інвестиційним процесом на підприємствах обумовлюють ситуацію, коли
кожний інвестор повинен сам ухвалювати рішення про ефективність і доцільність тих чи інших інвестицій. Для
цього він повинен бути озброєний системою різноманітних методів і прийомів для вибору найкращого рішення.
Економічна суть управління інвестиційною діяльністю потребує подальшого дослідження та аналізу.
Управління інвестиційною діяльністю з термінів «управління» та «інвестиційна діяльність».
Управління - це процес трансформації інформації у дію, тобто процес перетворення її у сигнали, що
спрямовують функціювання систем управління. Інформаційний підхід до управління, що відзначається
таким абстрактним рівнем дослідження, започаткував вивчення загальних законів управління[1, с. 658].
Управління - функція організованих систем різної природи (технічних, біологічних, соціальних,
економічних, тощо), спрямована на реалізацію їхніх цільових установок і підтримку внутрішньо властивої
їм структури (цілісності системи)[2, с. 26].
Управління в широкому розумінні - це загальна система відносин і явищ управління в природі та
суспільстві, у вузькому - це технологічна організація об'єкта управління[3].
Подібної думки дотримуються закордонні вчені, вважаючи що управління - це усвідомлена
цілеспрямована діяльність людини, за допомогою якої він упорядковує і підпорядковує своїм інтересам
елементи зовнішнього середовища - суспільства, живої і неживої природи, техніки. Управління - це
процес, орієнтований на досягнення певних цілей[4].
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Підсумовуючи все вищевказане, управління – це процес свідомого впливу на живі чи не живі об’єкти
для досягнення запланованого результату.
Згідно статті №2, Закону України "Про інвестиційну діяльність" №1261-ХІІ від 18.09.1991 «інвестиційною
діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з
корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей» [5].
Управління інвестиційною діяльністю – це процес цілеспрямованого впливу на інвестиційну
діяльність, який реалізується через функції за використання набору методів та прийомів.
Управління інвестиційною діяльністю включає:
- управління інвестиційною діяльністю на рівні держави шляхом стимулювання, контролю та
регулювання інвестиційної діяльності адміністративними та нормативними методами;
- управління інвестиційною діяльністю на рівні окремого інвестора, в тому числі індивідуального.
Управління інвестиційною діяльністю на цьому рівні здійснюється шляхом формування внутрішніх
стратегій та політик відносно здійснення інвестицій, управління інвестиційним портфелем, інвестиціями
в необоротні та оборотні активи;
- управління інвестиційною діяльністю на рівні конкретного інвестиційного проекту, починаючи від стадії
підготовки та затвердження, реалізації проекту та оцінки ефективності реалізації конкретного проекту[6, с. 24-25].
Процес управління інвестиціями умовно можна розділити на такі п’ять етапів:
1) визначення інвестиційних цілей;
2) формування інвестиційного плану;
2) декларування інвестиційної політики;
3) вибір портфельної стратегії (для портфельних інвестицій);
4) вибір активів (об’єктів інвестування);
5) вимірювання та оцінка ефективності інвестицій.
Управління інвестиціями являє собою процес управління ресурсами. Для визначення цього процесу
використовують також такі поняття, як «управління портфелем» та «управління коштами».
З метою моніторингу інвестиційної активності та стану інвестиційного клімату в регіоні/державі
досліджують обсяг здійснених вкладень за період, а також обсяг амортизації (зносу) вже реалізованих
вкладень та чистий приріст інвестицій. Згідно пункту 1.3 статті 14 Податкового кодексу України,
амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних
активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [7]. Обсяг
здійснених вкладень позначає термін валові інвестиції, а обсяг різниці між валовими інвестиціями та
амортизацією – чисті інвестиції.
Фахівців, які управляють інвестиційними портфелями, називають інвестиційними, або ще грошовими
чи портфельними менеджерами. В сучасному бізнес-середовищі залишились лише посади інвестиційних
менеджерів. Інвестиційний менеджмент – це процес управління усіма аспектами інвестиційної діяльності.
Інвестиційний менеджмент вимагає від менеджера доброго знання фінансових інструментів, методів їх
оцінки і стратегій формування інвестиційного портфеля з урахуванням заданих критеріїв[8, c. 20].
Основним фактором досягнення підприємством успіху та поставлених цілей є прийняття ефективних
управлінських рішень. Управління діяльністю підприємства є ключовим предметом дослідження сучасних
вчених в галузі економіки та управління. Здійснення ефективної діяльності суб’єктами господарювання є
запорукою та фундаментом успішності діяльності таких суб’єктів господарювання вцілому.
Література:
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3. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент Навчальний посібник. - К.:
Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРОТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В епоху глобалізації наші суспільства схильні до процесу безпрецедентних змін. Глобальні сили
також впливають на місцеві цінності, культуру та економіку. Кордон між локальним і глобальним стає
нечітким. Жодна країна не може ігнорувати вплив нових подій. Вплив глобалізації на наше повсякденне
життя серйозне. Це створює як можливості, так і загрози.
В останні роки західна політика набула більш націоналістичний характер. В Європі популістські
партії стверджують, що захищають національні інтереси проти глобалізації, в той час як в США Берні
Сандерс і Дональд Трамп порвали з консенсусом про вільну торгівлю, який триває з 1945 року.
Зовсім інший за своїм характером, але також зосереджений на місцевому, зростає інтерес споживачів
до регіонального виробництва. Від ринків фермерів до місцевих валют, таких як фунт Брікстона,
мікропивоварні та вироби ремісничих виробів, локалізм є зростаючою силою, особливо серед соціальних,
заможних та міських споживачів.
Локалізм має багато мотивів. Особлива увага приділяється турботі про навколишнє середовище, а
також пошуку більш якісних і оригінальних продуктів. Культура і економіка теж входять в це. Локалізм
прагне зміцнити місцеві спільноти, традиції і бізнес. Для деяких локалізм є протидією анонімним,
гомогенізуючим силам глобалізації.
Таким чином, двома різними способами локалізація, схоже, знаходиться на підйомі.
Проте, не дивлячись на зростаючу привабливість локалізації, велика тенденція у виробництві за
останні п'ятдесят років була спрямована на інтернаціоналізацію виробництва. Споживачі отримали
вигоду з цього, завдяки спеціалізації, масового виробництва і міжнародної торгівлі, надаючи їм більш
якісні продукти за більш привабливими цінами.
Глобалізація дозволила розбити виробничий процес на частини і виконати їх там, де вони можуть
бути найбільш ефективно виконані. Функції генерації ідей, дизайну, маркетингу і контролю, як правило,
залишаються на батьківщині. Виробничі операції з низькою вартістю часто ведуть в країни, що
розвиваються, де заробітна плата нижче.
Як і більшість таких безкоштовних обмінів, це було взаємовигідно і поліпшувало добробут - хоча, як
зазначають західні противники вільної торгівлі, це також призводило до втрати робочих місць і
переміщенню всередині країни. Однак більш низькі ціни дають споживачам підвищені доходи і
купівельну спроможність, що, в свою чергу, створює новий попит і нові робочі місця.
Нові ідеології завжди поляризуються і зближуються з періодами глобальних заворушень. З часом
великі компроміси призводять до апатії, олігархізації та відсутності альтернатив, на противагу яким
народжуються нові підрозділи. І хоча цей процес неминучий, завжди потрібно прагнути до ретельно
продуманого та вдосконаленого компромісу, який може виявитись найбільш довговічним варіантом.
Сьогодні глобалісти та локалісти засуджені за опозицію один до одного на багатьох політичних
аренах та в багатьох різних структурах. Так само країни, контрольовані або глобалістами, або локалістами,
засуджуються до опозиції у зовнішній політиці. Єдиним розумним рішенням є спроба синтезу елементів
обох сторін. Президент Еммануель Макрон "проти соціального демпінгу" і, таким чином, сигналізує про
політику захисту робочих місць у своїй країні. З іншого боку, канцлер Меркель була змушена недавньою
популярністю радикальної локалістичної партії Альтернатива для Німеччини (AfD) переглянути свою
міграційну політику.
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Продовження досягнення консенсусу може призвести до ще більш важливих наслідків. Людство не
хоче відмовлятися від здобутків глобалізації, таких як легкість подорожей та спілкування, доступ до
широкого спектру товарів та послуг. У той же час люди як особи хочуть мати відчуття приналежності до
свого місцевого середовища. Отже, побудова напруженого розуміння між глобалізмом та локалізмом стає
цивілізаційною необхідністю.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Глобалізація електронної економіки спричинила помітне зростання обсягів бізнес-продукції та
змінила уявлення про межі використання та технології ведення бізнесу. За останні роки питома вага
обсягу продажів в Інтернет-мережі поступово зростає і досягає рекордних показників, що впливає на
прибутки підприємств при зниженні витрат на обслуговування укладання угод.
Науменкова С.В. визначає інтерет-страхування,як процес взаємодії страхової компанії та її клієнтів,
який полягає у виборі страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні
страхових премій з використанням мережі Інтернет [3].
У світі на сьогоднішній вже панує «віртуальна конкуренція» у сфері страхування, в той час коли
Україна лише на етапі створення інтернет-платформи. Для початку необхідно створити єдину систему з
всіма існуючими страховими компаніями України, де б кожна з них розміщувала б свої страхову послуги,
тарифи, умови договорів та інші необхідні деталі для користувачів. З одного боку це забезпечить
прозорість у наданні послуг перед споживачами. З ін шого боку допоможе споживачам порівняти страхові
продукти та знайти ті які б найкраще відповідали їх потребам. Порівняння функцій, цін, пропонованих
переваг, покриття можна проводити на одній платформі не покидаючи будинок.
- Мінімізація «людського» чинника: відсутність у більшості випадків необхідності зустрічі і
спілкування з представниками страхової компанії. Ніхто не навязує придбати саме ось такий поліс,
людина сама обирає оптимальний пакет для себе.
- Автоматизація розрахунку страхової суми і тарифів за допомогою страхового мультикалькулятора.
- Можливість онлайн зв’язатися з консультантом для роз’яснення незрозумілої інформації.
- Можливість оплатити договір не виходячи з дому. Через додатки банків з якими страхова заключила
договори(повинні бути вказані в онлайн-платформі кожної страхової компанії у розділі оплата полісу).
- Надання різноманітних шляхів отримання полісу: кур’єром, забирання з пошти, онлайн- друк на
власному принтері відразу після оплати та ін.
Проте поряд зі всіма перевагами онлайн-страхування існує ряд недоліків. Користувачі повинні бути
впевненими що їх особисті данні не будуть доступні іншим користувачам. Під час відвідування страхової
платформи вам потрібно заповнити форму, щоб отримати ціни. Цей документ включає в себе багато
особистої інформації, яку деякі компанії, що аферують, можуть продати третім особам [1].
Встановлюються певні варіанти страхових сум, змінити які клієнт не може. В результаті чого шукає
більш дешевші поліси у інших страхових . Тому необхідно створити функцію де користувач зможе
самостійно обрати необхідні умови, а пошук таких договорів буде здійснюватись автоматично, та
пропонувати страхову у якій можна його придбати.
-Необхідність клієнту самому розбиратися в тонкощах і нюансах оформлення договору. Тому
зробити оформлення договору зрозумілим для всіх.
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- Навіть якщо ви розмовляєте з агентом, ви ніколи не можете бути впевнені, чи пропонують вони
найкращі поради чи намагаються змусити вас щось купити.
Онлайн-платформа це відкрита конкуренція між страховиками в першу чергу, тобто забезпечення
прозорості надання страхових послуг.
Багато інформації страховик не розміщують на своїх сайтах, а більш детально розповідає про умови
договору при оформленні договору. Особливо це стосується видів страхування життя. При існування
онлайн-платформи страхування приховання такої інформації є це не припустимо.
Ще одним суттєвим недоліком є те , що фінансування онлайн-платформи є великими затратами.
Страховики не погоджуються витрачати левову частку своїх доходів на утримання онлайн-платформи.
Також страхувальник не завжди вірно зазначить інформація про себе, особливо якщо це стосується
страхування життя (наприклад приховання існуючих серйозних хвороб, та ін.). Тому у випадку
страхування життя онлайн, необхідно вважати договір укладеним, лише після зв’язку та за згодою
реального страхового консультанта страховика.
Проте за цим майбутнє, та рано чи пізно Україні доведеться застосовувати онлайн-платформи, як це
робить більшість економічно розвинених країн світу. Поки що ми лише на етапі ознайомлення та
часткового створення онлайн-платформи.
Перспективою онлайн-страхування в Україні є, приклад вже створеного Загальнодержавного сервісу
оформлення електронних полісів автоцивілки, який має такі переваги:
-Оплата й отримання - не виходячи з дому;
-Реєстрація договору у базі МТСБУ онлайн;
-Виключене шахрайство зі сторони продавця;
-Дешевше паперових на 20% - за рахунок відсутності логістики та доставки бланків.
Згідно зі статистикою Моторного (транспортного) страхового бюро України загалом за весь період
роботи системи «електронний поліс» (з лютого 2018 р.) страховиками ОСЦПВ укладено понад 1,3 млн.
шт. електронних договорів, отримано понад 1,03 млрд. грн. страхових премій [2].
На першому місці продається такий вид страхування як ОСЦПВ та поліс туристичного страхування.
Одночасно з розвитком інтернет-продажів полісів ОСЦПВ та туристичного страхування планується
запустити медичне страхування онлайн, у тому числі у співпраці з партнерами.
Отже, В цілому, ринок обережно і скептично приймає новації, але впровадження нових технологій у
продажах, як це не парадоксально, відбувається завдяки запитам клієнтів. Купуючи електронний квиток
на поїзд чи літак, клієнт хоче таким же способом купувати і страховий поліс. Тому в майбутньому
впровадження нових технологій призведе до створення нових моделей, в яких клієнт спілкується з
страховою компанією, але вже в нових форматах. Дистанційно, за допомогою месенджерів,
відбуватимуться і покупка, і процес врегулювання. Інакше кажучи, від спілкування страхова компанія не
відмовляється, вона змінює формат комунікації.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.
У сучасних умовах, по мірі зростання конкуренції на ринках товарів і послуг, йде жорстка
конкуренція за споживача, все більш актуальним і нагальним стає питання лібералізації взаємодії
покупців і продавців. В Україні факторинг стає все більш популярною і затребуваною фінансовою
послугою. Це обумовлено тим, що, по-перше, факторинг дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з
можливою несплатою за товари і послуги, коливаннями курсу валют, а також невизначеністю і
фінансовою нестабільністю ринку. По-друге, даний вид фінансових послуг дає можливість ефективно
управляти дебіторською заборгованістю. По-третє, завдяки факторингу стає можливим істотне
збільшення оборотів компанії без кардинальних змін сформованої структури бізнес-процесів.
В Україні послуга факторингу доволі молода. У 2001 році у момент становлення ринку факторингу в
країні були відсутні необхідні нормативна, теоретична і практична бази, не було підготовленого
кадрового потенціалу. Проте, згодом, у 2004 році факторинговий бізнес розпочинає своє друге
зародження в банківських установах і корпораціях [5].
Станом на 31 грудня 2019 року ліцензії на надання факторингових послуг мали 641 компанія.
Протягом 2019 року цими компаніями було укладено понад 31 тисячу договорів факторингу на загальну
суму 56,5 млрд грн, що на 8,1% більше порівняно з кількістю договорів, укладених за аналогічний строк
у 2018 році. Вартість договорів факторингу збільшилася на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2018
року [4]. У поєднанні з іншими офіційними статистичними даними можна стверджувати, що послуга
факторингу набуває популярності і в Україні.
Враховуючи основні тренди сучасного стану ринку факторингових послуг, що надаються
фінансовими компаніями в Україні, визначимо основні проблеми його розвитку[3] :
 правова невизначеність щодо факторингової діяльності в Україні;
 проблеми залучення фінансування;
 недоброчесна поведінка під час стягнення проблемної заборгованості;
 надмірна бюрократизація доступу на ринок [1];
 підвищена вартість факторингової послуги;
 наявність додаткових вимог до фінансового обслуговування [3].
Отже, для ринку факторингових послуг притаманна значна кількість проблем, що зумовлені
передусім нерозвиненістю самого ринку, необізнаністю як виробників таких послуг, так і їх споживачів у
особливостях надання факторингових послуг. Саме тому для активізації функціонування фінансових
компаній у межах такого ринку необхідно в Україні реалізувати перспективні заходи, які б дозволили
створити умови розвитку факторингових послуг та підвищити рівень зацікавленості споживачів у їх
використанні. До основних таких заходів варто віднести такі [2]:
1) розробити програму підтримки розвитку ринку факторингових послуг, особливо в частині
надання факторинговими компаніями фінансових ресурсів експортерам, що дозволило б сформувати ще
один шлях їх підтримки з боку держави;
2) трансформувати систему статистичної звітності банків у частині надання інформації про обсяги
факторингових послуг, що надаються банківськими установами;
3) розробити систему інформаційних звітів НБУ щодо поточної ситуації ринку факторингових послуг,
які надаються банківськими установами в Україні, які б оприлюднювалися на офіційному сайті регулятора;
4) розробка НБУ у взаємодії з асоціаціями факторингу програми підвищення якості спеціалістів у
сфері надання факторингових послуг, її впровадження та проведення відповідних тренінгів.
Для забезпечення ефективного функціонування економіки сектор факторингу потребує
реформування та вдосконалення, зокрема через оновлене регулювання. З 1 липня 2020 року Національний
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банк здійснюватиме державне регулювання та нагляд за діяльністю, у тому числі з надання небанківським
фінансовими установами послуг факторингу. Головною метою Національного банку є впровадження
ризик-орієнтованого підходу в процедурах ліцензування та нагляду на ринку факторингу, який дозволить
ринку розвиватися та забезпечить дотримання прав та інтересів клієнтів.
З метою створення сприятливих умов для розвитку ринку Національний банк планує чітко
врегулювати та розширити джерела фінансування факторингових компаній, забезпечити можливість
факторинговим компаніям надавати додаткові нефінансові послуги, спростити доступ на ринок та
підтримувати законодавчі зміни щодо захисту прав факторів як кредиторів, посилити нагляд за ринковою
поведінкою, зокрема, в частині забезпечення прозорості та розкриття інформації, захисту прав клієнтів
через дотримання компаніями стандартів доброчесної поведінки з боржниками. Національний банк
сприятиме розвитку ефективних механізмів врегулювання проблемної заборгованості. Зокрема,
ключовою вимогою стане врегулювання такої заборгованості з дотриманням правил ринкової поведінки.
Отже, нова модель регулювання повинна забезпечити функціонування ефективного та прозорого
факторингового ринку, а також його гармонійний розвиток. Запровадження цієї моделі повинно сприяти
усуненню негативних чинників, що стримують розвиток факторингу [1].
Для України факторинг є відносно новим фінансовим інструментом, зараз він проходить початкові
стадії свого розвитку. Застосування факторингу в Україні не настільки поширене, як в країнах Західної
Європи. Однак з року в рік його популярність серед вітчизняних компаній зростає, факторинг починає
виступати в якості одного з найважливіших інструментів ведення бізнесу на українському ринку.
Перспективи факторингу в Україні в більшій мірі пов'язані з подальшим розвитком і вдосконаленням
фінансової системи і економіки країни в цілому. Акцент повинен бути зроблений на стабілізацію
валютного курсу і підвищення ресурсної забезпеченості фінансових інститутів, а також співпрацю з
вишами країни для підготовки майбутніх кадрів для факторингових компаній.
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ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ РРО ДЛЯ ФОП З 2020 РОКУ
Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — законодавчо визначений термін, що визначає
фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів,
обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями.[1]
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» викликав
обурення з боку малого бізнесу. З 2020 року підприємці будуть зобов'язані використовувати РРО.
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Основними нововведеннями став електронний чек та кешбек, тобто грошова винагорода для покупців. За
недотримання закону підприємців очікують чималі штрафи.
В законі після оновлення передбачено, що ФОП самостійно може обрати чи використовувати
апаратні пристрої, чи програмні реєстратори розрахункових операцій.
Норма про використання програмних РРО почне свою роботу з 19 квітня 2020 року, це стосується
саме використання РРО підприємцями, що надають послуги у сфері охорони здоров'я, без прив'язки до
обмеження про отримання доходу в розмірі 1 мільйону гривень.
Так з 1 січня 2020 року для введення змін до закону в дію податківці почали тестування програмного
забезпечення РРО. Система «E-Receipt» призначена для реєстрації розрахункових операцій і законодавчо
визначена як безкоштовна і її можна скачати з офіційного сайту ДФСУ.[2]
Відповідно до законопроекту № 1053-1 від 06.09.2019 не використовувати РРО можуть платниками
єдиного податку першої групи.
Також до 1 жовтня 2020 року реєстратор розрахункових операцій можуть не користуватися платники
єдиного податку другої, третьої і четвертої груп, які мають дохід не більше 1 мільйона гривень. Це правило діє
для кожного підприємця незалежно від обраного виду діяльності. Виключенням є реалізація лікарських засобів,
виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, продавців товарів, які є
підакцизними та технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту.
Але уже з 1 жовтня 2020 року, відповідно до змін, правила почнуть діяти також для тих, хто реалізує
товари та надає послуги через мережу Інтернет, реалізує ювелірні і побутові вироби з дорогоцінних
металів, каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, роздрібна торгівля товарами які є
уживаними (група 47.79 КВЕД), туристичні агенства і оператори, заклади харчування, крім продажу води,
молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв
у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів
під час навчального процесу, готелі, хостели та інші місця тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД)
також реалізація товарів текстилю окрім реалізації за готівкові кошти на ринках, деталей та приладдя для
автотранспортних засобів згідно з переліком, затвердженим КМУ.
Якщо дохід ФОП перевищить 1 мільйон гривень то застосування РРО є обов'язковим і починається з
першого числа першого місяця наступного кварталу та продовжується в усіх наступних податкових періодах.
Також з 1 жовтня 2020 року покупці, яким видали чек з порушеннями, можуть поскаржитися але
тільки на покупки від 850 гривень.
Особа зможе подати скаргу виключно через свій електронний кабінет платника податків. Для цього
потрібно пройти онлайн-ідентифікацію з використанням електронного підпису.
Компенсація перераховуватиметься за рахунок штрафних санкцій. Компенсовуватися буде повна
вартість придбаних товарів або послуг, зазначених у скарзі. Також після отримання відшкодування,
покупцеві непотрібно сплачувати за нього податки.
У скарзі потрібно вказати ПІБ, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта, номер засобу зв'язку, дату придбання товарів чи послуг,
найменування і вартість товарів чи послуг, які були придбані, найменування або податковий номер
продавця, адреса господарської одиниці продавця або адреса місця придбання товарів, якщо товар
придбаний в інтернеті потрібно вказати сайт, перелік документів, отриманих від продавця товарів або
споживачем послуг разом з придбаним товаром чи послугою, інформація про розрахунковий документ,
номер банківського рахунку покупця або споживача, на який може бути перерахована компенсація. Разом
із скаргою обов'язково потрібно додати електронні або скановані копії документів ті, які покупець
отримав від продавця разом з придбаним товаром, про які йдеться у скарзі.[3]
Це нововведення стимулюватиме споживачів отримувати чеки, адже це дасть можливість
компенсувати покупцям повну вартості придбаних товарів (робіт, послуг). Це відбуватиметься за
рахунок частини штрафних санкцій, які будуть стягуватися за порушення вимог щодо РРО.
Закони України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» мають на меті захистити легальний бізнес від
недобросовісної конкуренції, скорочення частки готівкових розрахунків які залишаються в тіні, «сірого»
товару, підвищення ефективності роботи як податкового адміністрування так і контролю з боку
уповноважених державних органів за розрахунковими операціями.
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Виконання положень даних законів має на меті підвищення загального рівня податкової культури,
захист споживачів за рахунок поетапного збільшення фіскалізації розрахункових операцій, а також
впровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів розрахункових
операцій як альтернативи класичним РРО. Прийняті закони які передбачають обов'язкове застосування
РРО, в першу чергу, спрямовані на детінізацію доходів великого бізнесу в сфері товарів і послуг, що
оформляє свою діяльність через ФОП. Але, все ж дані закони спрямовані також і на ФОП.
Але все ж є і негативні сторони прийняття даного законопроекту. Такою негативною стороною є
зменшення появи нових ФОП. Це можна побачити аналізуючи реєстрацію ФОП у 2019 році.
Так у 2019 році в Україні було зареєстровано 312 211 нових ФОП. Цей показник є меншим на 15%, ніж у
2018 році. Скорочення реєстрації нових фізичних осіб-підприємців почалося у вересні і відбулося дуже стрімко.
Така динаміка спричинена Законом про РРО, Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо
детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, Законом про збір та облік ЄСВ, Законом про внесення змін до
Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб.
В Україні за рік в середньому реєструється 5500 компаній і 26000 ФОП. На початку 2020 року в
Україні діяло близько 1 876 604 підприємців.
Олексій Іванкін, засновник Опендатабот вважає реєстрацію нових підприємців одним з
найважливіших показників розвитку економіки, а дані закони дестимулюють відкриття нового бізнесу і
стимулює іти уже відкритий бізнес у тінь. [5]
Автор податкової реформи Андрій Гмирін вважає, що Закони №128 і №129 збільшать навантаження
на ФОП, що є негативним, адже в інших країнах відбувається стимулювання малого і середнього бізнесу,
тим більше мікробізнесу. [6]
Отож, проаналізувавши нововведення до Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» можна сказати, що він має двозначні наслідки.
Позитивними наслідками є скорочення детінізації доходів для ФОП і великих підприємств в сфері товарів і
послуг, що оформляє свою діяльність через ФОП. Це допоможе збільшити надходження від податку на
прибуток, ПДВ. Також нововведення допоможе захистити права споживачів шляхом документального
підтвердження покупки, тобто за допомогою чеку, та додаткової функції кешбек. Негативними наслідками
стане скорочення реєстрації нових ФОП і стимуляція уже відкритого бізнесу до тінізації доходів.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ОФІЦЕРІВ
В останні часи військові ігри та моделювання широко використовуються у Збройних Силах України
при прийнятті відповідальних стратегічних та тактичних рішень під час проведення Операції Об’єднаних
Сил для відбиття агресії з боку Російської Федерації.
Військові ігри та моделювання, особливо імітаційне, інтенсивно застосовуються в арміях всіх країн та
військових блоків. В організації підготовки військ та підготовці військових фахівців застосування методів
імітаційного моделювання є об'єктивною необхідністю. Потреба в широкому використанні моделювання
стає все більш гострою в міру вдосконалення технологічної схеми підготовки військових фахівців, частин та
підрозділів Збройних Сил України (ЗСУ). У зв'язку з цим виникає нагальна необхідність на сучасному рівні
досліджувати проблеми, пов'язані з педагогічними можливостями моделювання, шляхом розгляду їх через
специфіку застосування моделювання у військово-професійній діяльності та для формування військовопрофесійних компетенцій випускників військових закладів вищої освіти (ЗВО).
Специфіка використання моделювання військово-професійної діяльності у навчально-виховному
процесі залежить від того, що:
по-перше, сьогодні з погляду на політичні, моральні, етичниі та інші міркування організовувати
реальний бій (операцію) лише з метою навчання недоцільно. Це зумовило виникнення таких форм
військового навчання, як ділові та рольові ігри, основу яких склали прийоми, способи та методи, які
характеризуються ознаками імітаційного моделювання. Навчальна цінність цих занять багато у чому
залежить від того, що вони згладжують кути, які виникли між штучно вичленованими складовими змісту
військово-професійного навчання, що представлені багатьма предметами. Однією з тенденцій поширення
навчальних занять, що спираються на можливості імітаційного моделювання у практиці військових ЗВО,
є забезпечення поступового переходу, тих хто навчається, від діяльності з вивчення навчальних предметів
до професійної діяльності, що здійснюється на тлі імітаційних моделей, що відображають реальну
військову практику в її динаміці, конкретних видах професіональної службово-бойової діяльності ЗСУ.
По-друге, об'єктом та предметом імітаційного моделювання виступають надзвичайно складні й
динамічні процеси і явища: бій, операція та інші види службово-бойової, військово-професійної
діяльності, службові та інші види взаємин між військовослужбовцями і ін.
Особливу складність представляє розробка імітаційних моделей, що відтворюють будь-якій вид
військово-професійної діяльності, так як основу предметного змісту цієї діяльності становить велика
кількість різноманітних військово-професійних завдань, врахувати та представити які на заняттях у формі
імітаційних моделей не є можливим.
По-третє, у ході навчання з використанням моделювання у ЗВО беруть участь в основному військові
фахівці. І викладачі і ті, хто навчаються - це військовослужбовці, що відрізняються певними морально-бойовими
якостями, особливим складом психологічного розвитку, особливою військово-професійною спрямованістю.
По-четверте, моделювання військово-професійної діяльності відрізняється від будь-якого іншого виду
моделювання педагогічною спрямованістю цілей та завдань. Воно здійснюється виключно в інтересах підвищення
ефективності процесу військово-професійного навчання та поліпшення якості підготовки військовослужбовців
до майбутньої діяльності на основі формування розвинених військово-професійних компетенцій.
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По-п'яте, наявністю нетрадиційних засобів, прийомів та способів. Моделювання військовопрофесійної діяльності реалізує свої цілі та завдання за допомогою методів імітаційного моделювання,
інших активних методів навчання. Успішне функціонування моделювання військово-професійної
діяльності забезпечується систематичним та послідовним використанням цих методів.
Виділення та теоретичний аналіз ознак моделювання військово-професійної діяльності дозволили
сформулювати наступне визначення: під моделюванням військово-професійної діяльності слід розуміти
такий спосіб організації та здійснення військово-професійного навчання у ЗВО, логіку якого становить
природне переведення, того хто навчається, за допомогою системного та послідовного застосування
активних методів навчання і імітаційного моделювання з одного провідного типу діяльності (навчального)
до іншого (військово-професійного) типу діяльності з відповідною трансформацією предмета, мотивів,
цілей, засобів та результатів діяльності і формуванням розвинених військово-професійних компетенцій.
Моделювання військово-професійної діяльності відображаючи процес перетворення цілей, мотивів та
змісту навчально-пізнавальної діяльності військовослужбовців, як тих, хто навчається, у цілі, мотиви та зміст
їх військово-професійної діяльності як офіцерів, виконує в освітньому процесі ЗВО ряд наступних функцій:
орієнтує - функція предметного орієнтування процесу навчання військового ЗВО на соціальне замовлення;
підготовки військового фахівця - вона здійснюється шляхом систематичного вдосконалення моделі
підготовки офіцера (вдосконалення навчальної програми) професійною інформацією, що міститься в
кваліфікаційній характеристиці випускника військового ЗВО або його моделі;
прогностична - функція забезпечення випереджаючої військово-професійної підготовки тих, хто
навчається, до майбутньої діяльності (формування військово-професійних компетенцій), вона здійснюється за
рахунок використання в освітньому процесі прогностичних за змістом імітаційних моделей моделей;
цілісності - функція подолання розриву між теоретичною та практичною сторонами військовопрофесійної підготовки, вона забезпечується організацією профессіональной діяльності тих, хто
навчається у ході навчальних занять;
актуалізації - функція, що забезпечує високий рівень проблемних питань, що розглядаються у процесі
навчання, це досягається за рахунок різноманіття та складності практичних завдань і ситуацій, що
складають основу побудови імітаційних моделей;
гуманізації - функція, що забезпечує високий рівень взаєморозуміння та
педагогічного
співробітництва, забезпечення оптимальної комунікації між учасниками освітнього процесу, це
обумовлено активізацією процесу навчання.
Таким чином, запропоновані вище підходи до формування військово-професійних компетенцій
офіцерів, на нашу думку, дозволять досягти бажаного результату та забезпечити якісну підготовку
військовослужбовців до виконання ними бойових та інших завдань на професійному рівні, що
задовольняє вимогам сучасності.

Васильєва Марина Петрівна
викладач кафедри англійської мови
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
A FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S COMPETENCIES WHICH ARE NEEDED FOR
WORKING WITH A MULTI-AGED GROUP OF LEARNERS
Due to the internationalization and globalization processes foreign language learning is becoming more and more
popular. People learn foreign languages at schools, higher educational institutions, commercial language schools and
courses, at the workplace. It often happens that we can see people of different ages in the same group of language
learners. Schools of foreign languages admit high and higher school students, adults, and even senior learners.
Students of multi-aged group learners have a different level of education, come from different backgrounds,
possess a variety of interest, and have different goals. They also have different abilities and can learn at various
pace. Higher school students and adults often combine learning a language with performing other tasks and duties
(work, family, societal problems, etc.). Older learners may have health problems.

24

A teacher’s task is to create such conditions in the classroom to make language learning enjoyable and
comfortable for all the participants. That is why it is important to prepare teachers who could provide high quality
language learning in a multi-aged group of learners.
Nowadays, there are lots of requirements for foreign language teachers. In this work, we would like to consider
what competencies a foreign language teacher should possess in order to work with a multi-aged group of learners.
We summarized works of different national and foreign researchers who studied foreign language teacher
competencies[1], [2], [3], [6] considered features of a multi-aged group of learners [5], leaners’ goals of learning
a foreign language and selected the following competencies:
Psychological competency. As the members of a multi-aged foreign language classroom come from different
backgrounds, have different levels of education, have different language learning experience as well as life
experience, combine learning with performing other obligations and duties, a teacher’s task is to create a positive
atmosphere in the classroom, to make learners feel welcome and respected, to be able to cheer up a student, to
praise him, to encourage learning, to be able to react to emotions manifestation. A teacher should also be able to
control his / her emotions and temper. A teacher ought to be able to communicate with the representatives of
different different age-groups.
It’s beyond doubt that a foreign language teacher has to possess linguistic competence, be aware of the
structure of a foreign language, have a good command of grammar and vocabulary, have well-developed listening,
speaking, writing and reading skills.
Communicative competency involves a teacher’s ability to perform various speech acts in which
communicative and speech behavior is realized on the basis of phonological, lexical and grammatical,
sociolinguistic knowledge and skills in accordance to the set issues, tasks and situations. Communicative
competency also involves also mastering the culture of oral and written communication [3, p. 68].
Under globalization conditions and expansion of international contacts we shouldn’t overlook a foreign
language teacher’s socio-cultural competency. A teacher should not only help students master the language as a
means of communication, but also help students of different ages interact with the representatives of different
cultures in a socio-cultural space. The importance of development of a foreign language teacher’s socio-cultural
competence is supported by some scientific data which state that socio-cultural difficulties are some of the most
widely observed difficulties among adult learners [4].
A future foreign language teacher’s methodological competency is of utmost importance. Methodological
competency is essential for the formation of learners’ knowledge and skills, for selecting and presenting the
material to the multi-aged audience, considering their goals, level of foreign language competence and interests.
A teacher should also present the material in the correct order and pace. A foreign language teacher should be
informed about innovative methods of teaching foreign languages, be able to use modern educational technologies,
forms and methods of working with the audience.
As we are living in the information society, the structure of a foreign language teacher professional competence also
includes information competency [6]. It involves being able to find and process information necessary for performing
professional tasks, being able to use information communication technologies and develop oneself in the sphere of new
information technologies as well as increasing one’s qualification, knowledge and skills.
One of the most importance competencies of a foreign language teacher, working with a multi-aged classroom
is reflexive competency. A teacher has to analyze the result of his activites, to form his / her individual pedagogical
style, to improve his pedagogical activity basing on the results of his reflexion, and to achieve adequate
professional and personal self-evaluation.
Having analyzed researchers’ works we have come to the conclusion that a foreign language teacher who
works with the multi-aged group of learners should possess the following competencies: psychological
competency, linguistic competency, communicative competency, socio-cultural competency, methodological
competency, information competency and reflexive competency.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ХІМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На сьогоднішній день, думки більшості спеціалістів сходяться на тому, що успішне майбутнє для
України можливе лише завдяки забезпеченню всебічного розвитку учнів у навчальних закладах.
Формування особистості з цілісним підходом до життя, розвиток вміння встановлювати взаємозв’язки між
різними галузями, обробляти їх та вдало використовувати набуті знання на практиці – одні із ключових цілей
сучасного освітнього процесу [1]. Мабуть, кожен учитель замислюється над проблемою: яким має бути
сучасний урок, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну віддачу? Так, у період
бурхливого розвитку рівня інформатизації суспільства, досягти поставлених завдань за допомогою
традиційних методів та підходів до навчання є неефективним. Особливо це можна помітити в хімії.
Метою нашого дослідження є аргументація доцільності та особливостей використання комп’ютерних
технологій у навчальному процесі під час вивчення учнями хімії.
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп'ютерів, комп'ютерних комунікацій, усяких
електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, отримання та зберігання
інформації відкриває нові можливості для застосування комп'ютерів у навчальному процесі.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій відкриває нові перспективи і можливості для
учнів під час вивчення хімії. Адже під час вивчення рідкоземельних елементів, токсичних речовин, газів
ми не можемо показати учням наочно, що собою являють дані сполуки – це небезпечно. Але ж вивчати
для загального світогляду необхідно. Використання комп'ютерних програм, анімацій, 3-D моделей,
відеоекспериментів дозволяє побачити те, що на звичайному уроці неможливо.
Комп'ютерні телекомунікації – це особливий засіб навчання і форма спілкування. Вони
багатофункціональні, оперативні, доступні і продуктивні. Надають можливість для творчої самореалізації
учнів та індивідуальної освітньої траєкторії. [2] У сучасних умовах потрібно підготувати учня до
швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати.
Інтерес у дітей викликають Інтернет-проекти з хімії та дистанційні еколого-біологічні олімпіади.
Одна із особливостей комп’ютерних технологій навчання – є багатофункціональність, оперативність,
продуктивність, насиченість, можливість швидкої і ефективної творчої самореалізації учнів, наявність для
них індивідуальної освітньої траєкторії. Освітні проекти в мережі Інтернет для школярів засобами
комп'ютерних телекомунікацій дозволяють учням під час дистанційного навчання, дистанційних заходів,
олімпіад, конкурсів і проектах не переривати освітній процес, а також вибудовується індивідуальна
персональна траєкторія навчання. Комп’ютерні технології допомагають вирішити низку різноманітних
причин, проте їх використання створює і певні труднощі у викладанні. Основні з них такі:
- недостатньо розвинена методика використання новітніх технологій у навчальних закладах при
викладанні хімії, зокрема у сільських школах та училищах;
- велика затрата часу для викладача на підготовку до уроку/лекції;
- надмірне використання комп’ютерних технологій викладачем без повноцінного викладання матеріалу;
- недостатня взаємодія вчитель – учень;
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Правильне та раціональне використання комп’ютерних технологій із поєднанням зацікавленості
викладачем своїм предметом, створить повноцінне підґрунтя для унікального, цікавого та продуктивного
вивчення хімії протягом всього періоду навчання у навчальному закладі [3]. Наприклад, якщо в класі є в
наявності тільки один комп’ютер або якщо стоїть завдання організації колективної роботи з пошуку
шляхів розв’язання завдань, постановки проблеми, організовую роботу класу за допомогою
мультимедійного проектора. Такий підхід у ряді випадків виявляється більш продуктивним, аніж
індивідуальна робота учнів з комп’ютером.
Кількість годин, які відведені за програмою на вивчення певної теми є дуже малою. Власного
педагогічний досвід свідчить, що матеріал для учнів є доступним, але через достачу часу для вивчення
певної із тем, виникають певні аспекти труднощів для повноцінного засвоєння матеріалу. Шляхом
вирішення цього питання є використання комп’ютерних технологій: сайт вчителя хімії, онлайн-тести, QRкоди із додатковим навчальним матеріалом, відеоуроки, допоможе учням більш повноцінно розглянути
тему уроку. Комбіноване використання комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку,
інших медійних засобів дає можливість зробити уроки хімії быльш наочними, а тому зрозумілими і
доступними. Особливо це актуально в тих випадках, коли учень має засвоїти велику кількість емоційнонейтральної інформації, наприклад, біографії вчених, номенклатуру, правила техніки безпеки тощо [4].
Отже, виходячи із наших теоретичних досліджень та власного педагогічного досвіду, використання
комп’ютерних та інноваційних технологій навчання дають можливість урізноманітнити процес навчання,
зробити його більш доступним, зрозумілим, цікавим. Нові інформаційні технології відкривають учням
доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком
нові можливості для творчості, знаходження й закріплення всіляких професійних навичок, допомагають
реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Можемо із впевненістю сказати, що саме завдяки
сучасній глобалізації, використання інноваційних та комп’ютерних технологій відкриває для освіти
підґрунтя для покращення якості підготовки учнів, а отже – майбутніх спеціалістів своєї справи.
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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
В сучасних умовах реформування української освітньої системи постає питання щодо нових підходів до
організації і змісту навчальної діяльності. Важливе місце серед них посідає один із перспективних напрямів
сучасної педагогіки – музейна педагогіка, яка вирішує проблеми формування особистості, її всебічного розвитку.
Музей і освітні заклади в меті своєї діяльності традиційно мають багато спільного: вони прагнуть
виховувати почуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань світової та вітчизняної науки і культури,
розвивати мислення, творчі здібності та певні практичні навички, стимулювати творчу активність
особистості тощо. Саме тому потрібно впроваджувати в освіту засоби музейної педагогіки, яка на
сьогодні ще маловивчена. Для цього потрібна єдина скоординована система роботи.
У сучасному навчально-виховному процесі підвищується роль музею як осередку освіти і виховання,
що сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого
народу, забезпеченню духовної єдності поколінь. Історію музейної справи в Україні досліджували
М.Бондар, О.Крук, О.Костюкова, М.Ткаченко; історію музею при закладах освіти – Ю.Омельченко,
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З.Огризко, І.Прус, В.Столєтов та ін. Розвиток та становлення музейної педагогіки розглядається у працях
В.Бекетової, Т.Бєлофастової, Є.Ванслової, Л.Масол, Б.Столярова, О. Караманова та ін.
Актуальність дослідження полягає в тому, що зміни в суспільному житті українців сприяють
переосмисленню нашої історії і сьогодення, у тому числі, і функцій освіти, яка у повній мірі має відображати
потреби учнівської і студентської молоді і, таким чином, ставати все більш престижною в очах учнів,
студентів, їх батьків і викладачів. Важливим чинником таких впливів може стати музейна педагогіка.
Мета роботи: розкриття сутності музейної педагогіки та особливостей використання музейної
спадщини в освітньому просторі.
Завдання, які ставимо для досягнення мети: проаналізувати стан вивчення проблеми музейної
педагогіки за літературними джерелами; визначити сутність музейної педагогіки та особливостей її
формування крізь призму діяльності навчальних закладів; розглянути історіографію досліджуваної
проблеми; проаналізувати особливості музею в міждисциплінарному контексті; дослідити особливості
музеїв рідного краю та їх роль у навчально-виховному процесі; визначити ставлення жителів до музеїв;
розробити програму використання музеїв у сучасному навчально-виховному процесі рідного краю.
Об’єктом дослідження обрано музейну педагогіку як міждисциплінарний науковий напрям та
технологію організації навчальної діяльності.
Предметом дослідження є стан та особливості процесу музейної педагогіки в умовах сучасного
навчального закладу.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, систематизація i класифікація наукової літератури,
вивчення й узагальнення досвіду навчальних закладів з питань впровадження музейної педагогіки, методи
математичної статистики обробки результатів дослідження, порівняльного аналізу, інтерпретації та
узагальнення фактів; емпіричні методи дослідження (спостереження, бесіда, анкетування, інтерв’ю,
тестування учнів, студентів та педагогів, викладачів).
База дослідження – заклади освіти Сокальського району Львівської області.
Наукова новизна роботи полягає в такому:
- проаналізовано різні підходи щодо трактування сутності музею;
- визначено роль музейної педагогіки в сучасній освітньо-виховній системі;
- автором вперше виявлено відомості про чисельність і динаміку, визначено основні напрями та
особливості діяльності музеїв Сокальщини;
- шляхом емпіричних досліджень визначено роль і значення музеїв у житті наших краян, ставлення
жителів міст і сіл Сокальського району Львівської області до музеїв;
- систематизовано пропозиції щодо тематики експозицій музею історії розвитку освіти Сокальщини,
який організовується в Сокальській Малій академії наук учнівської молоді;
- розроблено рекомендації щодо організації системи роботи з використання музеїв Сокальського
району в системі освіти краю.
Практичне значення даної роботи полягає в залученні громадськості до створення музею «Історія
освіти Сокальщини», розробці путівника «Музейна Сокальщина», методичних рекомендацій щодо
використання музеїв Сокальщини у навчально-виховному процесі (проект «Заклад освіти – музей –
працюємо разом!»), популяризації музеїв Сокальського району.
Сучасне суспільство зацікавлено в освітніх та виховних можливостях музею. Необхідність
теоретичного та науково-методичного обґрунтування цього напряму діяльності музеїв визначає появу
спеціальної наукової дисципліни – музейної педагогіки, яка досліджує всі види взаємин музею та його
аудиторії, є одним із напрямів педагогічної науки.
Музейною педагогікою вивчаються закономірності музейно-педагогічного процесу та використання
їх у практиці, можливості підвищення рівня педагогічного керування; визначається специфіка
педагогічного впливу музеїв на різні соціальні та вікові групи музейної аудиторії, необхідність
диференційованого підходу до відвідувачів музею; узагальнюється досвід виховної та освітньої
діяльності музеїв різних профілів, типів, видів і на цій основі виробляються і удосконалюються науковометодичні рекомендації; виявляються найбільш раціональні форми і методи спільної роботи музеїв з
педагогічними закладами; прогнозується розвиток музеїв у плані реалізації їх педагогічних можливостей.
Загалом ефективність музейно-педагогічної діяльності часто залежить від різних способів її
організації. Результативність співпраці музеїв з навчальними закладами передусім залежить від того,
наскільки керівні органи цих установ усвідомлюють необхідність організації співпраці; наявності
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відповідних кадрів та спеціалістів, здатних проводити ефективні музейно-педагогічні заняття; розуміння
важливості музейно-педагогічної діяльності для оновлення навчально-виховної системи.
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КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У
ПЕДАГОГА
Професійний стрес у вчителів – це одна з найактуальніших проблем педагогічної психології, оскільки
своєчасне виявлення ознак професійного стресу може попередити професійне вигорання вчителя.
Проблема професійного стресу є гостроактуальною, про це свідчить міжнародне визнання цієї проблеми:
в 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала хронічний стрес на роботі як
хворобу «вигорання» і включила її в каталог Міжнародної класифікації хвороб [6]. За даними
Міністерства праці США професія вчителя входить в рейтинг ТОП-29 найбільш стресових професій [5].
На загальнодержавному рівні ця проблема також потребує негайного рішення. Про це свідчить, зокрема,
той факт, що у 2019 році Міністерство освіти та науки розробило проект щодо введення супервізорів для
педагогів. За словами екс-міністра освіти Ганни Новосад, супервізори допомагатимуть вчителям долати
професійні труднощі, протидіяти стресу, запобігати професійному вигоранню та зміцнювати позитивну
самооцінку [7]. Незважаючи на недостатню кількість досліджень, вчені не дійшли єдиного висновку щодо
розуміння детермінант, які сприяють становленню конструктивних та деструктивних копінг-стратегій.
Проблему професійного стресу досліджувало багато видатних вчених: Дж. Брайт, Дж. Грінберг,
Б. Голдстоун, М. Борневассер, Л. А. Китаєв-Смик, Р. Лазарус, А. Б. Леонова, К. Маслач, Г. Сельє та ін.
Проаналізувавши поняття професійного стресу в методологічній обробці різних вчених можна зазначити,
що дане явище є невід’ємною складовою професійної діяльності вчителя. Професійний стрес педагогів є
специфічним, оскільки їхня професія часто змушує перебувати у стресових умовах не ситуативно, а
перманентно. Тому професія вчителя включає в себе усі види стресу, а саме: інформаційний,
комунікативний та емоційний. Регулярна стресогенність у роботі вчителя призводить до нервової напруги
і провокує стан хронічної втоми і перевтоми (вчитель значно швидше втомлюється на робочому місці,
втрачає інтерес до роботи та виконує базові дії значно повільніше), що супроводжується зниженням
продуктивності, успішної діяльності педагога та виникненням синдрому професійного вигорання.
Основне завдання, що витікає з даної проблеми – профілактика руйнівного для професійного здоров’я
і працездатності працівників стресу (дистресу) і професійного вигорання (синдром фізичного і емоційного
виснаження працівників). Саме ці завдання і вирішують копінг-стратегії.
Копінг-стратегії повинні виконувати такі завдання як: захист від професійного вигорання; захист від
соматичних та хронічних захворювань; вміння будувати особистісні дистанції; збереження професійного
довголіття; формування особистого комфорту; збереження психологічного здоров’я. Тому для
ефективної боротьби з професійним стресом у діяльності педагога ефективніше буде застосовувати саме
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конструктивні копінг-стратегії, а саме: планування рішення проблеми, прийняття відповідальності,
самоконтроль та позитивна переоцінка [1].
Цілий ряд досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців (Р. Лазарус, С. Фолькман, Л. Мерфі, Д.
Амирханом, В.М. Ялтонський, М. Річардс, Л.І. Анциферова та ін.) свідчать, що копінг-стратегії є
нагальною проблемою, теоретичне обґрунтування якої необхідне для подальшого практичного
застосування. Ткачук Т.А. розглядає копінг-стратегії як засоби управління діючим стрес-фактором; вони
виникають як відповідь особистості на загрозу [3].
Базисною вважається класифікація Р. Лазаруса і С. Фолкмана [4], в якій виділяється вісім основних
копінг-стратегій: «Планування рішення проблеми» (аналітичний підхід до вирішення проблеми);
«Конфронтаційний копінг» (наступальні дії для зміни ситуації); «Прийняття відповідальності»;
«Самоконтроль» (зусилля з регулювання своїх емоцій і дій); «Позитивна переоцінка» (зусилля з пошуку
достоїнств існуючого стану справ); «Пошук соціальної підтримки» (звернення до допомоги оточуючих);
«Дистанціювання»; «Втеча-уникнення».
За О.Р. Ісаєвою копінг-стратегії поділяються на конструктивні та деструктивні. Для ефективної
боротьби з професійним стресом у діяльності педагога ефективніше буде застосовувати саме
конструктивні копінг-стратегії, а саме: планування рішення проблеми, прийняття відповідальності,
самоконтроль та позитивна переоцінка [1].
Ключовим моментом в розумінні копінг-поведінки є усвідомлення того, що не тільки характеристики
стресового впливу, а й особливості особистості істотно впливають на адаптивність і продуктивність
діяльності суб’єкта. Ефективність професійної діяльності досягається не тільки знаннями, вміннями,
навичками, а й особливостями поведінки. Невміння впоратися зі стресом, управляти власною поведінкою
в особливих життєвих або службових ситуаціях знижує ефективність виконання посадових обов'язків [2].
Отже, копінг-поведінка являється складним феноменом. Про це свідчить значне різноманіття
психологічних підходів та концепцій та представленість великої кількості різноманітних принципів
інтерпретації соціальної адаптації. Отже, проблема управління професійним стресом соціально важлива
й актуальна. Необхідний аспект даної проблеми – профілактика руйнівного для професійного здоров’я і
працездатності працівників стресу і професійного вигорання – завдання копінг-стратегій. Необхідним є
створення особистого арсеналу професійних стратегій – конструктивний копінг та моделі копінгстратегій для майбутнього вчителя.
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Снітовська О.Й.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри латинської та іноземних мов
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
(МЕДИЧНА АНГЛІЙСЬКА) ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ.
Методики викладання іноземної мови, зокрема в професійній медичній сфері,мають відповідати
інноваційному характеру науки XXI ст.
Англійська мова – це сучасна «лінгва франка», англійська мова як засіб медичного міжнародного
спілкування, така ж, як грецька та латинська в минулому; є важливою передумовою медичної кар'єри,
Отже, методики викладання іноземної мови, зокрема в професійній медичній сфері, на сучасному етапі
відповідно з розвитком інформаційного глобального поля повинна розвиватися, оновлюватися,
удосконалюватися, адаптуючись до потреб нашого часу. для задоволення конкретних академічних і
професійних потреб. Сфера методики викладання англійської мови у медичній сфері має відповідати
інноваційному характеру науки XXI ст. Процес розробки нових методик, їхнє обговорення на
міжнародних конференціях та в Україні, подальше впровадження відбувається на сучасному етапі,
зокрема, українською та англійською мовою. Студенти вищих медичних навчальних закладів освіти, які
в оволодінні іноземною мовою мають здобути такий рівень комунікативної компетенції, який дозволив
би їм користуватися англійською мовою в галузі професійної діяльності.
Основними недоліками організації мовної підготовки студентів в медичному вузі є дефіцит часу,
відведеного на іноземну мову; низький рівень мовної компетенції абітурієнтів; відсутність методики
навчання іноземної мови, що враховує специфіку міждисциплінарної підготовки студентів-медиків.
В даний час все більша увага приділяється питанням навчання іноземної мови як мови професійного
взаємодії, при якому читання оригінальної медичної літератури розглядається як основне джерело
отримання новітньої інформації спеціального характеру, що сприяє підвищенню рівня професійної
компетентності випускників немовних вузів.
Між тим, студенти достатньо швидко опановують саме термінологію, зокрема англійською мовою
проте комунікативні навики залишаються нерозвиненими. Студент може орієнтуватися в науковій
медичній літературі, слідкувати за англомовними науковими медичними джерелами, проте не може
спілкуватися з колегами під час конференцій, міжнародних проектів, під час звичайної телефонної
розмови з родичами пацієнта-іноземця (навіть якщо він не англієць, а громадянин будь-якої країни,
спілкування потребує знань в англійській, як міжнародній.
Вивчати англійську мову для медиків краще завдяки вивченню певних сценаріїв спілкування між
лікарем і пацієнтом, відпрацювання діалогів на практиці. Курс англійської повинен базуватися на
закріпленні лексичного і граматичного матеріалу в рамках програми навчання, яка імітує реальні життєві
ситуації. Медичним працівникам, які вивчають англійську мову, необхідно практикувати мовні навички
починаючи від складання історії хвороби, огляду пацієнта, закінчуючи спілкуванням з пацієнтом,
призначення і опису курсу лікування, повідомлення пацієнту поганих або хороших новин з урахуванням
менталітету і способу мислення англомовних громадян зарубіжних держав.
Отже, викладачі англійської мови для спеціальних цілей (студентам-медикам) опиняються в ситуації,
коли вони повинні скласти курс, який точно відповідає потребам групи студентів, Найпростішим рішенням
є те, щоб знайти існуючий метод, доступний на ринку, заснований на використанні мультимедійних ресурсів.
Наявність на ринку методів навчання, таких, як доступ до справжніх документів(брошури для пацієнтів,
медичні анкети, записи та довідкові матеріали, що використовуються в англомовних лікарнях), веб-сайти,
телевізійні шоу або фільми для медичних цілей–це ефективні ресурси для розробки курсу [17; 18; 19].
Один з нових методів для викладача – спілкування зі студентами, розміщення для них матеріалів,
перевірка засвоєння на власній спеціально створеній сторінці соціальної мережі Фейсбук [14].
Студенти отримують сповіщення на домашній сторінці. Сповіщати студентів необхідно терміново –
публікація на Facebook приверне увагу студентів набагато швидше, ніж електронна пошта, тому що
більшість з них регулярно перевіряють Facebook. Альтернативою групі є сторінка фанів, яка має перевагу
в тому, що оновлення статусу викладачем відображатимуться для студентів. Виклик для педагога полягає
у виборі, послідовності та виконання завдань таким чином, щоб об'єднати фокус та сенс, зосередившись
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на формі. Викладач англійської мови може відчувати себе незручно з його відсутністю навичок у
медицині, проте повинен бути фахівцем в медичній англійській мові.
У якості матеріалу для занять можна використовувати ресурси з Інтернету. Наприклад, платформа
medtube.net містить різноманітні медичні ролики на більш складні і серйозні тематики. На платформі
futurelearn.com представлені курси медичної тематики англійською мовою. Також можна
використовувати спеціальні платформи, де спілкуються лікарі-колеги, таких як forums. student doctor або
sermo. На цих форумах студенти-медики зможуть збагатитися досвідом працюючих медиків, отримати
поради або поспілкуватися на цікаві теми (англійською)[21; 22; 23].
За умови, що сприйняття на слух іноземної мови відбувається непросто, особливо на початковому
етапі,слід першими включити в навчання невеликі за тривалістю аудіо і відео.
Що стосується фільмів, серіалів і інших відео матеріалів, то не заперечний плюс роботи з ними в тому,
що те, що відбувається на екрані саме по собі є підказкою до сюжету. Розуміння йде через інтонації,
жестикуляцію та інші дії героїв на екрані. До того ж, довге за тривалістю відео завжди можна розділити
на частини і працювати з кожною окремо.
Для максимальних результатів студенти слухають і повторюють в голос матеріали записаного
викладачем зі сторінки Фейсбуку уроку в будь-яку вільну хвилину: в дорозі, спортзалі, на прогулянці
Навіть п’ять хвилин під час перерви мають значення, заняття самостійно за браком часу можуть бути
нетривалими, але систематичними, кожного дня, навіть кілька разів на день. Відомі випадки, коли студент
завантажує відео собі на смартфон, і, якщо не можна користувалися звуком, може звіряти картинку з
субтитрами під час навіть не дуже тривалої поїздки (якщо дозволяють умови в громадському транспорті).
Відпрацьовуючи запропоновану методику поєднання художніх текстів елементами медичної
тематики з їхніми екранізаціями, рекомендується співпрацювати з фахівцями у галузі охорони здоров'я та
з студентами з метою вибору вмісту, орієнтованого на навчальні матеріали, у та підбір відповідних заходів
у класі та на сторінці Фейсбуку. Це тривалий і постійний процес, що відповідний розвитку новітніх
технологій з фаху медицини та інформації, він не завершений, і,на нашу думку, має перспективи розвитку.
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г. Минск
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ 10 – 11 КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сегодняшняя действительность требует от образования мобильности и адекватного ответа на реалии
нового исторического этапа. Сложившиеся условия выдвигают перед учреждениями образования
проблему подготовки самостоятельных, способных к самообучению, обладающих коммуникативными
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навыками граждан. В тоже время имеющаяся методика профильной математической подготовки на
современном этапе не учитывает в полной мере всех функциональных и методических возможностей
организации процесса самообучения учащихся.
В настоящее время следует учитывать, что мотивация является «пусковым механизмом» для
реализации скрытых возможностей, она, по мнению психологов, выступает основной характеристикой
творческой личности. А одним, из основных условий эффективной организации процесса обучения
математике на современном этапе, оказывающим влияние на повышение качественного уровня
подготовки учащихся по предмету, является целенаправленная и специальным образом организованная
деятельность по формированию их самостоятельности в обучении [2, с.123].
В связи с этим становится необходимым обновление учебного содержания, с ориентиром на системно –
деятельностный и компетентностный подходы. Что предусматривает построение образовательного процесса с
учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
При этом образовательная организация рассматривается как интегратор двух сред для осуществления
комплекса планируемых образовательных мероприятий: физической – учебные классы и виртуальной –
облачные сервисы. При этом размещенные в Интернете или на цифровом носителе учебно –
методические материалы выступают в качестве средства подготовки и обеспечения проведения
соответствующих образовательных мероприятий. Таким образом, основную часть информации
учащийся получает не как сообщение «готового знания», а как рефлексивную умственную деятельность,
обогащающую его ментальный опыт в ходе работы с цифровыми источниками.
Внедрение в учебный процесс таких материалов, направляет его на решение конкретных
дидактических задач, организуя и мотивируя активную познавательную деятельность обучающихся
обеспечивая обратную связь в системе «ученик, учитель, коллектив учащихся» и дистанционно и
оперативно отражая в сети достижения каждого учащегося.
Следует отметить, что инновационные дидактические технологии учебной литературы модульной
структуры открывают огромные возможности совершенствования методики отбора теоретической и
практической информации, планирования, организации, управления и контроля качества учебного
процесса, проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий на основе:
- принципов и механизмов поэтапного развертывания содержания раздела математики в форме
учебных модулей;
- наглядного моделирования процедур отбора и реализации содержания, методов, форм и средств
обучения математике.
Исходя из анализа результатов исследований ученых в этом направлении нами сформулированы и
классифицированы факторы, влияющие на эффективность обучении математике. К ним отнесены:
 мотивационные (развитие внутренних побуждений к овладению предметом математика
посредством использования компьютера как инструмента, позволяющего значительно расширить
иллюстративную базу курса);
 применение программных сред учебного назначения на основе систем динамической геометрии
и созданных на их основе дидактических материалов выступит связующим звеном между наглядными
представлениями и строгой логикой, тем самым помогая преодолению формализма в знаниях учащихся;
 содержательные (овладение знаниями посредством структурирования изучаемого материала);
 процессуальные (выбор наиболее приемлемых способов решения задач через организацию самостоятельной
работы учащихся посредством комплекса модулей и соответствующего программного обеспечения);
 прикладные; социальные; психологические.
Учитывая вышесказанное, может быть рассмотрен комплекс методических приемов по
формированию самостоятельности учащихся 10-11 -х классов при обучении математике:
 представление материала системой блоков;
 изучение материала посредством обучающих модулей, которые содержат следующие учебные
элементы: ознакомление с основными теоретическими положениями, вопросы для самоконтроля,
материалы для учебной беседы, комплекс заданий по формированию основных уровней познавательной
самостоятельности, контрольные задания;
 компьютерное программное обеспечение;


использование в процессе овладения предметом разработанного нами учебно-методического комплекса;
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 управление обучением через индивидуально-ориентированные планы.
Использование рассмотренного подхода к организации процесса обучения открывает новые возможности
для реализации потребностей личности в развитии творческого потенциала, увеличивает объем
самостоятельной работы, устанавливает единые уровни компетентности, максимально снижая субъективность
оценки. При этом обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и на активизацию
мыслительных процессов, формирование и развитие у учащихся обобщенных способов деятельности, развитие
способности, обучающихся выстраивать индивидуальные образовательные траектории.
Литература:
1. Лаврентьева, Н.Б. Педагогические основы разработки и внедрения модульной технологии обучения
[Текст] / Н.Б. Лаврентьева // Авторсф. дис. доктора пед. наук. — Барнаул, 1999. — 42 с.
2. Половникова Н.А. Теоретических основах воспитания познавательной самостоятельности в обучении /
Н.А. Половникова // Ученые записки Казанского пединститута. Казань: Тат. книжн. изд-во. – 1968. – 204 с.
3. Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе / И.Б. Сенновский // Практикоориентированная монография. – М.: Новая школа. – 1997. – 269 с.
4. Абатурова, B.C. Математическое моделирование в обучении математике как средство формирования
познавательной самостоятельности учащихся профильных классов экономической направленности [Текст] /
B.C. Абатурова // Автореферат диссертации канд. пед. наук. —Ярославль, 2010. – 23 с.

Юнда Вікторія Вікторівна,
викладач ІКМ ЛНУ ім.Тараса Шевченка
Науковий керівник Сбітнєва Л.М., доктор педагогічних наук,
професор кафедри музичного мистецтва та хореографії ЛНУ ім.Тараса Шевченка
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Важливим завданням сучасної музично-педагогічної освіти України у ХХI столітті є розвиток
професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва, творча діяльність яких буде
впливати на культурний розвиток молоді.
Проблему підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва розглядали у своїх роботах відомі науковці
Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалка, Н. Попович, О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Смирнова, В. Черкасов,
О. Щолокова та інші. Вчені зазначають, що, незважаючи на наявність значного наукового потенціалу у
галузі сучасної музично-педагогічної освіти, вона потребує досліджень, спрямованих на відповідність її
новим соціально-економічним і культурним умовам розвитку суспільства та міжнародним стандартам.
Мета роботи – дослідження сутності спеціальних дисциплін у вищому закладі музично-педагогічної
освіти, спрямованих на розвиток професійних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Майбутній учитель музичного мистецтва повинен у навчальному закладі отримати підготовку, яка
допоможе йому виконувати різноманітні види і форми музичної діяльності з школярами. Формування
професійних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва здійснюється у процесі
вивчення таких дисциплін як «Методика музичного виховання», «Хорознавство», «Диригування»,
«Вокальний клас», «Хор», «Практикум роботи з хором», «Фортепіано» та інші, які входять в навчальний
план студентів спеціальності «Середня освіта. Музичне мистецтво».
Музично-теоретичні предмети навчального плану студентів спрямовані не тільки на отримання
необхідних знань з історії і теорії розвитку музичного мистецтва, вони розвивають наступні навички і вміння:
визначення ладо-функціонального розвитку твору, тонального плану, структури та функції акордів, типу
фактури, підбір акомпанементу до мелодій, навички слухання структури акордів, чистого інтонування,
знання основних закономірностей багатоголосся, орієнтування в історичних особливостях розвитку
музичних форм, стилів, жанрів. Майбутньому фахівцю необхідні навички усвідомленого аналізу музичних
творів та здібності логічного усвідомлення кожної музичної фрази в залежності від художнього образу.
Особливого значення набуває вокальна та диригентсько-хорова підготовка, яка буде допомагати
майбутньому фахівцю здійснювати вокально-хоровий та виконавський аналіз дитячих вокально-хорових
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творів, аналізувати хорові партитури, розуміти методики розвитку дитячого голосу та знати особливості
музичного розвитку дітей різного шкільного віку та можливості виконання творів з різними рівнями
вокально-хорового виконання.
Від ступеню володіння диригентським апаратом майбутнього фахівця залежить процес сприймання
диригентських жестів хоровим колективом та відтворення музичного образу при виконанні. Хоровий
диригент досягає максимальної точності виконання, коли його диригентські жести цілеспрямовані,
раціональні, відточені, чіткі, економні, природні, пластичні та виразні.
Навички підбирати по слуху мелодії пісень та акомпанемент до них, вміння вільно читати та
усвідомлювати музичний текст, транспортувати акомпанемент у потрібні тональності, акомпанувати
хору та солістам, вміти перекладати та аранжувати твори для виконання як хору, так і ансамблям та багато
інших є необхідною умовою та успішного фахівця в роботі з дитячим хором. Навички читання з листа,
підбору по слуху, вільне володіння інструментом, уміння транспортування допомагають швидкому
ознайомленню та накопиченню пісенного репертуару.
Отримання знань про специфіку вокально-хорової роботи, які студент отримує під час навчання,
формують у майбутніх фахівців вміння та навички розвитку музичного слуху школярів і слухових навичок,
формування навичок чистого інтонування, хорового строю, ансамблю у виконанні, дикції, керування
темподинамікою у хорі, агогікою, штрихами і фразуванням. Важливим фактором у підготовці майбутнього
вчителя музичного мистецтва є отримання студентами на дисциплінах вокально-хорового циклу знань про
закономірності й особливості хорової діяльності у школі, вокально-хоровий репертуар для дітей різного
шкільного віку та формування навичок інтонування внутрішнім слухом хорової партитури твору, вміння
здійснювати виконавський та вокально-хоровий аналіз творів, використовувати основні художньо-технічні
засоби у роботі над хоровими творами та вміти управляти дитячим колективом.
Без спеціальної підготовки до диригентської діяльності важко уявити собі фахівця, який буде працювати
з дитячим хором та не володіє технічними засобами диригування. Техніка диригування, яка не може існувати
та вивчатися сама по собі, є засобом розкриття музичного змісту, засобом впливу на виконавців та
визначаються музичним матеріалом, розвивається на індивідуальних заняттях з диригування, у процесі
педагогічної, а також удосконалюється на хорових заняттях. На індивідуальних заняттях з диригування, на
яких студент оволодіває основами техніки диригування, ознайомлюється з різноманітною музичною
літературою, отримує навички вокально-хорового та виконавського аналізу творів, значну роль відіграє
концертмейстер, який виконує роль хору або оркестру та сприяє яскравому уявленню студентом музичного
образу твору, а це в свою чергу допомагає подоланню технічних труднощів.
Ще на початковому етапі в класі диригування розпочинається клопітка робота за інструментом, у процесі
якої формується навичка детального аналізу і розуміння нотного тексту вокально-хорового твору та свідомого
музично-слухового уявлення про музичний образ. Запорукою аналізу нотного матеріалу та розумінні нотного
тексту, безумовно, є гарне володіння фортепіано студентом та використання на початковому етапі навчання
студента творів з яскравими, доступними для музично-слухового уявлення та виразними темами.
Висновки. Успіх майбутньої роботи вчителя музичного мистецтва в значній мірі залежить від того
фундаменту, який буде закладений у навчальному закладі. Загальні музично-теоретичні знання,
спеціальні знання з хорознавства, досвід вокально-хорової роботи, аналітичні здібності й навички будуть
впливати на результати художньо-педагогічної, вокально-хорової та виконавської діяльності майбутнього
вчителя музичного мистецтва.
Вивчення проблеми підготовки майбутніх вчителів, ролі спеціальних дисциплін, які впливають на
розвиток аналітичних, організаторських здібностей, навичок репетиційної роботи з дитячим колективом,
сьогодні потребує уваги з боку вчених та сучасних досліджень, спрямованих на удосконалення процесу
професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в сучасних умовах.
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UTILIZATION OF LIGNOCELLULOSIC AND CELLULOSIC BIOSORBENTS IN
COMPOSITION OF BUILDING MATERIALS
High pollution of water bodies with mineralized water and toxic substances requires the development of
effective methods to reduce this impact. One of the priorities tasks in the sphere of environmental protection is to
find effective and safe wastewater treatment technologies.
At present, there exist urgent problems of utilization of waste from the agro-industrial complex. One of the
promising areas is the application of principles of so-called "green chemistry", namely the development of
technological processes using renewable raw materials. The possibility of application of renewable raw materials
in the production of materials and products for the improvement of the ecology and for the solution of the problems
related to technogenic pollution of water objects by various toxicants, including heavy metal ions, radioactive
elements, petroleum products an others is of particular interest. It is also important that when using “green”
technology both in Ukraine and abroad, each region is able to choose its raw material base depending on the
specifics of the agro-industrial complex [1–3].
From the economic point of view it is promising to use agro-industrial complex wastes as biosorbents. Chemical
activation and modification of natural sorbent promoted the improvement indexes of water purification. One of the
possible ways of utilization of spent biosorbents can be the application in the composition of building materials [4, 5].
According to State standard of Ukraine it is allowed to enter up to 5 wt. % of additives. Therefore, unmodified
walnut shells was introduced into the cement of type I-500-D0, which contains no additives, in order to evaluate
the effect of the shells on the properties of cement.
The influence of the lignocellulosic and cellulosic biosorbents on the properties of cement was studied. The
adding of1% modified shells to cement leads to an increase in the normal density of the samples, as shown on Fig.
1.Cellulosic material has a greater impact on cement properties due to the fibrous structure and due to the presence
of oxygen-containing groups on its surface, which can form additional hydrogen bonds with water molecules.

Fig. 1.Effect of lignocellulosic and cellulosic biosorbents on cement normal density
Both biosorbents accelerate the time of hardening (Fig. 2), and these values are affected by the nature of the
material. The higher the lignin content, the faster the hardening due to the presence of methoxy groups on its surface,
which exhibit hydrophobicity. Cellulose sample has he longest period of hardening due to the ability to swell.
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Fig. 2. Effect of lignocellulosic and cellulosic biosorbents on cement hardening time
The results of the investigation of the compressive strength of cement with the plant materials in its
composition are given on Fig. 3.Cellulose in the composition of the modified shell contribute to the slowing of
hardening, which is reflected in the strength of the cement samples at the age of 2 and 28 days. Adding of ligninenriched biosorbentto cement composition does not lead to a significant deterioration of the mechanical properties
of the test sample. Modified plant materials in the composition of the cement have different effects on the water
removal coefficient (Fig. 4). Cellulosic biosorbent reduces the dehydration ability of cement.

Fig. 3. Effect of lignocellulosic and cellulosic biosorbents on cement compressive strength

Fig. 4. Effect of lignocellulosic and cellulosic biosorbents on coefficient of
water removal from the cement
Thus, lignocellulosic biosorbent cannot be recommended for use as a cement additivein an amount of more
than 1%. However, it is worth noting cellulosic biosorbent has a negative effect on all cement properties.
The possibility of utilization of biosorbents in the composition of building materials was studied. Obtained
results show limited ability to use modified walnut shells in the composition of cement. Studies have shown that
enriched with lignin lignocellulosic biosorbent in the composition has a little effect on the physical and mechanical
properties of the cement. The utilization of cellulosic biosorbents by the application as additives in production of
cement cannot be recommended as the physical and mechanical properties reduce significantly.
37

References:
1. Ковальчук А. Фосфорилювання шкаралуп волоських горіхів для підвищення ефективності
очищення водних розчинів / А. Ковальчук, Т. Почечун, В. Галиш, І. Трус // Технічні науки та технології. –
2018. - № 2(12). – С. 236-244.
2. Білявський С.А. Оптимізація технології одержання сорбентів з відходів рослинного походження/
С.А. Білявський, Р.Б. Сарахман, В.В. Галиш, І.М. Трус // Екологічні науки. – 2018. - № 21. – C. 212-217.
3. Ковальчук А.І., Почечун Т.П., Галиш В.В., Трус І.М. Спосіб одержання рослинних сорбентів Заявка
U 2018 11323 (19.11.2018) / Патент на корисну модель 134509 Україна Опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.
4. V. Halysh, I. Trus, M. Gomelya, I. Trembus, B. Pasalskiy, N. Chykun, G. Trokhymenko, I. Remeshevska.
Utilization of Modified Biosorbents Based on Walnut Shells in the Processes of Wastewater Treatment from
Heavy Metal Ions. Journal of Ecological Engineering. 2020; 21(4):128–133.
5. V. Halysh, I. Trus, A. Nikolaichuk, M. Skiba, I. Radovenchyk, I. Deykun, V. Vorobyova, I. Vasylenko,
L. Sirenko. Spent Biosorbents as Additives in Cement Production. Journal of Ecological Engineering. 2020;
21(2):131–138.

Oleksandr Hordiienko
Heat power engineer department student
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
INTERNET OF THINGS
Have you ever had such that when leaving the house, you forgot to close the front door or turn off the light.
Even if it was just a doubt, you still came back and checked it. But what if I say that there is a technology that
allows you to avoid it.
Just few years ago, the Internet of things was an unknown and rather ridiculous expression, but today there are a
lot of articles about it, now it is one of the main trends of information technologies. So, let’s take a closer look.
The main purpose of Internet of things is to make your life easier and comfortable through simple interaction
with surrounding objects. It means not only physical, but also voice and spiritual contact.
The concept was formulated in 1999 as an
understanding of the prospects for the
widespread use of radio frequency identification
means for the interaction of physical objects
with each other and with the external
environment. Filling the concept of "Internet of
things" a diverse technological approach and the
introduction of practical solutions for its
implementation since 2010 is considered a
stable trend in information technology.
For the past three years this trend has been
rapidly developing in the West countries and in
Europe. Today, IoT startups are most financed
projects in the whole world. Companies-giants
have already invested a lot of money and
Picture 1. Drawing representing the Internet of things (IoT).
attracted to the development the best specialists
of the World. Also, it is very nice to take part in such startups because you are overwhelmed by the feeling that
you create something that matters, that will change our lifestyle and, furthermore, our future. Thanks to such a
project, you can already feel some of the charms that are expected in the future. Right now, many people do not
have to worry about trifle, the Internet of things does it instead of them.
This technology will make our life more comfortable. It will control almost everything: the light in the house, air
temperature, humidity, etc. I think it's very cool to listen to your favorite music, which had been set by your smart assistant,
when you came home. And I am actually hope that in few years all of us will have the opportunity to try these features.
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FEIGE-FIAT-SHAMIR IDETIFICATION SCHEME
Keywords: digital signature, authentication scheme, public key, private key, protocol, random, signature
scheme, encryption.
The topic of identification systems is relevant to this day. Identification means proving that you are who you say
you are, who (or whatever) you are — a specific person, employee or representative of an organization, device, or
even a software process, such as a stock sales system or a Web-based ordering system. Identification of an object
unknown to us is carried out standardly based on the fact that it is, has or knows something that identifies it.
Feige-Fiat-Shamir Identification Scheme
The digital signature and authentication scheme developed by Amos Fiat and Adi Shamir is considered in [1,
2]. Uriel Feige, Fiat and Shamir modified algorithm, turning it into a zero-knowledge proof of authenticity [3, 4].
This is the best evidence. authenticity with zero knowledge.
First, the product of two large primes n is generated. To generate Peggy's public and private keys, k different
numbers are first selected: v1 , v2 , . . . vk, where each vi is a quadratic residue modulo n. In other words, the numbers
vi are chosen so that the equation x2 ≡ vi (mod n) has a solution and the number vi-1 mod n exists. Line
v1 , v2 , . . . vk is the public key. Then the smallest numbers si are calculated for which s i = sqrt (vi-1 ) (mod n).
String s1, s2, ..., sk is the private key.
The following protocol is executed:
(1) Peggy chooses a random r less than n. Then she calculates the number x = -r2 mod n and sends x to Victor.
(2) Victor sends Peggy a string of k random bits: b1 , b2 ,. . . bk .
(3) Peggy calculates the number y = r * ((s1b1)*(s2b2)*…*(skbk)) mod n. (She multiplies the of si corresponding
to bi = 1. If the first bit sent by Victor is 1, then the number s1 will go into the product, and if the first bit is 0, then
no, etc.) Peggy sends the number y to Victor.
(4) Victor checks the condition x = y2 * ((v1b1)*(v2b2)*…*(vkbk)) mod n. (He multiplies the values of vi based on a
random binary string. If its first bit is 1, then v1 will go into the product, and If the first bit will be 0, then no, etc.)
Peggy and Victor repeat this protocol t times, until Victor will not be convinced that Peggy knows the numbers
s1, s2, . . . sk .
The probability that Peggy will be able to trick Victor t times is 1/2 kt . The authors recommend using the
probability of fraud 1/220 and uggest values of k = 5 and t = 5. If you suffer from paranoia, then increase these values.
Patents
Fiat-Shamir is patented. If you wish to obtain a license for the algorithm, contact Yeda Research and
Development, The Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel.
Example
Take a look at the operation of this protocol in small numbers. If n = 35 (two primes - 5 and 7), then it is possible
The quadratic residues are:
1: x2 ≡ 1 (mod 35) has solutions: x = 1, 6, 29, 34.
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4: x2 ≡ 4 (mod 35) has solutions: x = 2, 12, 23, 33.
9: x2 ≡ 9 (mod 35) has solutions: x = 3, 17, 18, 32.
11: x2 ≡ 11 (mod 35) has solutions: x = 9, 16, 19, 26.
14: x2 ≡ 14 (mod 35) has solutions: x = 7, 28.
15: x2 ≡ 15 (mod 35) has solutions: x = 15, 20.
16: x2 ≡ 16 (mod 35) has solutions: x = 4, 11, 24, 31.
21: x2 ≡ 21 (mod 35) has solutions: x = 14, 21.
25: x2 ≡ 25 (mod 35) has solutions: x = 5, 30.
29: x2 ≡ 29 (mod 35) has solutions: x = 8, 13, 22, 27.
30: x2 ≡ 30 (mod 35) has solutions: x = 10, 25.
The inverse values (mod 35) and their square roots are:
v
1
4
9
11
16
29

v-1
1
9
4
16
11
29

s=sqrt(v-1)
1
3
2
4
9
8

Note that the numbers 14, 15, 21, 25, and 30 have no inverse values of mod 35, since they are not mutually
are simple with 35. This makes sense since there should be (5 - 1) * (7 - 1) / 4 quadratic residues mod 35, mutually
primes with 35: GCD (x, 35) = 1.
Note that the numbers 14, 15, 21, 25 and 30 do not have inverse values modulo 35, since they are not coprime
with the number 35. This makes sense, since there must be (5 - 1) * (7 - 1) / 4 quadratic residues modulo 35,
mutually simple with 35: GCD (x, 35) = 1.
So, Peggy gets a public key, consisting of k = 4 values: {4, 11, 16, 29}. The corresponding private key is {3, 4, 9, 8}.
Consider one round of the protocol.
(1) Peggy picks a random number r = 16, calculates 162 mod 35 = 11, and sends it to Victor.
(2) Victor sends Peggy a string of random bits: {1, 1, 0, 1}
(3) Peggy calculates 16 * (31 * 41 * 90 * 81 ) mod 35 = 31 and sends it to Victor.
(4) Victor checks that 312 * (41 * 111 * 160 * 291 mod 35 = 11
Peggy and Victor repeat this protocol t times, each time with a new random number r, while Victor will be convinced.
Small numbers like those used in the example do not provide real security. But when length n is equal to 512 or more
bits, Victor will not be able to find out about Peggy’s private key except for the fact that Peggy really knows him.
Conclusion: The protocol allows one participant (proving A) to prove to another participant (verifying B)
that he has secret information without revealing a single bit of this information.
The security of the protocol is based on the difficulty of extracting the square root modulo a sufficiently large
composite number n, the factorization of which is unknown.
There are some improvements to the main version of the protocol that reduce the complexity of interactions
between participants or integrate identification data into the scheme.
References:
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ
ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Озброєння та військова техніка (ОВТ) складають головний матеріальний компонент воєнної
могутності держави. Відповідно розвиток ОВТ є однією з головних умов, що визначають рівень
боєздатності сучасної армії.
Розроблення перспективних зразків ОВТ проводиться відповідно до завдань, що характерні для виду
озброєння, умов їх виконання та врахування можливостей військово-промислового комплексу.
Відповідність зразків ОВТ завданням, що на них покладені, забезпечуються сукупністю їх властивостей
і характеризують якість матеріальної складової бойового потенціалу частини (підрозділу)[1].
Кількісно-якісним відображенням властивостей зразків ОВТ є їх тактико-технічні характеристики
(ТТХ). Від повноти переліку та обґрунтування їх рівня прямо залежать бойові якості перспективних
зразків. В загальному вигляді вимоги до ТТХ висуваються з оперативно-тактичної, технічної та
економічної точок зору.
Перше проблемне питання, яке постає під час розроблення тактико-технічного завдання зі створення
зразка ОВТ – це призначення зразка, принципи його дії, місце в загальній системі озброєння, тобто вибір
оцінних критеріїв та їх значення.
На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу та різкого ускладнення озброєння суттєво
зростає роль засобів моделювання під час створення нових і модернізації існуючих зразків ОВТ.
Відповідно зросла і роль моделювання в ході супроводження науко-дослідних та дослідноконструкторських робіт для воєнного сектору. Це пов’язано з наступними обставинами.
По-перше, на початкових етапах розроблення неможливо використовувати реальне середовище для
створення його впливу на зразок ОВТ, що проектується.
По-друге, вартість створення реального середовища на наступних етапах дуже висока. Наприклад,
один літако-виліт коштує приблизно 10000 дол. США, а пуск ракети земля-повітря малої дальності
приблизно 100000 дол. США. Для створення реальної обстановки в одному експерименті може
знадобитись сотні цілей та ракет, а таких експериментів необхідно десятки[2].
Слід зазначити, що створення віртуального середовища повинно випереджати розроблення зразка
озброєння. Це забезпечить доцільність створення (модернізації), сформувати обґрунтоване тактикотехнічне завдання (ТТЗ), значно скоротити витрати та час на розроблення, забезпечити високу якість
функціонування зразка ОВТ, що розроблюється.
Відсутність засобів імітаційного моделювання бойових дій (ЗІМБД) призводить до того, що зразок
озброєння неможливо перевірити в умовах максимального завантаження, яке визначене в ТТЗ.
По-третє, деякі вимоги, що визначені в ТТЗ, неможливо перевірити в реальному середовищі внаслідок
відсутності реального середовища, наприклад, висотних або гіперзвукових цілей, або неможливе
забезпечення безпеки, наприклад, політ на наднизьких висотах.
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В Україні процеси створення ЗІМБД розвиваються досить повільно, що безумовно відображається на
якості воєнно-наукового супроводження під час розроблення перспективних зразків ОВТ.
Це пов’язано з низкою проблем.
По-перше це недооцінка ролі ЗІМБД для створення складних зразків озброєння.
По-друге, висока вартість створення та підтримання функціонування сучасних ЗІМБД. Сучасні
ЗІМБД являють собою складні інформаційні системи, іноді більш складні, ніж зразки озброєння, для
дослідження яких вони використовуються.
Важливе місце серед ЗІМБД займають інтерактивні імітаційні моделі, які забезпечують можливість
дослідження сценаріїв форм застосування угруповань, частин, підрозділів в вигляді ігрового імітаційного
машинного експерименту.
ЗІМБД дозволяють вирішувати такі завдання:
- обґрунтування напрямів розвитку систем озброєння;
- обґрунтування перспективних організаційно-штатних структур;
- забезпечення проведення заходів оперативної та бойової підготовки.
ЗІМБД забезпечують можливість імітації двостороннього (багатостороннього) конфлікту, в якому
відтворюються дії одиниць або систем об’єктів сторін з врахуванням відповідних тактико-технічних характеристик.
Система вводу вихідних даних забезпечує формування в інтерактивному режимі інформації для моделювання.
Ця інформація за змістом являє сукупність кількісних даних, що характеризують вихідну обстановку в усіх її
аспектах (оперативних, тактичних, технічних, часових і т.і.), які враховуються під час моделювання.
Вся інформація стосовно озброєння та військової техніки складається з наступних елементів: системи,
зброя, боєприпаси з відповідними технічними характеристиками. Ця інформація є постійною, формується
заздалегідь і зберігається в базі даних. Крім того, до постійної інформації відносяться дані про місцевість
(у вигляді цифрової мапи), які впливають на функціонування систем.
Під час моделювання відтворюються динаміка змін просторово-часової картини розвитку бойових
дій. При цьому, в ході бою враховується динаміка прямих і зворотних зв’язків вогневих, інформаційних
засобів і об’єктів протидіючих сторін.
Модель бойових дій створена на принципах відкритої архітектури. Це забезпечує можливість змін
бойових порядків, складу засобів і способів взаємодії між ними, дозволяє використовувати моделі різного
ступеня деталізації.
В об’єктній структурі моделі присутні об’єкти з різним ступенем узагальнення опису. Є типові
об’єкти, які забезпечують імітацію більшості реальних засобів різних типів шляхом визначення
відповідних вихідних даних, але і є об’єкти, алгоритм роботи яких відтворює специфіку роботи
спеціалізованих видів озброєння: засобів ППО, ракетних комплексів класу “земля-земля”.
В ході імітації формується протокол роботи моделі, який містить інформацію про всі події, які є в
системі. Ці дані формують систему звітів, яка дозволяє отримувати практично всю інформацію про
поточний стан одиниці (зразка ОВТ), а також про об’єкти, на які одиниця (зразок ОВТ) впливає, тобто
оцінити бойову ефективність (ефективність застосування)[4].
Крім того, ЗІМБД забезпечують проведення ретроспективного аналізу результатів моделювання (запису
проведених дій) з виявленням причино-наслідкових зв’язків і закономірностей динаміки процесу, що моделюється.
Таким чином, в сучасних умовах без детального моделювання основних процесів, які впливають на
бойову ефективність нового зразка, створення високоякісного ОВТ становиться неможливим[3].
Без використання ЗІМБД практично неможливо:
обґрунтувати тактико-технічні вимоги та сформувати ТТЗ на перспективний зразок ОВТ;
провести випробування та оцінити відповідність параметрів і характеристик зразка ОВТ вимогам ТТЗ;
оцінити ефективність функціонування зразка ОВТ в різних умовах його застосування;
провести воєнно-наукове супроводження певних етапів життєвого циклу зразка ОВТ.
Таким чином, в сучасних умовах без детального моделювання основних процесів, які впливають на
бойову ефективність нового зразка, створення високоякісного ОВТ становиться неможливим.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ АУДИТОРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Сучасний розвиток інформаційних систем, їх революційне впровадження в різні сфери
повсякденного життя особливо наголошує на проблемі забезпечення інформаційної безпеки (ІБ). Однією
зі складових процесу всебічного забезпечення ІБ є аудит інформаційних систем. Саме аудит дозволяє
оцінити правильність і адекватність прийнятих заходів захисту, впровадження нових способів і засобів
забезпечення ІБ, і в підсумку – дати остаточну оцінку досягнення рівня захищеності.
Сьогодення багате на роботи, присвячених аудиту ІБ. Проте в переважній більшості цих робіт аудит
розглядається як процес перевірки інформаційних систем на відповідність заздалегідь визначеним вимогам ІБ.
Нагально ситуація постає, коли мова йде про критичну інфраструктуру держави. У більшості технічно
розвинених країн світу вже сформовані сили інформаційних операцій («кібервійська»), головним завданням
яких є цілеспрямоване порушення функціонування критичної інфраструктури країн-противників.
Згідно із Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [1] на ДССЗЗІ
покладено певні важливі функції. А саме, ДССЗЗІ має забезпечувати впровадження аудиту інформаційної
безпеки на об’єктах критичної інфраструктури, крім цього встановлювати вимоги до аудиторів
інформаційної безпеки, а також визначати порядок їх атестації (переатестації); координувати та
організовувати, та проводити аудиторську діяльність захищеності комунікаційних і технологічних систем
об’єктів критичної інфраструктури на вразливість.
Тому в умовах сучасних глобалізаційних процесів, 6-річної агресії Російської Федерації та усіх
наслідків, які вона несе за собою, перед Україною постає актуальне питання щодо інформаційного захисту
об’єктів критичної інфраструктури, що у свою чергу можливе лише за умови постійного розвитку
інформаційних систем, а також наявності висококваліфікованих акторів аудиторської діяльності, які у
свою чергу є компетентними відповідно з часом.
Відповідно до стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 [2], що містить принципи та вимоги до компетентності,
послідовності та неупередженості органів, що провадять аудит, оцінювання їх компетентності визначається
сукупністю загальних та спеціальних знань і навичок, а також особистих якостей.
Для визначення кількості та складу групи аудиторів ІБ для конкретного аудиту ІБ необхідно враховувати:
1) Загальну компетентність групи аудиторів ІБ, необхідну для досягнення цілей у межах аудиту ІБ;
2) Обрані методи аудиту ІБ;
3) Можливість аудиторів ІБ ефективно взаємодіяти з працівниками об’єкта критичної
інфраструктури та між собою. [3]
Специфіка процесу оцінки компетентності закладена у чотири основні етапи: визначення сукупної
компетентності персоналу для проведення аудиту; визначення критеріїв оцінки; вибір відповідного
методу оцінки; проведення оцінки.
Для оцінки аудиторів і керівників групи з аудиту рекомендовано використовувати такі методи:
- Аналіз записів – оцінка кваліфікації аудитора.
- Зворотній зв'язок - оцінка інформації про те, як сприймається діяльність аудитора.
- Співбесіда – оцінка особистих якостей і комунікаційних навичок, оцінка знань і отримання
додаткової інформації.
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-Спостереження – оцінка особистих якостей і здатності застосування знань і навичок.
- Тестування – оцінка особистих якостей, знань, навичок і їх застосування.
- Аналіз діяльності після аудиту – отримання інформації про роботу аудитора під час виконання дій з
аудиту, визначення його переваг і недоліків.[4]
Перед нами постає проблемне питання у пошуку або ж розробці методики оцінювання аудиторів.
Однак слід зазначити, що жоден з існуючих методів не може сам по собі дати вичерпну оцінку
компетентності аудитора. Дати повну характеристику можна лише на основі спільного використання
різних методів шляхом обчислення комбінованої оцінки. Це обумовлено наступним:
– кваліфікація аудитора являє собою ієрархічну структуру властивостей, кожна з яких може бути
кількісно охарактеризована одним із видів часткових оцінок (евристичних, статистичних або
документальних). Отже, відповідно до принципів кваліметрії оцінка якості експерта повинна бути
величиною комплексною, залежною від часткових оцінок;
– на сьогоднішній день існують методи Аналіз записів, Зворотній зв’язок, Співбесіда,
Спостереження, Тестування та Аналіз діяльності після аудиту. Їх доцільно застосовувати разом для
обчислення комплексної оцінки кваліфікації аудитора;
– для зведення часткових оцінок у комплексну доцільно використовувати деякі обґрунтовані
коефіцієнти “вагомості” кожної часткової оцінки.
Відповідною процедурою можна відобразити більш детальну картину компетентності аудитора, його
обізнаності, вмінь та навичок, а також особистісні якості. Остаточним етапом або ж мотиваційним
джерелом для самовдосконалення аудиторів після процедури перевірки є складання рейтингу, який в
майбутньому допомагає у формуванні відповідних аудиторських груп.
У рамках дипломної роботи оцінку компетентності аудиторів Інформаційної Безпеки на об’єктах
критичної України пропонується здійснювати за допомогою комплексного методу, який дозволяю
зібрати данні за допомогою усіх методів та дати більш комплексну та достовірну оцінку.
Висновок. Застосування комплексної оцінки, яка включає в себе разом із кількісними і якісні методи
оцінки компетентності, допоможе уникнути неякісного підбору фахівців, забезпечити достатній рівень
професіоналів в області аудиту ІБ, що оцінюється, та у свою чергу забезпечить достовірність результатів
аудиту Інформаційної Безпеки об’єктів критичної інфраструктури України.
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННОГО СЕРВІСУ ПІДБОРУ ГАРДЕРОБУ
Розвиток інформаційних технологій надзвичайно змінив повсякдений образ життя сучасної людини. Те
що декілька десятиліть тому люди й уявити не могли сьогодні стало частиною нашого звичного життя.
Компаній введуть бухгалтерський облік використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення, замість
паперових документів використовують системи електронного документообігу, а спілкування відбувається у
соціальних мережах. В реальному світі для вирішення питання «Що мені одягти сьогодні?» чи «Що мені
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вдягнути щоб виглядати привабливо?» люди звертаються за консультацією до стилістів. Проте цей аспект
людського життя також можна вдосконалити створивши електронний сервіс підбору гардеробу.
Електронний сервіс підбору гардеробу вирішує проблему із якою стикається кожна людина коли
думає про те, що одягнути і як зіставити одяг таким чином щоб виглядати стильно і респектабельно.
Звичайний підхід для вирішення цього питання передбачає попереднью домовленість із стилістом,
звичайно потрібно знайти час на зустріч, спланувати зустріч таким чином щоб усім було зручно кожній
стороні було зручно зустрітися, тобто велика кількість часу витрачається просто на підготовку, а це ще
навіть не початок безпосереднього перевтілення. Використовуючи сучасні технології увесь процес
створення образу можна пришвидшити, навіть змінити сам спосіб проведення консультацій створивши
електронний-сервіс, що буде з’єднувати стилістів та їх клієнтів.
У даній роботі проведено аналіз сучасних практик і методів розробки електронних сервісів та їх
адаптація для розробки електронного сервісу підбору гардеробу. Таким чином створення та впровадження
даного електронного сервісу дозволить значній частині населення використовувати послуги стилістів у вже
звичній для сучасної людини формі – через Інтернет чи навіть через мобільний додаток.

Неволін В.А.,
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ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Мірошниченко О.В.,
доцент кафедри прикладної механіки
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ТА ПОБУДОВИ ЗБІРНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗА
ДОПОМОГОЮ CAD-СИСТЕМИ POWERSHAPE
У теперішній час САD-системи знайшли широке застосування в інструментальному виробництві
машинобудівних підприємств. Проте ефективність їх використання не достатня. Як правило, вони
відіграють роль електронного аналога кульмана. Значний обсяг розрахунків, необхідних для
проектування металообробного інструменту, виконується з використанням комп'ютерних програм,
наприклад електронних таблиць, MatCAD та ін.
Спроби поєднати проектні розрахунки металообробних інструментів з їх комп'ютерними
кресленнями робилися давно. Як правило, ця інтеграція досягалася шляхом створення програмних
модулів, написаних на спеціалізованих, або на універсальних мовах програмування. Проте розробка і
модернізація даних модулів вельми трудомістка і вимагає від розробників глибоких знань не тільки у
предметній області, але і у програмуванні. У зв'язку з цим подібні програми до цих пір не знайшли
широкого застосування на виробництві.
При розробці конкретних систем автоматизованого проектування різального інструменту (САПР РІ),
доцільно об'єднувати в групи цільні лезові інструменти, що дозволить використовувати для них однакові
проектно-розрахункові модулі. Також слід зазначити, що бази даних цільного різального інструменту
використовуються при створенні САПР збірного інструмента. Найбільш актуально проблема створення
САПР РІ стоїть при конструюванні осьових різальних інструментів (свердло, зенкер, розвертка), [1]. Існує
велика кількість комп’ютерних програм, за допомогою яких можливо вирішити задачу створення баз
даних інструментів. Найбільш відомі із них: Компас 3D, SolidWorks, AutoCAD, сімейство програмних
продуктів компанії Delcam та інші.
Найбільш сучасною та такою, що відповідає усім вимогам, що пред'являються до CAD систем, є
продукт PowerShape компанії Delcam. Головною рисою системи PowerShape є можливість поверхневотвердотільного моделювання.
В основі розробляємої САПР РІ лежать макроси та команди OLE [2]. DELCAM PowerShape має
вбудовану програму для запису та повного відтворення макросів.
Побудова моделі інструменту починається з блоку введення даних. Він забезпечує збір та подальшу
обробку початкових даних, таких як діаметр отвору, глибина, тип отвору та оброблюваний матеріал.
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В залежності від умов обробки система може виконувати побудови базових елементів, що трохи
відрізняються за конструкцією. У дослідній САПР РІ подібна можливість відображена в варіантах
побудови системою як хвостовика HSK, так і хвостовика з конусністю 7:24. Вибір здійснюється на основі
жорсткості корпусу інструменту. Після того, як система обирає підпрограму згідно із закладеними
умовами, на дисплеї відображається процес побудови в прискореному темпі. Користувач може бачити, з
яких елементів система складає розроблюваний елемент інструменту.
В цілому, можна розділити весь процес створення твердотільної моделі елементів інструменту на окремі
типові блоки. На початковому етапі створюється ескіз основного тіла елемента в заданій площині. Найчастіше
такий ескіз призначений для операції обертання і містить в собі велику частину розмірів елемента. Надалі, на
основі отриманого тіла створюються все більш і більш дрібні деталі, які використовуються в наступних булевих
операціях. Переважно побудова кожного тіла починати зі створення персональної локальної системи
координат. Система PowerShape надає можливість створення подібних систем координат з заданим
положенням в просторі а також вказаним ім'ям. Використовуючи останню зазначену можливість, системі
координат присвоюється таке ж ім'я, що і тілу, створеному в цій системі координат.
Слід враховувати, що створена нова система координат автоматично оголошується активною.
Розглянемо автоматичну побудову елементів збірного свердла на прикладі корпусу інструменту.
Побудова корпусу інструменту починається з імпорту даних. Система передає макросу введені
користувачем параметри: діаметр отвору і його глибину, а також задній кут α для створення поверхні, що
базує в корпусі інструменту різальну пластину.
Наступним етапом роботи програми є створення ескізу під операцію обертання (рис. 1).
Основою для побудови контуру служить блок команд «CREATE LINE CONTINUOUS». Даний блок
команд дозволяє будувати лінії так, щоб кінець однієї лінії служив початком іншої. При цьому слід
зазначити, що PowerShape будує лінію у відносних координатах від початкової точки. Тому кожному
блоку команд побудови повинен передувати блок розрахунку.

Рисунок 1 – Ескіз корпусу інструменту
Надалі отриманий контур використовується для отримання твердого тіла методом обертання. В якості
осі обертання виступає активна координатна вісь або координатна вісь, перпендикулярна до активної
площини. Так як побудова виконувалося в площині XY, а віссю обертання вступає вісь X, то перед
операцією обертання повинна стояти команда, яка обирає відповідну вісь або площину.
Наступним етапом побудови є створення стружкових канавок кожного з ступенів інструменту. Ця операція
здійснюється за принципом видавлювання контуру і здійснюється командою «CREATE SOLID EXTRUSION».
Після операцій булевого віднімання, корпус інструмента створюється автоматично.
За аналогічною методикою, створюються різальні пластини та хвостовик інструмента. Після закінчення
проектування система збирає дані про моделі, необхідні для подальшої роботи і передає їх у головний макрос.
Головний макрос, отримавши відповідні види компонентів і їх взаємної прив'язки складає модель
інструменту (рис. 2), записує її в окремий файл, та завершує роботу.
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У ході написання і налагодження дослідної САПР РІ
були використані і описані практично всі можливості
твердотільного моделювання системи PowerShape.
Система PowerShape показала як ряд переваг, так і ряд
недоліків з точки зору поставленої задачі. До переваг
можна віднести наступне:
 наочність побудови – всі етапи автоматичної
побудови відображаються на дисплеї користувача. На
стадії налагодження дана особливість системи значно
спрощує роботу;
 робота з локальними системами координат –
система пропонує зручний спосіб створення, редагування і
роботи відразу з декількома системами координат. Дана
можливість сильно полегшує написання підпрограм, так як
дозволяє не перераховувати всі параметри в абсолютну
систему координат, а проектувати елемент за заданими
параметрами в локальній системі;
 можливість додаткових налаштувань базових
примітивів – дана можливість значно спрощує створення
Рисунок 2 – Приклад інструменту,
складних тіл, зменшуючи обсяг додаткових розрахунків
побудованого САПР РІ
і побудов.
В ході роботи з системою PowerShape були виявлені наступні недоліки:
 параметризація – в системі PowerShape параметрично можна поставити тільки базові примітиви.
Крім того, з точки зору користувача процес зміни значень параметрів виконаний досить плутано і незручно;
 робота з таблицями параметрів – в системі PowerShape не реалізована можливість збереження
таблиць даних у зовнішніх файлах;
 експорт моделей – експорт моделей в пакеті DELCAM здійснюється програмою «Exchange».
Проте ця програма експортує моделі не як твердотільні елементи, а як перелік поверхонь, що обмежують
тіло. Таким чином, моделі, отримані в системі PowerShape, потребують додаткового доопрацювання в
програмі кінцево-елементного аналізу.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Белякова Г.В.,
Науковий керівник – канд. філол. наук., Шуменко Ольга Анатоліївна
Сумський державний університе
УРОК-ЕКСКУРСІЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Мовлення - це вираження ідеї, зосередженої на конкретній меті, із витонченими зізнаннями, словами,
тобто продуманими думками та мовленнєвими навичками, є усталеною здатністю говорити, не
замислюючись над опрацьовуванням мови. [3, ст.175]
Мовленнєве уміння - це вираження думки, яке фокусується на певній меті, з визначеними відмінками та
словами, тобто визначена думка, а мовленнєва навичка - це навички мислення, що узгоджуються з
навичками розмови, завдяки якими людина може висловлюватися не замислюючись над мови. [3, ст. 177]
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Вправи дуже важливі при формуванні різних навичок. Завдяки їм відбувається автоматизація
навичок, підвищення кваліфікації, загальна діяльність. Вправи необхідні як у фазі розвитку навичок, так і
в процесі їх захисту. Без постійних систематичних вправ майстерність часто втрачає свою якість.
Поняття “контроль” у методиці навчання іноземних мов розглядається як “процес письмових завдань
і формування на цій основі оцінки за пройдений розділ програми, курсу” [3, с. 154].
Об’єктами для контролю обирають рівень комунікативних навичок, говоріння, читання, письмо та
аудіювання. За допомогою контролю встановлюється рівень володіння іноземної мови відповідно до
програмних вимог, особисті досягнення, знання та вміння учнів, ефективність деяких методів навчання. [1]
В наш час основною метою викладання іноземної мови в початкові школі є формування в учнів
навичок спілкування іноземною мовою. Загальною метою контролю – визначення ступеня оволодіння
компонентами предмету, а саме контроль умінь і навичок учнів. [3, ст. 156]
Для проведення перевірки знань учнів застосовують завдання та вправи різних когнітивних рівнів: на
розуміння знань, на відтворення, на застосування в стандартних навчальних ситуаціях, на здатність
висловлювати свою думку. [3, ст. 167]
Екскурсія – форма організованого навчання, яка дозволяє проводити спостереження, вивчення різних
предметів, явищ та процесів в природному середовищі. [3, ст. 157]
Відмінність від звичайного уроку: проводиться поза класом, не має обмеження в часі, може
проводитися учнем.
Проведення нетрадиційної форми урока-екскурсії з використанням інформаційних технологій
ознайомлює учня з історичними та культурними традиціями, допомагає сформувати комунікативні
навики та формує особистість.
Одним із головних засобів підходу до повноцінного навчання є формування мовленнєвої діяльності
учнів, що полягає в умінні читати і розуміти текст, брати участь у дискусіях, здатність слухати,
висловлювати власні думки, переконувати та відстоювати свою точку зору, висловлювати погляди в усній
та письмовій формі. [3, ст. 280]
Мовленнєва діяльність – це засіб спілкування з іншими людьми, що потребує використання мовлення. [3, ст.280]
Вирізняють два аспекти мовленнєвої діяльності продуктивне – письмо і говоріння, та рецептивні –
читання та аудіювання.
На уроці-екскурсії ефективним буде застосування монологічного мовлення, а саме побудови свого
висловлення в ході побаченого і пережитого. Він містить аспекти: логічність, виразність, правильність,
змістовність, багатство мовних засобів,чистота, точність.
Для розвитку мовленнєвої діяльності використовують комунікативні вправи. В результаті проходження
практики, можу зазначити ефективність застосування вправ ігрового характеру. Саме цей тип вправ створює
мотив до спілкування, а саме цим мотивом виступають навчальні ігри або ігрові вправи.
Ігрова вправа – це вправа метою якої є розвиток, вдосконалення та формування мовленнєвих умінь та
навичок завдяки багаторазовому виконанню дій, які набувають особливе значення для того, хто їх
виконує, бо є вмотивованими участю в ігровій дії. [2, ст. 192]
Досліджуючи процес формування навичок, зазначимо, що використання ігрових вправ спонукає не
лише розвиток мовленнєвих навичок та умінь, а і інших навичок в ході виконання вправ, що дає змогу
об’єднувати різні типи вправ в одну для більш значущого ефекту.
Діалогічне мовлення, також спонукає до розвитку мовленнєвої діяльності.
Діалогічне мовлення – це акт спілкування між двома або більше учасниками. [2, ст. 302]
Отже, застосування уроку-екскурсії для контролю мовленнєвих умінь і навичок є одним із дійових
способів. Саме на цьому уроці вчитель може застосовувати ігрові вправи, ведення дискусій, обговорення,
використання монологу , діалогу. Вони охоплюють всі аспекти навчального процесу, допомагають
засвоїти пройдений матеріал та добути нові навики комунікації у процесі навчання. Ця тема є актуальною
та потребує подальшого дослідження.
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. -К.:
Ленвіт, 2003.
2. Навчальна програма вимог до викладання іноземної мови в школі. //Київ – 2001
3. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 2004.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Українська мова – державна мова нашої славетної країни. А отже, вона є обов’язковою для всіх
громадян держави незалежно від соціальної, релігійної чи територіальної належності, що закріплено на
законодавчому рівні. У Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» від 25.04.2019 року [1] закріплені мовні квоти для телекомпаній. За законом
телерадіоорганізації зобов'язані транслювати державною мовою не менше 75 відсотків добового обсягу
передач, у тому числі інформаційно-аналітичних блоків і розважальних програм.
Мова засобів масової комунікації залишається цікавим полем досліджень новітніх тенденцій функціонування
сучасної української мови. Функції ЗМІ надають можливість впливати на загальні мовні тенденції у суспільстві,
певним чином вливати на законотворення у мовній галузі. З огляду на це актуальним постає питання мовлення на
телебаченні. І саме тому аналізу використання сучасної української мови в інформаційному просторі, помилкам,
що допускають журналісти, ведучі радіоефірів та телеведучі присвячена наша робота.
Мета роботи полягає у тому, щоб дослідити функціонування української мови у телепросторі та визначити
кількість україномовного контенту (у відсотковому коефіцієнті) на прикладі телепередач каналу «1+1».
Подібні теми щодо мови телерадіопередач порушувалися у роботах науковців: Г.М. Сащук,
Л.О. Заболоцька, С.І. Соколова, С.О. Бибик, З.В. Мацюк, Н.І. Станкевич та багато інших.
Спираючись на актуальність порушеного питання, ми вирішили провести власне дослідження і
дізнатися про теперішній стан використання української мови на телебачення. Для цього ми проаналізували
телепрограму українського каналу «1+1» за добу. Обрано було неділю, тому що найбільше часу люди
приділяють перегляду телевізора саме у вихідні дні. Нами було переглянуто 14 телепередач і фільмів, що
показували в ефірі, проаналізовано мову, якою ведуть передачу, або ж транслюють фільм та за допомогою
пропорції обчислено загальну відсоткову кількість україномовного контенту.
За основу нами було взято телепрограму каналу «1+1» на неділю 15 березня 2020 року. У ній було вказано
розклад передач і фільмів телеефіру від 6:00 15 березня до 5:00 16 березня. Телепрограма виглядала так: 6:00 –
«Дитячий кінозал»; 6:25 – «Життя відомих людей»; 7:00 – «Світ навиворіт»; 8:45 – серіал «Легковажна жінка»;
19:30 – «ТСН. Тиждень»; 21:10 – х/ф «Титанік»; 00:55 – х/ф «Міф»; 2:55 – «Світ на виворіт»; 5:00 – «ТСН» [5].
«Дитячий кінозал» – це один з нових проектів телеканалу «1+1», ранкова пізнавально-розважальна
програма для дітей. Ведуча програми – п’ятирічна Єфросинія, яка теж знімається в ранковій передачі
«Сніданок з 1+1». Сам проект полягає в тому, що ведуча розповідає різноманітні пізнавальні факти для
малечі, після чого у програмі транслюють мультфільми. Уся телепередача ведеться українською мовою,
включно з мультфільмами. Тривалість телепередачі – 20 хвилин.
Наступною у телепрограмі є передача під назвою «Життя відомих людей». «Життя відомих людей» –
так само один із нових проектів телеканалу «1+1», в якому співачка TAYANNA та ведучий Богдан
Юсипчук спілкуються з зірками та розкривають секрети їхнього приватного життя. Ця програма так само
транслюється повністю українською мовою і триває 45 хвилин.
О сьомій годині ранку розпочинається українська пізнавальна телепрограма про подорожі до
найекзотичніших країн світу, авторська програма мандрівника і журналіста Дмитра Комарова – «Світ
навиворіт». Ця телепередача триває приблизно 45 хвилин і, як не прикро, транслюється російською мовою.
О 8:45 у телеефір виходить серіал під назвою «Легковажна жінка». У центрі сюжету знаходиться
життя молодого і перспективного хлопця Микити, що має все, чого забажає, але його життя дуже сильно
змінюється одразу після знайомства з іще одною головною героїнею серіалу – доволі відкритою дівчиною
Лілією. У неділю було показано увесь перший сезон цього серіалу, а саме 12 серій по 45 хвилин. Серіал
«Легковажна жінка» транслювався російською мовою, з українськими субтитрами.
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Після серіалу на телеканалі транслювалися новини «ТСН. Тиждень», тривалістю 1 година 48 хвилин.
Ведучі говорять українською мовою, усі репортажі українською, та присутній переклад державною
мовою усіх сюжетів з іншомовними учасниками.
Наступним розпочинається художній фільм «Титанік». Тривалість фільму складає 3 години 15
хвилин. На українських телеканалах його, як завжди, транслюють українською мовою.
За п’ять хвилин до першої години ночі на телеканалі транслювали ще один художній фільм «Міф».
Як і більшість зарубіжних картин, його показували в українському дубляжі. Тривалість фільму
склала 1 годину 57 хвилин.
Після закінчення художнього фільму у телеефір знову виходить шоу про подорожі «Світ навиворіт»,
як і минулого разу, російською мовою.
А вже о п’ятій ранку в ефірі телеканалу «1+1» - новини «ТСН», тривалістю 21 хвилина. Як і завжди,
ведуча Телевізійної служби новин говорила українською мовою.
На основі проведеного спостереження, ми порахували кількість україномовного контенту в телеефірі
українського каналу «1+1» за допомогою пропорції. Для цього спочатку порахували загальний час ефіру, що
ми беремо. Ми не можемо забувати про рекламу на телеканалі, яка, до речі, транслюється тільки українською
мовою, тому вважаємо, що загальний час проведення дослідження з 6:00 15 березня до 5:30 16 березня, а
саме 23 години 30 хвилин. Якщо ми вже і говоримо про рекламу, то потрібно порахувати скільки часу на неї
відводиться. Для цього від загального часу віднімаємо суму часу всіх фільмів і телепередач, що ми
проаналізували. Сума часу транслювання фільмів і телепередач без реклами складає 19 годин, а отже на
рекламу відводиться 4 години 30 хвилин всього ефірного часу за добу. Контент українською мовою
транслювався 8 годин 30 хвилин на добу. А російськомовний контент – півтори години. І ще 9 годин
транслювався серіал російською мовою з українськими субтитрами. Таким чином, за допомогою пропорції
було розраховано, що на російськомовний контент з українськими субтитрами було відведено 38,2%
ефірного часу, на російськомовний – 6,4%, на україномовний контент – 36,2%, а на рекламу – 19,2%. Завдяки
цій пропорції ми бачимо, що на україномовний контент було виділено на 2% менше ефірного часу, але деякі
аналітики вважають за потрібне додавати час реклами до часу україномовного контенту, бо реклама так само
транслюється українською мовою і несе в собі певну інформацію, тоді ми отримуємо 55,4% телеефіру
українською мовою. А отже, більше половини часу займає саме україномовний контент.
Звернемося до законодавчого закріплення мовних питань. У Законі України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» йдеться про те, що кількість україномовного контенту в
радіо- та телеефірі повинна складати 75% від всього часу ефіру[1]. Хоч і допускається транслювання
іншомовного контенту з українськими субтитрами, або ж телепередач, в яких один ведучий розмовляє
наприклад російською, а інший українською, такі програми не повинні займати стільки часу, скільки ми
побачили під час проведення нашого спостереження.
Буває, що дослідники виправдовують такий стан речей так званою «двомовністю» населення. Проте,
більшість погоджується, що у демократичній правовій незалежній державі має бути одна державна мова
не тільки у правовій та науковій сфері, а і у засобах масової комунікації.
Окремо варто сказати, що подекуди деякими ведучими та дикторами під час мовлення були порушені
норми української літературної мови. Зустрічаються орфоепічні, акцентуаційні, граматичні, лексичні,
стилістичні помилки. Зокрема, ми помітили порушення норм вимови слів, поєднання слів у
словосполучення, русизми, просторіччя, недотримання культури мовлення.
Отже, можна зробити такі висновки, що кількість україномовного контенту на телебаченні, згідно з
проаналізованими нами матеріалами, складає 55,4% відсотки від всього часу телеефіру, чого недостатньо.
Необхідно зменшити кількість транслювання російськомовного контенту, навіть якщо він з українськими
субтитрами. Переконані, що все ж доцільніше замінити його повністю українським контентом, або з
використанням дубляжу. Подальших досліджень потребує питання культури мовлення та дотримання
мовних норм в телетрансляціях.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ CLIL ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У сучасному світі в час постійного розвитку та прогресу, змінюються погляди на вивчення предметів із
застосуванням іноземної мови. Насамперед зараз успішно впроваджуються методи інтернаціоналізації у межах
міжнародної діяльності, яку ведуть сучасні вищі заклади освіти. Сучасні викладачі практикують нові тенденції
у викладанні дисциплін різних галузей. Іноземна мова є невід’ємною складовою для сучасного спеціаліста, чи
то буде математик, чи то юрист. Тому широкого розповсюдження набуває модернова методологія.
Одним із таких сучасних методів викладання дисциплін зі світовим досвідом є технологія СLIL, яка
являє собою метод, під час якого навчання ряду дисциплін відбувається на іноземній мові, або викладач
іноземної мови використовує мову для вивчення та обговорення міждисциплінарних юридичних тем на
заняттях іноземної мови. Термін “Content and Language Integrated Learning” запровадив Д. Марш в 1994
році. Він вважав, що дана технологія допомагає вивченню матеріалу та іноземної мови одночасно і на
даний момент ця технологія стала дуже популярною у світі та набирає популярності в Україні. Слід
зазначити, що в основі цього методу лежить теорія порогів, яка пояснює взаємозалежність між
когнітивною здатністю і ступеню білінгвізму особистості. Відповідно до цієї теорії, впровадженою Дж.
Каммінсом, взаємозв'язок пізнавальної спроможності і індивідуального білінгвізму можна
проілюструвати за допомогою ідеї двох порогів. Кожен поріг представляє собою певний рівень володіння
мовною компетенцією. Перший поріг - це рівень володіння мовною компетенцією, якого студент повинен
досягти для уникнення негативних наслідків двомовності. Другий поріг являє собою рівень, який є
необхідним для прояву позитивних наслідків білінгвізму. Тому дані пороги є дуже ефективними засобами
вивчення іноземної мови через юридичні науки. [1, c.11-12].
Для більш компетентної співпраці на високому рівні в юридичній сфері запроваджується проект
Європейської комісії “Lingua” 1990 року. Вдосконаленню навчання іноземної мови професійного
спілкування надавалося пріоритетне значення. Такі розвинені європейські країни як Швеція, Німеччина,
Франція та Бельгія успішно впроваджують метод навчання студентів-юристів через техніку CLIL. Так, в
загальному виді освітній підхід CLIL є предметно-мовним інтегрованим навчанням, при якому за
допомогою іноземної мови здійснюється навчання юридичних предметів, а навчання сприяє освоєнню
іноземної мови. [2, c.102-103].
Основними складовими даної методології є зміст, когнітивність, спілкування та культурологічні
знання. Ці чинники є вагомими для майбутнього фахівця юридичної галузі, адже у процесі навчання
відбувається розуміння, розвиток знань та навичок у рамках предмету. У рамках даного методичного
підходу змістовий компонент являється системоутворюючим. Когнітивність, тобто сприйняття стимулює
розумові здібності та перцепції мозку при вивченні юридичної дисципліни. Завдяки когнітивності
майбутній юрист вчиться формулювати та виражати думки після набуття знань із цієї галузі не лише
рідною мовою, а і іноземною. Комунікація прямо пов1язана із когнітивністю, адже мовлення – це
вираження думок через мову. Таким чином, студент використовує іноземну мову для вивчення
юридичного предмету, а також сам предмет задля вивчення іноземної мови та використання отриманих
знань для розмовності. Останній компонент культура допомагає зануритися у культуру тієї чи іншої
країни та розвивати міжкультурні комунікацію студента через іноземну мову у рамках дисципліни.
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Отже, техніка CLIL є дуже ефективним способом для збільшення мотивації студентів до вивчення
іноземних мов. Тому, сьогодні різні науковці досліджують, вивчають та вдосконалюють дану техніку.
Через дану техніку студенти пізнають тонкощі, як мовного, так і професійного середовища, що значно
підвищує їх кваліфікацію та заінтересованість роботодавців у більш професійних кадрах. Завдяки
технікам, які пропонує CLIL, студенти також можуть розвивати своє креативне та логічне мислення, і
насамперед свій кругозір. Майбутній фахівець юридичної спеціальності має можливість поповнювати
термінологічну скарбницю знань з юриспруденції завдяки методиці CLIL. Тим самим, позвивати свої
уміння і навички в певній галузі паралельно із вивченням іноземної мови, що допоможе у майбутній
професії вийти на міжнародний рівень.
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АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОМИНАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Актуальность исследования обусловлена тем, что в художественных текстах главным образом
изучаются отдельные концепты, их структура (М.А. Капустина, К.В. Шмугурова, В.Е. Маясов), либо
базовый концепт текста и его составляющие (Н.В. Александрович, С.М. Карпенко). Изучение
концептуальной сетки текста с помощью ассоциативно-смысловых полей концептуальных доминант (в
другой терминологии – базовых, ключевых концептов) как ее основных единиц, где их смыслы
переплетаются, взаимодействуют, а также переходят из текста в текст в творчестве одного автора,
представляется достаточно новым и перспективным.
Концептуальные доминанты в концептосфере определенной лингвокультуры – это ее ключевые
концепты, которые несут в себе ее ключевые смыслы, идеи, определяют особенности национального
характера и навязывают своему носителю стереотипы мышления и поведения [9, с. 10-11].
Концептуальные доминанты представляют духовные ценности культуры [4, с. 205]. Они принадлежат как
к сфере культуры, так и лингвокультуры, и находят свое вербальное воплощение в «ключевых» словах [3,
с. 13], в которых содержится «ключевая» для определенной лингвокультуры идея [9, с. 10].
Художественный текст является продуктом мыслительно-речевой деятельности автора [7, с. 1], в
котором находят языковое выражение лингвокультурные концепты, в том числе и концептуальные
доминанты как основные единицы мышления автора текста.
Концептуальные доминанты определенной лингвокультуры в художественном тексте представляют
собой результат мыслительного процесса, освоения и подачи их автором в зависимости от его замысла, его
эстетических доминант [5, с. 1]. Они выражают как его универсальные особенности, его этноспецифические,
социоспецифические особенности и особенности носителя концептосферы определенного времени, так и
индивидуально-авторские особенности. Автор мыслит концептуальными доминантами своей
лингвокультуры и выстраивает текст с «набором» концептов. Так как концептуальне доминанты помогают
формировать в языковом сознании человека представления о мире, то они влияют на трактовку других
концептов концептуальной системы писателя, и их можно обнаружить в концептуалной структуре текста.
Концептуальные доминанты из лингвокультуры представляют доминантные когнитивные структуры
концептуальной системы автора, ее константы [7, с. 7], получая либо расширение, либо сужение своего
смысла и находя выражение в виде базовых концептов текста и их структур.
К работам, посвященных доминантным когнитивным структурам концептуальной системы
автора, повторяющихся в его творчестве, относятся теории Е.Г. Фоменко о текстовых константах,
52

В.А. Пищальниковой и ее последователей (И.В. Ракова) об инвариантных личностных смыслах автора в его
идиостиле, теория базовых концептов текста и их текстовых смыслов, которые раскрываются путем
моделирования ассоциативно-смысловых полей концептуально значимых ключевых слов Н.С. Болотновой,
В.Г. Никоновой, С.М. Карпенко и их последователей (К.В. Шмугурова, Е.А. Тырышкина и др.).
Хотя Е.Г. Фоменко не использует термин «концептуальная доминанта», ее понимание текстовых
констант близко к тому, что понимается в данной работе под концептуальными доминантами в
художественном тексте. Согласно указанной теории, текстовые константы являются вербализованными
смыслами концептов, перегруппируются и обобщаются в идиостиле писателя. Вместе с речевыми
составляющими, которые актуализируют текстовые константы, они формируют концептуальную сетку
текста, благодаря которой вербализуется одна из сторон тексто-стилевого концепта
«СОПРИКОСНОВЕНИЕ ИСТИНОЙ». Текстовые константы получают статус оперативных единиц
читательского сознания и дают возможность проникнуть в ментальное пространство, в котором
проявляется имплицитная сторона тексто-стилевого концепта [8, с. 42-44; 142].
В.А. Пищальникова размышляет об инвариантных личностных смыслах автора в его идиостиле,
которые имеют концептуальную основу, «выражают мнение и знание автора о каких-либо реалиях
действительности» [6, с. 16]. Такие инварианты личностных смыслов представляют доминантные
смыслы творчества автора и повторяются в авторском идиостиле.
Таким образом, концептуальные доминанты в художественном тексте – это повторяющиеся,
переходящие из текста в текст доминантные смыслы идиостиля автора, его базовые концепты, поля которых
взаимодействуют и перегруппируются в его творчестве. Текст короткого рассказа и его концептуальные
доминанты являются легко обозримыми с точки зрения нахождения в тексте ключевых слов, несущих
концептуально значимые для писателя ценностные смыслы и указывающих на базовые концепты текста.
Изучению концептуальных доминант творчества определенного автора способствует рассмотрение
асспоциативно-смыслового поля (далее – АСП) ключевых слов и концептов текста. Теория АСП ключевых
слов и ключевых концептов текста как способ интерпретации его смыслов и одновременно единиц его
анализа, которые коррелируют с квантами знания – концептами, разработана в русле коммуникативной
стилистики Томской школой под руководством Н.С. Болотновой. АСП определяется как «концептуально
объединенные лексические элементы на основе их эстетических значений, то есть системных текстовых
свойств слов», совокупность вербальных репрезентантов концепта, связанных в тексте парадигматически и
синтагматически, а также система ассоциаций, порожденная этими репрезентантами в сознании читателя [5,
с. 40]. Таким образом, в поле концепта проявляются признаки базового концепта культуры, выводимые на
основе парадигматики, индивидуально-авторские представления, определяемые по синтагматическим
характеристикам слов и ассоциациям в сознании читателя, которые через его интерпретацию проявляют
субъективность восприятия мира и указывают на вариант его концептуализации.
Обращение к АСП объясняется таким важнейшим качеством художественной речи как ее
ассоциативность. Как указывает Н.С. Болотнова, коммуникация между автором и читателем текста происходит
на ассоциативно-образной основе, и моделирование АСП поможет интерпретировать эстетический смысл
текста, особенности авторской концептуализации, то есть актуальные для автора смысловые признаки концепта
[2, с. 421]. АСП является фрагментом, операционной единицей ассоциативно-вербальной сети текста (термин
Е.А. Тырышкиной) или концептуальной сети (термин Е.Г. Фоменко), которая состоит из связанных и
взаимодействующих между собой АСП базовых концептов и их языковых репрезентантов [7, с. 4].
Анализ концептуальных доминант текста путем ассоциативных полей происходит прежде всего на
основе выявления в тексте ключевых слов - носителей концептуального смысла текста [1, с. 60], которые
повторяются в лексической структуре разных текстов автора [7, с. 8]. Выявить ключевые слова можно
благодаря их выдвижению автором, а именно: 1) основываясь на повторах слов; 2) на основе богатства
лексических связей (синонимия, антонимия, морфологическая и семантическая производность). Далее
синонимические доминанты перегруппируются через свой ассоциативный потенциал, образуя
ассоциативно-смысловое поле концепта; 3) одним из ключевых слов является также и заголовок. Через
его проекции в текст, его повторы выявляются ключевые слова. Далее определяются его семантические
связи с другими ключевыми словами текста. Затем определяются ключевые слова, которые связаны с
ключевыми словами заголовка тезаурусными связями. Затем они распределяются по группам через
ассоциации до исчерпывающего обобщения [8, с. 143]. Ключевые слова указывают на соотнесенные с
ними базовые концепты текста или концептуальные доминанты.
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Обращение к методике АСП позволяет построить концептуальную сетку текста, рассмотреть все его
концептуальные доминанты с их составляющими. При изучении концептуальных доминант в творчестве
одного автора возможно моделирование АСП концептуальных доминант нескольких текстов для
сравнения с концептуальными доминантами в творчестве однохронных писателей.
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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛІ ЛОГІЧНОГО КВАДРАТУ ТА ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ЇЇ
ПОДОЛАННЯ
Аристотель – це людина, який створивши науку «аналітика», внесла один з найбільших вкладів у
розвиток логіки. Особливо це стосується трьох принципів на яких будується будь-яка аргументація: закон
тотожності, несуперечності та виключення третього. Дію цих законів можна наочно зобразити за
допомогою моделі логічного квадрату. Цієї думки дотримується і ряд науковців, що досліджували це
питання, зокрема Л. Г. Тоноян [1], В. І. Асмус [2], Г. І. Чєлпанов [3] та Н. І. Кондаков [4].
Якщо наразі з сутністю та розумінням самої моделі погоджується уся наукова спільнота, то щодо
спектру можливостей застосування логічного квадрату виникають дискусію, бо він не розкриває
проблематику багатьох суджень, на що вказують відомі логіки. Наприклад, в якості критики моделі
російський історик Микола Олександрович Васильєв запропонував трикутник протилежностей.
У даній роботі буде розглянута історія логічного квадрату та можливості застосування у визначенні
хибності та істинності суджень.
Та перш за все зобразимо модель. У сучасному вигляді квадрат розділяє усі судження на 4 види:
загальноствердні, позначаються літерою А; загальнозаперечні, позначаються літерою E;
частковоствердні, позначаються літерою І; частковозаперечні, позначаються літерою О.
Кожна лінія на цьому квадраті визначає сутність відношень між двома судженнями. Лінії квадрата по
вертикалі – відношення підпорядкованості. Лінії квадрата по діагоналі –суперечності, інакше
контрадикторності. Лінія квадрата по верхній горизонталі –протилежності, інакше контрарності. Лінія
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квадрата по нижній горизонталі – субконтрарності, тобто часткової збіжності. Загалом квадрат має вигляд
зображений на рис. 1.

Рисунок 1 – Зображення логічного квадрату
Уважно переглянувши цю схему, можна помітити значний недолік. За деяких обставин сказати напевно
хибне судження чи ні – не можна. Наприклад, маємо загальноствердне речення «Усі студенти палять». Якщо
воно хибне, тоді частковозаперечне – істинне: палять не усі, отже є той, хто не палить. А стосовно
частковоствердного та загальнозаперечного судження, то сказати щось напевно щодо їх істинності не можна:
якщо палять не усі, то це не значить, що усі не палять – це можна бути як істина так і ні. Цей недолік не є
єдиним, але для з’ясування інших розглянемо історію формування моделі, почавши з Аристотеля.
Поділ простих суджень можна знайти у трактаті «Перша Аналітика» [5]. Філософ виокремлює три
види посилки – загальну, часткову та невизначену.
Дещо інакший поділ зустрічається у трактаті «Про тлумачення» [5]: там виокремлюється загальні,
незагальні та одиничні. У цьому ж трактаті Аристотель протиставляє кожному виду суджень його
заперечення та розділяє протиставлення контрарне (для загальних та одиничних суджень) і
контрадикторне (для загальних та незагальних), а також субконтрарне (для незагальних). Самого
зображення мислитель не дає – воно буде отримано згодом.
Однак, філософ наводить судження про майбутні події, які зараз ще не є ані істинними, ані хибними,
наприклад: «Завтра відбудеться морський бій». Для таких суджень введений Аристотелем принцип двозначності
не має місця. І це стає підґрунтям, до розробки моделі логічного трикутника, про який вже було згадано.
Наступною людиною, яка займатиметься логічним квадратом стане Апулей, який здійснить розбір
«квадратної формули» також без відношення підпорядкування. Однак цей мислитель поділяє судження
дещо інакше:
 по кількості: загальні (universales), часткові (particulares) та невизначені (indefinitae);
 по якості: стверджувальні (dedicativae) та заперечувальні (abdicativae).
Малюнок у цьому разі присутній. Верхня лінія співвідносить загальні стверджувальні та
заперечувальні висловлювання. Філософ дає цій лінії назву incongruae, інакше нерівні, та пише, що
з’єднані нею висловлювання ніколи не можуть бути одночасно істинними. Нижня лінія співвідносить
частково стверджувальні та заперечувальні судження, вони – subpares, тобто майже рівні. По діагоналі –
висловлювання, які знаходяться між собою у відношенні alterutrae – якесь з двох. Цю ж модель у V столітті
нашої ери наводитиме Марціан Капелла у своєму трактаті «Про шлюб Філології та Меркурія».
Трохи згодом, відомий логік Северин Боецій переосмислить модель Капелли. На цей раз судження
розділяються відповідно до їх якості, кількості та їх відношень у логічному квадраті. Всього виокремлено
чотири види: універсальні – стверджувальні (affirmativae) та заперечувальні (negativae); часткові;
невизначені (indefinitae) та одиничні (singularus).
Далі від усіх цих висловлювань відокремлюються невизначені та одиничні, а для решти
універсальних і часткових докладно формулюються всі відношення логічного квадрата, включаючи
протилежності і підпорядкування.
Людиною ж, яка закінчить формування моделі стане Михайло Пселл, про що пише Н. І. Кондаков у
своєму «Логічному словнику» [4, c. 274]. Однак проблеми зазначені ще за Аристотеля не вирішаться,
натомість будуть запропоновані альтернативні варіанти.
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Микола Васильєв [6] вважав, що невизначені судження не можна ставити на один рівень з загальними
та частковими, оскільки вони відображають наші коливання між загальними та частковими. Замість вже
названої класифікації суджень автор пропонує інший поділ: судження про факт та судження про поняття.
Судження про факт завжди мають на увазі певний момент часу і місце в просторі, суб'єктом в них є
емпіричний факт, наприклад, «Лампа горить». Для подібних суджень можна застосувати закон
виключення третього та логічний квадрат. Судження про поняття – це правила, які зберігають свою силу
у будь-який час у будь-якому місці, наприклад, «Людина може падати». Ці судження можуть бути або
загальноствердними (А), або загальнозаперечні (Е), або частковими (М). При цьому Васильєв наголошує,
що кожна можливість виключає дві інші. А також на тому що, якщо хибні дві, то третя – істинна. Це він
називає законом виключення четвертого. За цих умов модель можна відобразити так як показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Логічний трикутник Васильєва
Варто зазначити, що Л. Г. Тоноян пише про подібність концепції Васильєва та класифікації Боеція, яку той
запропонував у трактаті «Введення у категоричні силогізми». Однак у цій концепції відсутня проблема, яка
описувалася у 1 розділ, хоча питання майбутніх подій залишається не вирішеним. Звичайно ця модель не єдина
альтернатива для логічного квадрату, варто згадати лише логічний шестикутник Огастина Сесмета та Роберта
Бленче, однак вона була однією з перших моделей, що протиставлялися класичній концепції, тому і
розглянулась в даній роботі, задля зображення пошуку шляхів вдосконалення теорії логіки.
І власне подібні прикладу альтернативних моделей, запропонованих критиками логічного квадрату,
дозволяють казати про еволюцію наукових знань, яка відбувається впродовж розвитку людства, та яка
показує необхідність продовження пошуків відповідей на різноманітні питання, що існують наразі чи
існуватимуть згодом.
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