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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Лазор О. Д.,
д. н. держ. упр., проф., професор кафедри правових наук та філософії
Лазор О. Я.,
д. н. держ. упр., проф., професор кафедри правових наук та філософії
Яременко О. І.,
к. н. держ. упр., доц., завідувач кафедри правових наук та філософії
ENVIRONMENT ЯК ІНДИКАТОР ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ЗА ВЕРСІЄЮ UNIVERSITAS 21
Одним із важливих індикаторів оцінки національних систем вищої освіти кожної країни за версією
Universitas 21, є її Середовище / Environment, моніторинг якого проводиться незалежними фахівцями,
починаючи з 2012 р. дотепер. За результатами міжнародного дослідження «Universitas 21: Ranking
of National Higher Education Systems 2019» [3], Україна у підсумку вийшла на 38 місце у загальному
рейтингу (50 країн), де серед усіх проаналізованих інтегрованих груп-модулів Середовище / Environment
займає 39 місце з індексом 70,4. Найвищі відповідні величини (26 / 85) цієї групи-модуля за весь період
проведення досліджень представлений у звіті Universitas 21 за 2012 р., найнижчий (46 / 68) – у звіті
Universitas 21-2015. Упродовж останніх 2018-2019 років ці показники засвідчили від'ємну тенденцію.
Методологія визначення загального індикатора найсприятливішого середовища у рейтингу
Universitas 21 передбачає визначення п’яти індивідуальних абсолютних величин. За сутністю ця група
містить гендерний баланс студентів та викладачів, кількісний показник політики та регуляторного
середовища, змінну якості даних, індекс вищої освіти та підготовки, заснований Світовим економічним
форумом. У дослідженні на гендерному аспекті як студентів, так і професорсько-викладацького складу.
Дослідниками береться до уваги ступінь контролю ЗВО органами публічної влади та управління, рівень їх
автономності та академічної свободи.
Визначені вимірники з часом зазнавали змін, які знаходили своє відображення у наступних звітах за
результатами досліджень. У 2014 р. змінилась величина питомої групи-модуля Середовище / Environment (E) з
25 % на 20 %, проведено ранжування індивідуальних абсолютних величин кожної складової у межах групи.
За результатами проведеного аналізу статистичної інформації [1] загальна кількість студентів у ЗВО
України за період 2010-2019 рр. зменшилась в 1,6 разів (з 2 418,1 тис. ос. до 1 522,2 тис. ос.). Цей процес у
ЗВО І-ІІ рівнів акредитації є динамічнішим (в 1,8 разів) у порівнянні з ІІІ-ІV. Загальна частка студенток на
початок 2018/19 н.р. серед студентів ЗВО складала 51,8 % і у порівнянні з 2017/2018 н.р. практично не
змінилась (51,7 %).
Україну варто відзначити як державу, де дотримуються гендерної демократії і серед наукових кадрів.
Хоча, за результатами опитування, проведеного групою «Рейтинг» 21-25 лютого 2020 р., майже третина
опитаних українців (30-35 %) вважає, що жінок в науці недостатньо. Важливим чинником є заробітна плата.
За результатами дослідження середньомісячних заробітних плат працівників упродовж 2010-2019 рр.
у сфері державного управління та сфері наукових досліджень і розробок встановлено, що вони є значно
вищі (в 1,5-1,8 разів), аніж в освіті, однак у сфері наукових досліджень та розробок темпи її зростання є
найнижчими (4,4 рази), а гендерний дисбаланс станом на кінець 2019 р. – найвищим (21,6 %).
Своє право на продовження освіти в аспірантурі та докторантурі жінки активніше використовували
у порівнянні з чоловіками, зокрема у 2010 р. вони складали 60,1 % (20,8 тис.) загальної чисельності
аспірантів і 50,6 % (0,79 тис.) докторантів. Протилежні за напрямами тенденції спостерігаються дотепер і
станом вже на 2019 р. кількість жінок аспірантів і докторантів становить відповідно: 50,5 % (11,5 тис.) та
57,5 % (0,65 тис.).
Динаміка частки жінок-дослідниць із науковими ступенями, які здійснювали НДР, загалом є
позитивною. У наукових організаціях НАН України їх чисельність – 47,4 % (2018 р.).
Стосовно критерію різноманітності інститутів та його ступеня, що є важливим складовим
дослідження індикатора середовища. Станом на 2018 /2019 рр. кількість ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації
засвідчив від’ємну тенденцію із відміткою 282 од., тобто зменшившись від максимального на 20,1 %.
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Урядовцями створюються умови посилення конкурентного середовища між вузами, для прикладу у 2020 р.
20 % фінансування надаватимуть тим ЗВО, які відповідатимуть визначеним критеріям (присутність ЗВО у
міжнародних рейтингах, кількість публікацій, індекси цитування, взаємозв’язок із бізнесом та
міжнародними організаціями тощо).
Тенденція до зменшення кількості організацій, які виконують НДР, спостерігається дотепер: з 1303
організацій (2010 р.) до 963 (2017 р.) або ж їх кількість зменшилась майже на третину (26,1 %). Не
дивлячись на те, що організації сектору вищої освіти становлять найменшу частку у секторальному розрізі
(15,2 %), їх зменшення відбувається й надалі (14,9 % у 2018 р.).
Аналогічна тенденція спостерігається і щодо кількості організацій НАН України, які виконують НДР,
скоротившись на 16,6 % (64 од.): з 385 (2010 р.) до 321 (2017 р.).
Після набуття Україною незалежності спостерігався стрімкий розвиток мережі наукових установ та
закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку наукових кадрів, зростання чисельності аспірантів та
докторантів. Проте, починаючи з 2010 р. дотепер відбувається поступове зменшення як кількості закладів, які
готують аспірантів, на 18,7 % (99 од.) із 530 до 431 (2018 р.), так і бажаючих здобути науковий ступінь – на 34 %
(11,8 тис. ос.) із 34,6 тис. до 22,8 тис. ос. (2018 р.). Позитивна динаміка щодо кількості докторантів спостерігалась
до 2015 р. (1,8 тис. ос.), а станом на 2018 р. становила 1,1 тис. осіб, що в 1,6 разів менше (0,7 тис. ос.).
Стосовно інших якісних показників політики та регуляторів середовища, необхідно зауважити, що
МОН України дедалі активніше ініціює зміни, які стосуються як студентів (удосконалення механізму
вступу, підготовки студентів за регульованими професіями), так і адміністрування у ЗВО (нові підходи в
управлінні закладами, стимулювання ефективнішої роботи керівників ЗВО, зменшення бюрократичних
процедур, електронне ліцензування ЗВО, запровадження формули розподілу їх держфінансування,
навчання on-line тощо).
Разом з цим, МОН України намагається вирішити й окремі питання у науковому середовищі,
стимулюючи партнерство та підвищуючи імідж у міжнародних рейтингах.
Запровадження інституту Служби освітнього омбудсмена, започаткованого прийняттям Закону
України «Про освіту» (2017 р.), уможливить більшу автономію вузів та вищу конкурентоспроможність.
Чимало важливих завдань, які потребують свого вирішення, стоять перед 48 країнами-учасницями
Європейського простору вищої освіти. Пріоритетами Болонського процесу, до якого ще у 2005 р.
приєдналась і Україна, до 2030 року мають стати збалансована академічна мобільність та посилення ролі
вищої освіти у досягненні Цілей сталого розвитку.
З метою реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. за № 214-р, у жовтні 2019 р. запроваджено
пілотний проект у 44 закладах передвищої та вищої освіти.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження індикативної
собівартості» від 03.03.2020 р. за № 191, затверджено порядок формування мінімального розміру плати за
навчання для здобуття вищої освіти на цій основі. У відповідь на лист МОН України до надавачів освітніх
послуг [3] у червні 2020 р.. було оприлюднено розраховані величини індикативної собівартості (від 6 до 39
тис. грн.) на контрактне навчання за 38 найпопулярнішими спеціальностями у 160 закладах вищої та
фахової передвищої освіти.
Означені питання взаємопов’язані в єдиній багатовекторній системі, вирішення яких потребує вжиття
комплексу невідкладних заходів. Зазначені інновації 2020 р. у сфері освіти та науки спрямовані на
підвищення інституційної автономії навчальних закладів, проте ситуація, що склалась, є непростою, що
потенційно уможливить стримування темпів виконання зобов’язань реформування національної системи
вищої освіти з урахуванням європейських стандартів та цінностей. З огляду на це, досвід країн: США,
Австралії, Нової Зеландії, Гонконгу, Фінляндії, Великобританії, Сінгапуру та Нідерландів, в яких за версією
Universitas 21-2019 [3] визначено найсприятливіше середовище – необхідно вивчати та імплементувати в
Україні.
Література:
1. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/
2. Лист МОН України № 1/9-238 від 07.05.2020 «Щодо запровадження індикативної собівартості».
URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/73492/
3. U21 Rankings | Universitas 21. URL: https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-rankingnational-higher-education-systems-2019/comparison-table
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Супрунова І.В.
к.е.н., доц., доцент кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування
Державний університет «Житомирська політехніка»
ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Тіньова економіка існує у всіх країнах світу і досліджується у науковій літературі з позицій економіки,
права, соціології, оскільки її проблематика є багатогранною і носить міждисциплінарний характер.
На сьогодні ситуація ускладнюється нестабільністю на світових фінансових ринках, спричиненою
поширенням коронавірусу. Світові економічні та фінансові потрясіння виступають випробуванням для
вітчизняної економіки. Надзвичайно важливми виступають оперативні, професійні та злагоджені дії всіх
гілок влади та суспільства в напрямі мінімізації зовнішнього шоку з дотриманням вектору проведення
системних реформ. Детінізація економіки розглядається експертами одним з мірил ефективності
впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством.
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2018 році
рівень тіньової економіки склав 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 2 в.п.1 менше за показник 2017 року
і є найнижчим рівнем, починаючи з 2010 року. Динаміку обсягів тіньового сектору економіки України з
2010 р. по 2018 р. зображено на рис. 1.
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Рис. 1. Інтегральний показник тіньової економіки в Україні, % від офіційного ВВП за 2010-2018 рр. [1]
Аналіз теоретичних положень тіньової економічної діяльності дає змогу зробити висновок про те, що
тіньова економіка окреслюється різними термінами «кримінальна», «неформальна», «нелегальна» і т.д.
Проте не залежно від трактування тіньова економіка є загрозою економічній безпеці держави, лежить в
основі інших макроекономічних загроз, впливаючи на всі сфери економіки країни. Для розв’язання
складної проблеми обмеження масштабів тіннізації економіки в Україні як загрози державній безпеці
основними заходами повинні бути:
– забезпечення чіткості, зрозумілості та однозначності правових норм; розвиток і вдосконалення
системи нормативних правових актів, що забезпечують ефективну реалізацію положень законодавства з
регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом;
– проведення судової реформи відповідно до норм ЄС;
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– створення механізмів надійного захисту прав власності, в тому числі інтелектуальної;
унеможливлення рейдерських захоплень та зростаня стимулів суб’єктів господарювання до пошуку
можливостей власного розвитку;
– боротьба з корупцією, зокрема подальше впровадження ефективного забезпечення антикорупційної
діяльності, що будується на погодженій взаємодії всіх інститутів та органів державного управління;
– удосконалення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом;
– боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, боротьба з відмиванням
«брудних» грошей та активізація боротьби з економічною злочинністю відповідно до міжнародних вимог;
– протидія офшоризації (відпливу вітчизняного капіталу до країн з «більш привабливами» системами
оподаткування) та розбудова ефективної системи повернення з-за кордону коштів та активів, одержаних
злочинним шляхом унаслідок операцій із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансування тероризму;
– посилення взаємодії державних регуляторів України, правоохоронних органів, фінансових інститутів
в частині попередження порушення і зловживань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
– здійснення масштабної податкової реформи на основі встановлення опт– ліквідація інституційних й
адміністративних перешкод ведення бізнесу та вдосконалення регуляторних механізмів;
имальних податків; впровадження превентивних заходів щодо ухилення від їх сплати та посилення
відповідальності за ухилення від сплати податків, підвищення податкової культури та грамотності
населення;
– закріплення вимог щодо обов’язкового обґрунтування джерел походження грошових коштів під час
купівлі високовартісних товарів та контроль їх достовірності;
– формування якісного кадрового забезпечення системи державного управління та підвищення
професійної підготовки фахівців у сфері детінізації економіки;
– реформування національної системи бухгалтерської звітності відповідно до стандартів розвинених
країн із метою визначення реальних обсягів тіньової економіки.
Література:
1. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні / Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.
–
2018
року.
–
22 с.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Бица Р. М.
слухач магістратури факультету економіки та менеджменту
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
СУТНІСТНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУЧАСНИХ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В сучасних трансформаційних умовах актуальності набуває питання бюджетної децентралізації, де
ключовими фігурами є економічна ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. В зв’язку з
цим постає проблема оптимального перерозподілу фінансових ресурсів та повноважень органами місцевої
влади, які на сьогоднішній день є основними та найбільш актуальними для підвищення ефективності
бюджетної системи в цілому [1].
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Неможливо залишити поза увагою те, що отримання нових повноважень та відповідних фінансових
ресурсів поставило перед органами місцевого самоврядування ОТГ та депутатами відповідних рад нові
завдання щодо планування та використання бюджетних надходжень. Окремі види доходів і видатків
бюджету можуть перетворюватися у бюджетні стимули, якщо методи мобілізації, напрями і порядок
використання бюджетних коштів будуть пов’язані із інтересами громади та економічними інтересами
суб’єктів господарювання [1]. Саме тому в об’єднаній територіальній громаді є необхідність вирішити
проблему справедливого розподілу бюджетних коштів між населеними пунктами, що ввійшли до складу
об’єднаної громади. Розв’язати цю проблему необхідно колегіально, на основі запропонованого першого
проекту організаційно-економічного механізму розподілу фінансових ресурсів об’єднаної територіальної
громади, при цьому сума бюджету розвитку затверджується радою громади [2].
З метою дотримання рівноправності та фінансової самостійності під час створення формули розподілу
бюджету розвитку села (селища) до уваги взяли такі поняття, як бюджетний розвиток громади (B), бюджет
розвитку села (селища) (B́); кількість населення громади (N); кількість населення села (селища) (n); витрати на
1-го жителя села (селища) (qo); коефіцієнт економічної спроможності села (селища) (K); коефіцієнт стимуляції
збільшення доходів (Ks); дохід села (селища) за відповідний період (Qf).
Так згідно проведених досліджень встановлено, алгоритм розрахунку бюджету села (селища), який
включає наступні етапи:
B́ = n * qo

(1)

де B́ – бюджет розвитку села (селища) на бюджетний період; n – кількість населення села (селища); qo
– витрати на 1-го жителя села (селища)
qo = В / N

(2)

де B – бюджет розвитку громади на бюджетний період; N – кількість населення громади
Ks = Qf * K

(3)

де Ks – коефіцієнт стимуляції збільшення доходів; Qf – фактичний дохід села (селища) за відповідний
період; K – коефіцієнт економічної спроможності села (селища)
Примітка 1: загальні доходи об’єднаної територіальної громади села (селища)
враховуються всі надходження за винятком: ПДФО сіл (селищ) (податок з доходів
фізичних осіб); загальних доходів міської ради.
Примітка 2: при цьому сума бюджету розвитку затверджується радою громади. Якщо є
потреба уточнити розподіл коштів (не раніше, ніж через півроку після початку бюджетного
року за умови перевиконання бюджету не менше як на 5 %, відповідно до вимог Бюджетного
кодексу), то до уваги береться коефіцієнт стимуляції збільшення доходів.
З практичної точки зору необхідно врахувати наступні елементи при розподілі фінансових ресурсів
ОТГ: 1. До _______________ подати розрахунок розподілу бюджетних коштів старостам сіл (селищ)
відповідно до затвердженого бюджету об’єднаної територіальної громади. 2. Старостам відповідних сіл
(селищ) відповідно до ст.13 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до _____________________
провести громадські слухання, щодо визначення пріоритетності раціонального використання бюджетних
коштів. 3. Старостам відповідних сіл (селищ) до ____________ на сесії міської ради прозвітувати про
результати ефективності використання бюджетних коштів.
Згідно проведених наукових досліджень встановлено, що розподіл бюджетних коштів у територіальній
громаді буде здійснено в залежності від площі території, чисельності сільських жителів а також фактичних
доходів села (селища) за відповідний період.
Слід відзначити, що проблема прозорості дій органів влади всіх рівнів сьогодні особливо актуальна,
оскільки прозорість – основна умова запровадження якісно нового типу взаємовідносин між громадянами
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та органами виконавчої влади, а саме такого, за яким кожній людині було б забезпечено реальне
додержання і захист належних їй прав і свобод у сфері діяльності цих органів. Дотримання принципу
публічності та прозорості на практиці є запорукою надійності бюджету, оскільки це забезпечує довіру
громадськості до державної бюджетної політики, сприяє збільшенню надходжень до бюджетів різних
рівнів, а також посилює ефективність державного та громадського контролю над державними фінансами.
Також бюджетна прозорість дає громадянам змогу відчути себе повноправними споживачами
максимального рівня суспільних послуг в обмін на сплачені податкові платежі. Іншими словами, в умовах
доступності та прозорості фінансової інформації громадськість здатна самостійно контролювати
ефективність виконання [3].
Прорезюмувавши, вище описане, слід відзначити, що економічна категорія “фінансова
децентралізація” – фінансові повноваження органів регіонального рівня, незалежність та життєздатність
органів місцевої влади з метою зміцнення безпеки. Підтверджено, що ефективності реформи фінансової
децентралізації можливо досягнути за умови одночасної зміни окремих її складових, а саме: 1) проведення
бюджетної, податкової, адміністративно-територіальної реформ; 2) реформування місцевих органів
представницької та виконавчої влади на місцях; 3) підвищення ролі малого і середнього підприємництва в
реформуванні місцевої економіки.
Література:
1. Арабчук Я. І. Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади. Теорія та
практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Ttpdu_2016_1_20. 2.
2. Набатова Ю. О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів.
Ефективна економіка. 2015. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100.
3. Слободянюк Н. О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової
децентралізації. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 611-616.

Василига С. М.
аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування
Державного університету інфраструктури та інвестицій
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Оцінювати господарську діяльність транспортного підприємства починають з аналізу виконання плану
за обсягом перевезень вантажів і пасажирів. Основна частина вантажних перевезень оплачується
клієнтурою відрядно за тонну вантажу з урахуванням відстані переміщення. Обсяг перевезень тут
визначається кількістю перевезених тонн вантажу і виконаними тонно-кілометрами.
Аналіз обсягу перевезень ведеться окремо по кожному їх виду. Спочатку робиться загальний висновок
про виконання планового завдання, під час виконання завдань і плану всередині досліджуваного періоду.
Для цього обчислюються відносні і абсолютні відхилення обсягу перевезень від плану, планові і фактичні
темпи зростання перевезень по роках, а всередині року - по кварталах і місяцях. Важливе значення має
дослідження структури перевезень за родами (класам) вантажів. Зміна структури перевезень є одним з
факторів, що визначають рівень таких техніко-експлуатаційних показників, як середня відстань
перевезення, час простою під вантажно-розвантажувальними операціями, коефіцієнти використання
вантажопідйомності тощо.
Середня продуктивність транспортної одиниці складається як результат дії багатьох факторів. Одні з них
залежать головним чином від якості роботи колективу, інші відображають умови роботи що склалися. Наприклад,
в вантажних перевезеннях до останніх відносять зміну середньої довжини поїздки, середньої
вантажопідйомності, відстані перевезення вантажів. При оцінці впливу на обсяг роботи факторів, що визначають
рівень продуктивності транспортної одиниці, використовують результати аналізу цього показника.
Виконавши оцінку причин змін обсягу перевезень і перевіривши результати розрахунків, підсумовують
відхилення від плану (базису) обсягу роботи за такими чинниками, що відображає умови виробництва
факторів, що характеризують якість роботи узагальнюючи результати аналітичних розрахунків,
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визначають, що в звітних умовах роботи підприємство могло б виконати обсяг перевезень більше або
менше планового і на яку величину.
Відхилення можливого обсягу перевезень від фактично виконаного пояснюється зміною якісних
показників роботи.
Після надання висновку щодо виконання транспортним підприємством плану за обсягом роботи
вивчаються перевезення вантажів по окремим замовникам. Мета такого дослідження - встановити повноту
задоволення попиту на перевезення, а в разі невиконання плану перевезень - винуватців і причини
відхилення звітного обсягу робіт від планового. У замовника причинами зміни потреби в перевезеннях
вантажів можуть бути відхилення від плану обсягу виробництва і реалізації продукції, розміру поставок
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, порушення передбаченого графіками ритму відвантаження та ін.
Зменшення обсягу роботи з цих причин звільняє транспортне підприємство від відповідальності за
невиконання плану перевезень. Для пояснення причин невиконання плану перевезень з вини транспортного
підприємства застосовують результати раніше виконаної оцінки впливу на обсяг перевезень, змін умов і
якості роботи даного підприємства.
Підсумки аналізу виконання плану перевезень підводяться окремо по групі замовників, закріплених за
даним підприємством (обов’язкова клієнтура), і по групі незакріпленої клієнтури.
Завершується аналіз розробкою організаційно-технічних заходів щодо освоєння виявлених резервів
зростання обсягу перевезень.
Крім перевезень, при аналізі дається характеристика виконання плану за обсягом транспортноекспедиційних операцій, вантажно-розвантажувальних робіт та інших видів робіт і послуг.
Доходи транспортного підприємства складаються з доходів від перевезень, виконання транспортноекспедиційних робіт, експлуатації складів, вантажно-розвантажувальних операцій та інших робіт і послуг
(надання техдопомоги на лінії, технічне обслуговування та ремонт транспорту для інших підприємств і т. п.).
Література:
1.
Москвіченко І.М., Стаднік В.Г. Методи розрахунку оцінки якості діяльності підприємств
транспортних послуг на прикладі транспортно-експедиторської компанії / Науковий журнал «Молодий
вчений», № 6 (21), Ч. 2, 2015, с. 35-39.
2.
Вовк О. М., Гора А. В. Теоретичні основи оцінювання ефективності транспортного забезпечення в
Україні / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», № 14, 2017, с. 173-179.
3.
Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк М. М. Діагностика транспортної
діяльності як складової логістичної системи підприємства / Журнал «Проблеми економіки», № 2, 2016, с. 123128.

Гайдук І. С.
молодший науковий співробітник
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВИПЛАТ ЗА
ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
На сьогодні законодавчо не встановлено жодної системи гарантування виплат за договорами
страхування життя, внаслідок чого споживачі фінансових послуг зазвичай не мають достатньої інформації
про стан справ із їхніми коштами, а тому не завжди можуть оцінити рівень ризиків і можливі наслідки.
На рис. 1 наведено принципи роботи та особливості забезпечення ефективної взаємодії між
страховиком та страхувальником через уже створені фонди (корпорації) зі страхування життя в США,
Канаді та Японії.
Ключовими особливостями їх діяльності є врегулювання страхових претензій на основі точної оцінки
розміру внесків страховиків, створення сприятливих умов для пом’якшення впливу банкрутства компанії
зі страхування життя (далі – КСЖ) на страхувальника та надання фінансової допомоги у вигляді залучення
обслуговуючої страхової компанії. Далеко не на останньому місці за важливістю знаходиться тісна
11

співпраця гарантійного фонду із наглядовими органами задля зменшення довгострокових витрат на
врегулювання позовів страхувальників щодо необґрунтованої втрати їх страхових внесків.
Шанси суттєво покращити фінансовий стан КСЖ, якщо процесу банкрутства передувала реабілітація,
виникають, коли фонд (корпорація) зі страхування життя діє як довірений представник страхувальника.
Відмінною особливістю Японії є те, що участь у програмі захисту страхувальників компаній зі страхування
життя є обов’язковою для всіх КСЖ, які мають ліцензію на цей вид діяльності. Проте, якщо виникають
випадки наявності недостатньої кількості коштів у резерві корпорації із захисту страхувальників КСЖ для
фінансової підтримки збанкрутілої компанії, то існує також можливість отримати додаткові грошові
ресурси від японського уряду.
ФОНД ТА КОРПОРАЦІЇ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В США,
КАНАДІ ТА ЯПОНІЇ

Гарантійний фонд у США
(Insolvency / guaranty fund)

Врегулювання страхових претензій та
фінансування, виходячи із попередньої оцінки
розміру внесків страховиків

Канадська компенсаційна
корпорація зі страхування життя
Assuris (Life Insurance
Compensation Corporation)

Пом’якшення впливу банкрутства КСЖ на
страхувальника, оперативна співпраця із
наглядовими органами з метою зменшення
довгострокових витрат

Корпорація із захисту
страхувальників компаній зі
страхування життя в Японії (The
Life Insurance Association of
Japan)

Надання фінансової допомоги через
допоміжну КСЖ та обслуговування полісів
страхування життя ліквідованої компанії в
разі відсутності такої допоміжної страхової
організації. Діє як представник
страхувальників, якщо процесу
банкрутства передував процес реабілітації

Рис. 1. Фонд та корпорації зі страхування життя в США, Канаді та Японії
Джерело: побудовано на основі [1; 2; 3]
Для впровадження аналогічної практики в нашій країні, доцільно прийняти Закон України «Про Фонд
гарантування виплат за договорами страхування життя», врахувавши під час розробки європейські
стандарти, міжнародний досвід та позитивні результати діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб, який розпочав свою діяльність 1998 року.
Насамперед Фонд гарантування виплат за договорами страхування життя (далі – ФГВДСЖ)
призначений для захисту прав споживачів страхових послуг, що покликане створити передумови для
активнішого заохочення клієнтів накопичувати кошти на старість у КСЖ, розвинути та надати додаткові
гарантії щодо стабільності головних учасників ринку страхування життя.
Зокрема, в статті 32 ЗУ «Про страхування» зазначено, що «з метою додаткового забезпечення
страхових зобов’язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантій, який є
юридичною особою. Державна реєстрація Фонду здійснюється в порядку, передбаченому для державної
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності» [4].
Отже, в ЗУ «Про страхування» лише передбачено можливість страхових компаній самостійно створити
фонд гарантування страхових виплат на добровільній основі, однак не встановлено точних вимог щодо
механізму повернення та розміру покриття вкладених коштів страхувальників.
Враховуючи ситуацію, яка на сьогодні склалася на страховому ринку України, необхідним є створення
такого ФГВДСЖ на першому етапі на добровільній основі у вигляді об’єднання страховиків, які становлять
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більшість на ринку страхування життя (10 за рейтингом Insurance Top) та мають відповідну ліцензію.
Попередньо вони повинні пройти ретельний взаємний аудит резервів, а адміністративна рада ФГВДСЖ має
бути представлена виключно представниками учасників фонду, що дасть можливість уникнути
зовнішнього адміністративного впливу [1].
На рис. 2 наведено функціональну схему роботи ФГВДСЖ в Україні за чотирма головними
складовими: гарантії страхових виплат за договорами страхування життя, функції фонду, джерела
формування майна та використання коштів.
В законодавстві України також необхідно передбачити метод розрахунку розмірів щорічних внесків
КСЖ (розмір максимального внеску), систему звітності та розкриття інформації, організаційну структуру,
процедуру розгляду заяв про виплату та ін.
Зокрема, під час розрахунку розміру щорічних внесків доцільно враховувати вид і об’єм гарантованих
послуг, які надає КСЖ, а також її бізнес-структуру та фінансовий стан. На першу вимогу ФГВДСЖ страхові
компанії зобов’язані надати всю необхідну інформацію, яку він потребує для виконання своїх обов’язків. А
в тому випадку, якщо КСЖ визнають неплатоспроможною, вона повинна надати фонду документи для
підготовки передачі страхових полісів.
Головні складові роботи ФГВДСЖ

Гарантії страхових
виплат

Джерела формування
майна

У
випадку
неплатоспроможност
і страховика, фонд
гарантує
відшкодування
розміру
страхової
виплати або викупної
суми

Вступні, регулярні
та спеціальні внески
учасників фонду

Покриття активами
страхових резервів за
рахунок коштів фонду

Максимальний
розмір гарантійних
виплат
(компенсаційних
виплат) – 20 тис. грн
в розрахунку на одну
застраховану особу
за одним договором

Використання
коштів

Гарантійні
компенсаційні
виплати

Функції

та

Розміщення коштів
фонду в державні
цінні папери України

Пеня за несплату
або
несвоєчасну
сплату внесків

Оплата витрат на
діяльність фонду в
межах кошторису

Доходи
від
інвестування коштів в
державні цінні папери
та у вигляді процентів
НБУ

Повернення
кредитів і позик

Кошти від продажу
майна
ліквідованих
учасників фонду

Здійснення
за
рахунок активів фонду
гарантійних
та
компенсаційних
Надання
бенефіціарам
роз’яснень щодо їх
прав,
порядку
реалізації та захисту
Надання
консультацій з питань
діяльності фонду
Подання
Уповноваженому
органу
пропозицій
щодо
застосування
заходів впливу до
страховиків
Виконання функцій
тимчасової
адміністрації
або
ліквідатора
страховика та ін.

Рис. 2. Функціональна схема роботи ФГВДСЖ в Україні
Джерело: побудовано на основі [5]
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Завдяки тому, що якість резервів надійних страховиків, які об’єднаються у ФГВДСЖ, буде набагато
вищою, ніж у інших учасників ринку, то і відповідно імовірність неплатоспроможності буде меншою, що
позначиться і на якості та розміру відшкодування. Однак причинами виключення страховика зі складу
учасників фонду може стати: анулювання ліцензії на здійснення страхування життя, припинення
страховика або його банкрутство [1].
ФГВДСЖ забезпечуватиме покриття для клієнтів КСЖ за умови настання однієї із таких подій:
страхова компанія не може виконати зобов’язання щодо страхових виплат і найближчим часом не матиме
перспективи вирішити цю проблему; за оцінкою наглядового орган страхова компанія не в змозі протягом
найближчого часу вжити необхідних заходів для свого фінансового оздоровлення.
Для оперативного розкриття інформації про діяльність ФГВДСЖ, кожна КСЖ повинна гарантувати,
що дотримується розумного управління, забезпечує адекватне фінансування та вживає необхідних заходів,
щоб донести до власника страхового поліса інформацію про систему гарантування, яка покриває страхове
зобов’язання згідно з полісом.
Після закінчення фінансового року ФГВДСЖ зобов’язаний публікувати річний баланс, а також звернутися
до незалежного аудитора для проведення прозорої перевірки даних про діяльність, які подаються у звіті.
Отже, впровадження ФГВДСЖ в Україні дасть змогу вивести сферу страхування життя на якісно новий
рівень, убезпечивши страхувальників від непередбачуваної втрати своїх коштів через ризики, які на
сьогодні існують в діяльності страховиків.
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ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ: АНАЛОГІЇ ТА ВІДМІННОСТІ
МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Процес інвестування в діяльності вітчизняних підприємств є основою для їх сталого розвитку. Сьогодні
більшість з них складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Чинним законодавством
визначені категорії підприємств, які зобов’язані це робити, інші ж добровільно використовують МСФЗ для
власної інвестиційної привабливості та зрозумілості закордонними партнерами. Саме це і обумовлює
необхідність детального розгляду національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо
виявлення аналогій та відмінностей в обліку капітальних інвестицій та їх відображенні у фінансовій
звітності.
В Україні методологічні засади бухгалтерського обліку капітальних інвестицій визначені П(С)БО № 7
«Основні засоби» – для незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи та П(С)БО
№ 8 «Нематеріальні активи» - для незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи. При
розгляді міжнародних стандартів фінансової звітності, можна побачити, що у контексті МСФЗ відсутній
такий об’єкт обліку, як капітальні інвестиції. Але питання щодо критеріїв визнання активами та первісного
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визначення собівартості основних засобів (далі – ОЗ) і нематеріальних активів (далі – НМА) висвітлені в
МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Проведення аналізу національних та міжнародних стандартів на предмет виявлення схожих та
відмінних аспектів в обліку капітальних інвестицій (або витрат, які належать до майбутньої собівартості ОЗ
та НМА), виявило:
1. однаковий підхід до визнання активами ОЗ та НМА, але неточність у визначенні початку
нарахування амортизації за МСФЗ;
2. схожі риси та певні відмінності у формуванні первісної вартості (собівартості) ОЗ та НМА;
3. розбіжності у відображенні витрат на капітальні інвестиції у фінансовій звітності.
Розглядаючи методику обліку витрат на придбання (створення) ОЗ та НМА за П(С)БО, можна
побачити, що такі витрати є капітальними інвестиціями, що визнаються необоротними активами при їх
здійсненні, але обліковуються на окремому транзитному рахунку 15 «Капітальні інвестиції» до моменту
введення об’єктів в експлуатацію [4]. В той час, як за МСФЗ облік таких витрат не стандартизований, що
обумовлює їх відображення в складі основних засобів. Та треба зазначити, що параграф 7 МСБО 16 та п. 6
П(С)БО 7 наводять однакові критерії визнання майбутнього основного засобу активом: «…імовірність того,
що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може
бути достовірно визначена» [1]. Те саме стосується НМА: схожі між собою вимоги щодо визнання активом
містять пункти 6, 7 П(С)БО 8 та параграфи 8-17, 21-23 МСБО 38.
При цьому, якщо для капітальних інвестицій питання визнання активом є останнім етапом їх обліку, то
для обліку ОЗ та НМА воно є їх відправною точкою, оскільки впливає на початок нарахування амортизації.
І в цьому національні та міжнародні стандарти мають деякі відмінності, на які необхідно звернути увагу.
Параграфом 55 МСБО 16 та параграфом 97 МСБО 38 визначено, що амортизацію активу починають, коли
він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у
стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом [5]. Тоді як пункт
29 П(С)БО 7 наводить більш конкретизовані вимоги щодо цього: «Нарахування амортизації починається з
місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного
використання» [1]. У пункті 29 П(С)БО 8 наводяться аналогічні вимоги [2].
Таким чином, міжнародними стандартами не врегульований точний початок нарахування амортизації, та
бухгалтерам, при вирішенні даного питання, потрібно керуватися своїм професійним судженням. Для
уникнення розбіжностей у визначенні початку нарахування амортизації за вимогами МСФЗ, підприємствам
в своєму Наказі «Про облікову політику» необхідно зазначати інформацію з конкретними вимогами щодо
критеріїв визнання активами ОЗ та НМА та початком нарахування амортизації.
Питання формування первісної вартості (собівартості) ОЗ та НМА за П(С)БО та МСФЗ має як схожі
вимоги, так і певні відмінності.
Начебто схожі, проте відмінні, вимоги між українською та «міжнародною» методологією ставляться
до порядку обліку фінансових витрат: відсотків на кредити і позики.
Параграф 9 МСБО 23 «Витрати на позики» визначає, що «витрати на позики, які безпосередньо
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, включаються до
собівартості цього активу. Такі витрати на позики капіталізуються як частина собівартості активу, якщо
існує ймовірність того, що вони принесуть суб’єктові господарювання майбутні економічні вигоди і що ці
витрати можна достовірно оцінити» [5]. В Україні фінансові витрати (витрати на проценти та інші витрати
підприємства, пов’язані із запозиченнями) не включаються до первісної вартості ОЗ та НМА, за
виключенням собівартості кваліфікаційного активу – відповідно до П(С)БО 31 для такого активу існує
можливість капіталізувати фінансові витрати.
На відміну від чіткого визначення «кваліфікованого активу» та умов капіталізації витрат на позики за
МСФЗ, дефініція «кваліфікаційний актив» за П(С)БО звучить як: «актив, який обов'язково потребує
суттєвого часу для його створення» [3], а приклади таких активів, які наведені у Додатку 1 до П(С)БО 31,
та відносяться до незавершених капітальних інвестицій, містять лише опис будівництва приміщень,
будинків, будівель, споруд, виготовлення і монтаж устаткування, розробку (створення) програмного
продукту та інших матеріальних активів, які тривають, та не допускають придбання кваліфікаційних
активів. У більшості випадках такий виняток залишається лише можливістю для вітчизняних підприємств
капіталізувати свої фінансові витрати, який не завжди використовується на практиці.
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Особливістю формування первісної вартості (собівартості) ОЗ відповідно до МСФЗ є включення витрат
на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, до собівартості
об’єкта ОЗ. Такі складові первісної вартості ОЗ національними стандартами не встановлені.
Ще однією відмінністю є облік запасних частин, резервного та допоміжного обладнання. За МСБО 16 такі
активи відображаються у собівартості об’єктів ОЗ, якщо вони відповідають визначенню ОЗ. У контексті
національної стандартизації не передбачена зміна вартості об’єкта ОЗ у разі заміни старих деталей новими під
час проведення ремонту та відображення таких запасних частин здійснюється у складі запасів [4].
«Незвичному» обліку за МСФЗ підлягають аванси, перераховані за ресурси, які передбачаються
використовувати для капітально-інвестиційних цілей, які, як правило, відображаються у складі
незавершеного будівництва, як компонент основних засобів, оскільки набувають статусу необоротних
активів. Відповідно до П(С)БО такі активи є оборотними та відображаються у складі дебіторської
заборгованості за виданими авансами (рядок 1130 Балансу (Звіту про фінансовий стан). Проте, не всі
підприємства, які ведуть облік за МСФЗ, класифікують дебіторську заборгованість за капітальними
інвестиціями як необоротний актив.
Яскравим прикладом відображення інформації щодо капітальних інвестицій є консолідована фінансова
звітність АТ «Українська залізниця» за 2019 рік, складена за вимогами МСФЗ. У примітках до фінансової
звітності розкрито інформацію про суму передплат (авансів) за майбутні основні засоби та витрати на
позики (відсотки), що відносяться до придбання (створення) кваліфікованих активів.
Суттєво відрізняються вимоги національних та міжнародних стандартів щодо відображення інформації
про капітальні інвестиції у фінансовій звітності.
У формі фінансової звітності № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), яка затверджена НП(С)БО № 1,
залишки капітальних інвестицій на початок та кінець звітного періоду зазначаються в окремому рядку 1005
«Незавершені капітальні інвестиції». Звітність за міжнародними стандартами у цьому випадку дуже
відрізняється. «МСФЗ не містять окремих положень щодо незавершених капітальних інвестицій, а
розглядають їх як складову основних засобів або інших відповідних активів» [6, С. 210]. С. Ф. Голов вважає
за доцільне включити складові статті капітальних інвестицій до відповідних статей довгострокових активів
трансформованого балансу: основні засоби, біологічні активи, нематеріальні активи [6, С. 210]. Так,
наприклад, АТ «Українська залізниця» у своїй консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік, складеною
за МСФЗ, відображає суму капітальних інвестицій у складі основних засобів як окремий компонент «Незавершене будівництво та не встановлене обладнання». При цьому, компанія довідково публікує
заповнену фінансову звітність за формами, визначеними НП(С)БО 1, з відображенням суми капітальних
інвестицій в окремому рядку.
Детально розглянувши національні та міжнародні стандарти щодо обліку капітальних інвестицій,
можна побачити, що П(С)БО за своїми вимогами зближаються до встановлених вимог МСФЗ. Так само,
можна помітити істотні відмінності в обліку за МСФЗ, які вітчизняним підприємствам потрібно знати при
переході на складання звітності за міжнародними стандартами, для недопущення викривлення інформації
про свій фінансовий стан.
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
В умовах переходу України на інноваційний шлях розвитку ключовим інструментом державної
політики має стати вдосконалення взаємозв'язку і взаємодії держави та бізнесу на засадах публічноприватного партнерства (ППП). Адже застосування різноманітних форм публічно-приватного партнерства
в промисловості дозволить поліпшити економічну ситуацію галузі через залучення додаткових джерел
доходу, оптимізації витрат та створення умов для науково-технічного розвитку. Також реалізація проектів
на засадах публічно-приватного партнерства дозволить залучити приватні інвестиції, створити нові робочі
місця, стимулювати попит на промислову продукцію.
У результаті проведеного дослідження використання публічно-приватного партнерства в галузях
промисловості виявлено, що ключовою проблемою є те, що механізм реалізації ППП ще не опрацьований.
Аналіз стратегічних документів розвитку окремих галузей та в цілому промисловості свідчить, що сам
механізм не вбудовано в систему заходів стимулювання діяльності в промисловості. У цілому реалізація
проектів в Україні із застосуванням публічно-приватного партнерства залишається недостатньо поширеним
явищем та стикається із складнощами, викликаними низкою проблем теоретичного та практичного плану, які
стримують його впровадження. Чинне українське законодавство уможливлює використання переважної
більшості форм публічно-приватного партнерства, що відомі у міжнародній практиці.
Світова практика доводить, що для ефективного функціонування публічно-приватного партнерства
необхідні чітка скоординована система управління ППП, наявність професійних навичок усіх учасників
ППП, високий рівень кваліфікації фахівців органів публічної влади у сфері ППП. Однак в Україні жодна з
вищезазначених умов не забезпечується.
Інституціональна структура публічно-приватного партнерства в Україні значною мірою є
децентралізованою, проекти ППП можуть бути затверджені як на загальнодержавному, так і на
регіональному рівні, а також органами місцевого самоврядування. Міжвідомча координація дій органів
публічної влади щодо підготовки і реалізації проектів ППП − недієва. Відсутня система управління
реалізацією механізму партнерської взаємодії держави та приватного сектору з чітким розподілом
повноважень між органами публічної влади в рамках підготовки і реалізації проектів ППП, а також
координацією їх діяльності.
Для промисловості, яка потребує значних фінансових вкладень, публічно-приватне партнерство є
ключем до вирішення цілої низки проблем. Напрямами використання публічно-приватного партнерства в
галузях промисловості:
- підтримка інноваційного розвитку галузей;
- стимулювання інвестиційної діяльності в промисловості та інфраструктурного оновлення виробничої
сфери;
- диверсифікація підприємств промислового комплексу;
- стимулювання внутрішнього попиту на продукцію промислових виробництв.
Для покращення ситуації слід розробити План заходів «дорожню карту» розвитку публічно-приватного
партнерства в промисловості. Результатом розробки «Дорожньої карти» має стати визначення напрямів
практичної реалізації державної політики України в сфері ППП, а також сукупність дій органів публічної
влади України по реалізації даної політики.
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ІСТОРИЧНІ ВІДЕОІГРИ ЯК ДОПОМОГА ТРАДИЦІЙНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ
ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ
Сьогодні важливою частиною життя дітей та студентів стали ігри. Більшість педагогів та батьків
вважають, що ігри перешкоджають навчанню і виступають неефективним способом дозвілля. В той самий
час, вони не помічають користь, яку можуть принести ігри. Небажання розглядати ігри як інструмент
вивчення історії зрозуміле, адже комп’ютерні ігри сильно відрізняються від традиційного способу навчання
та асоціюються з марною тратою часу.
Сьогодні вони є одним із найпопулярніших засобів масової інформації. Студенти та школярі, в
середньому 6,5 годин на день користуються засобами масової інформації [1, c. 233].
Викладачі та вчені неодноразово помічали вплив ігор на підвищення мотивації та формуванню
зацікавленості студентів, вдосконалення взаємодії учнів зі своїми однолітками. Таким чином, ігри можуть
зробити навчання більш привабливим, мотивувати пасивних учнів до навчання, сприяти засвоєнню
матеріалу та аналізу історичних даних більше, ніж вони б могли зробити в традиційному середовищі
навчання [1, c. 233].
Більшість викладачів не розуміють, яким чином відеоігри можуть стимулювати інтерес до вивчення
історії. Комп’ютерні ігри акцентують увагу на вирішенні проблем. Вони пропонують синтез практики та
теорії. Для виконання завдань потрібно багато часу, але гравці вмотивовані витримати це, оскільки ігри
створюють послідовність викликів із зростаючим ступенем складності, таким чином, щоб вони постійно
повноцінно використовували свої здібності [4, c.1].
При цьому педагоги, які сподіваються використовувати ігри в освіті, повинні знати різні жанри гри, ігрові
практики та режими гри, щоб ефективно використовувати їх можливості в академічному плані [6, c. 4].
У 2003 році було розпочато рух за використання відеоігор у навчанні. Розвиток технології вимагає, щоб
вчителі історії були більш креативними та новаторськими у здійсненні навчальної діяльності, наприклад,
розробляючи навчальну діяльність на основі інформаційних технологій [5, c. 373]. Це можна розглядати як
певну відповідь пасивному, одноманітному навчанню історії.
Звичайно, традиційне навчання є ефективним способом передачі інформації на уроках історії, але це не
означає, що учні чи студенти будуть із захопленням і цікавістю дивитися на минуле. У цьому випадку
мотивація є корисним середовищем для пропонування стратегій розуміння читання, надання поняттям їх
історичного значення та встановлення зв’язків між теперішнім і минулим [4, c.4]. Гравець не просто
сприймає інформацію, він стає учасником історичних подій та процесів. З академічної точки зору це
означає, що ігри − це не просто представлення даних чи аргументів або навіть засіб вивчення теорій. Вони
є живими документами, які могли б дозволити історичну дискусію [3, c. 30].
Іншими словами, студент стає «актором», а сама відеогра виступає як дидактичний засіб, за допомогою
якого вони можуть помилитися, повторно запустити дії та звільнити свою творчість, дозволяючи їм
аналізувати свої дії та розмірковують над уявним конструктом цього минулого, в який вони втрутилися [4,
c.9].
Курт Сквайр, професор Каліфорнійского університету, який є автором роботи про вивчення світової
історії за допомогою гри Civilization III, дійшов до висновку, що студенти краще засвоювали інформацію,
яка допомагала отримати перевагу у грі. Приклади та факти з історії студенти використовували для
інтерпретації подій у своїх іграх [6].
Комп’ютерні ігри можуть бути використані шляхом змішаного навчання з традиційними методами
викладення історії [5, c.372]. Варто зазначити, що ігри ніколи не зможуть замінити підручники, монографії
чи інші наукові праці, але вони можуть стати чудовим доповненням. При цьому користь ігор переважає над
фільмом, за рахунок того, що гра інтерактивна. У гравців послідовно виробляється розуміння, що кожна
подія має низку причин, і викликає певні наслідки.
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Деякі вчені заявляють, що ігри можуть стати містком між академічною та популярною історією. Варто
зазначити, що все частіше дизайнери ігор керуються науковими дослідженнями та за порадами звертаються
до істориків [3, c. 12]. При розгляді ігор як інструментів «досліджень», потрібно пам’ятати, що їх
розробники перебувають під тиском попиту, намагаючись поєднати справжню історичну точність та
розважальний характер гри, щоб відповідати бажанню аудиторії.
Також ігри розглядаються як такі, що здатні представляти лише один погляд на історію, заперечуючи
глибину розуміння та аналізу. Вони подаються як скорочені, спрощені та вибрані матеріали для розваги,
але це не зменшує академічну користь ігор [3, c.14]. Хоч у грі може бути представлений певний погляд на
історію, але це не перешкоджає обговорювати аргументи, події, наслідки, які представлені в іграх, так само,
як це роблять історики в своїх наукових працях.
Причинами спрощення історичних ігор є переконання, що менш нав’язливий спосіб надання
інформації (насамперед текстової) може збільшити корисність ігор в історичній науці [3, c. 37]. Більш
ефективним є спосіб організації гри, коли увага гравця зосереджується на невеликій групі фактів, подій, які
він поєднує з причинами та викликаними наслідками.
Варто відрізняти «комерційні ігри» від «наукових» чи навчальних ігор. Особливо складні грандіозні
жанри стратегії, які покладаються на величезні історичні бази даних [3, c. 24].
В серії ігор Universalis, Civilization, Total War або Forge of Empires ми знаходимо хронології та
посібники з великою історичною точністю, що дозволяє пристосувати їх до шкільної програми [4, c.4]. Такі
ігри як Call of Duty, Age of Empires, Age of Mythology, Assasin's Creed і т.д. допомагають здобути знання про
Месопотамію, Рим, Візантію, Османську імперію тощо [2, c. 779].
Наприклад, в серії ігор Age of Empire, великі соціально-економічні зміни, як правило, поступові, і часто
потрібно кілька проміжних кроків. Подібні ігри змушують гравця розуміти історичну еволюцію з
різнобічних причин, які охоплюють соціальні, економічні, політичні та культурні аспекти. Стратегії,
необхідні для досягнення успіху в грі, вимагають когнітивних рівнів та високого ступеня мислення, які
зазвичай не вдосконалюються на традиційному уроці історії [4, c.10].
Існує проблема розкриття кількох точок зору на історичні події, але в той самий час комп’ютерні ігри
дозволяють моделювати та керувати ситуацією, що дає можливість зрозуміти хід історичних процесів.
Зрештою, ніхто і не сподівається, що комп’ютерні ігри зможуть замінити традиційні методи навчання. Крім
того, ігри не можуть повноцінно замінити традиційне навчання, адже ми не знаємо, чого саме дитина чи
студент зможе навчитися за допомогою гри. Коли мова йде про історичні ігри, то для усвідомлення того,
як і чому розгорталися події, потрібен зв’язок із навчальним матеріалом, наявність певних знань з історії.
Ігри можуть підштовхнути вивчати історію, а самі історичні знання можуть перетворитися в інструменти
для гри.
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УЧАСТЬ ІТАЛІЙСЬКОГО ЕКСПЕДИЦІЙНОГО КОРПУСУ В РОСІЇ У ДОНБАСЬКІЙ
ОПЕРАЦІЇ (ВЕРЕСЕНЬ-ЛИСТОПАД 1941 РОКУ)
Бій біля Петриківки у вересні 1941 р., в якому брали участь переважно італійські частини, увійшов в історію
Італійського експедиційного корпусу в Росії (далі – КСІР) як його перша самостійна операція. З цього приводу
А. Гітлер привітав Б. Муссоліні. При цьому його послання містило надто прозорий натяк на другорядну роль
італійців у «російській кампанії»: «…Удар В. Клейста для створення плацдарму біля Дніпропетровська, дав
можливість також і вашим дивізіям з успіхом провести власну бойову операцію…» [6, с. 55].
Наразі КСІР мав невтішні для італійського диктатора перспективи остаточно перетворитися в тилову
частину німецько-радянського фронту. 2 жовтня 1941 р. А. Гітлер звернувся до Вермахту з наказом про
початок наступу на Східному фронті. 8 жовтня 1941 р. бронетанкова армія В. фон Клейста отримала наказ
рухатися на Сталіно, Таганрог і Ростов. Італійці ж мали прикривати лівий фланг армії, рухаючись Донбасом
у напрямку Павлограду та Сталіно. Проте сплановані темпи просування виявилися для КСІР
непосильними. « […] З самого початку, – пише генерал Дж. Мессе, – німці показали, що вони не бажають
розуміти реальні можливості нашого корпусу. Назва «моторизовані» означала лише, що піхота цих дивізій
навчена пересуванню на автомашинах, але вона не мала автотранспорту. «Спеціальні з'єднання», як їх
називали до війни, на ділі не мали достатньої кількості автомобілів […] Я всіляко переконував німців
закреслити на їх картах коліщатка на умовних знаках наших дивізій […]» [2, с. 68].
Як би там не було, але завдання, поставлене перед корпусом, виявилася непосильним. Дж. Мессе
надіслав В. фон Клейсту лист з протестом, у якому вказав на свій власний план руху дивізій, намітивши
рубіж – річку Сіверський Донець. Натомість німці зауважили, що італійський корпус є частиною німецької
армії, а відтак «зобов'язаний підкорятися наказам вищих штабів, так само як будь-який інший корпус
Вермахту». На це Дж. Мессе заперечив, що він не тільки командир корпусу, а й «представник італійської
армії і відповідає за своїх солдатів тільки перед власною країною» [2, с. 70].
Результатом цієї листовної перепалки стало обмеження завдань італійського корпусу. Рухаючись у
заданому напрямку, він далеко відстав від дивізій Вермахту. До самого Сталіно КСІР рухався майже без
боїв, розтягнувшись у довгу колону. Досить сказати, що свої перші втрати, що обчислюються кількома
солдатами, дивізія «Челере» понесла лише в боях під Сталіно. Після того як 1-ша німецька танкова армія
зайняла Сталіно, італійський корпус отримав наказ рухатися у напрямку Горлівка-Микитівка-Трудова. У
Микитівці і Горлівці італійські дивізії зіткнулися з опором ар'єргардів Червоної Армії і партизанів. При
цьому один італійський полк навіть потрапив в оточення, втративши на кілька днів зв'язок з основними
силами. Італійський корпус поніс відносно великі втрати (від 40 до 150 солдатів і офіцерів убитими та 700
пораненими). Все складалося так, що період безперешкодного просування вперед добігає кінця. Черговий
наказ командування німецької 1-ї армії – просунутися вперед до Городища для відновлення контакту з 17м німецьким корпусом – італійцями залишився невиконаним [4,с.67].
Дж. Мессе наказ військам корпусу приступити до фортифікаційних робіт і готуватися до зимівлі. Нові
зусилля генерала В. фон Клейста змусити Дж. Мессе рушити вперед, до станції Дебальцеве, щоб випрямити
лінію фронту і зміцнити зв'язок з 17-м корпусом, ні до чого не привели. Як пише Дж. Мессе, «[…] перед
лицем рішучого опору німці нарешті усвідомили мою точку зору […]» [2, с.72].
Насправді наказ А. Гітлера, відданий в середині грудня 1941 р. про припинення наступальних дій, був
викликаний подіями на інших ділянках фронту, зокрема провалом наступу на Москву. Впертість Дж. Мессе
певною мірою спричиняли об'єктивні труднощі, адже до цього часу дивізії КСІР. подолали в середньому
1300 км. Шляху. Із них 1000 км. – наздоганяючи німецькі війська від румунського кордону до Дніпра, і 300
км – Донбасом.
Тривале просування по українським землям і перші бої підтвердили, що матеріальна частина
італійського корпусу значно поступається німецькій. Вибагливі до місцевих умов кулемети та гвинтівки
вимагали безперервної чистки. Гранати, крім того, що мали невелику силу враження, потрапляючи на
м'який грунт, у багно чи сніг, як правило, не вибухали. Артилерія мала занадто малі калібри. Під час
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пробних стрільб по підбитому радянському танку снаряди 47-міліметрових італійських гармат лише
залишали на броні невеликі вм'ятини або рикошетили і з гучним виттям йшли в небо [4, с. 68]. Особливо
сумно виглядав автопарк КСІР. Підвіска вантажівок абсолютно не витримувала ґрунтових доріг. Покришки
не мали достатнього зчеплення, і навіть після невеликого дощу автоколони починали буксувати.
Строкатість марок реквізованих машин вкрай ускладнювала їх ремонт. Мотоцикли берсальєрських
батальйонів значну частину шляху по бездоріжжю «пройшли» на возах і в кузовах вантажівок. У той же
час вояки дивізії «Торіно», зазначеної в німецьких документах, як механізована, пройшли пішки від
румунського кордону майже 1300 км. [3, с. 167]. «На запорошених дорогах Росії, – пише один з італійських
штабних офіцерів, – італійці, румуни, угорці, австрійці і баварці ледве встигали за пруссаками, які швидко
рухаючись вперед, у баштах своїх танків і бронетранспортерів здавалися сеньйорами нинішньої війни.
Коли ці лицарі втомлювалися і зупинялися на привал, вони мали навколо себе піхоту, яка повинна була
охороняти їх відпочинок і награбовані трофеї» [2, с. 159].
У жовтні 1941 р. становище з усіма видами тилового постачання настільки загострилося, що Дж. Мессе
визнав за необхідне представити німецькому командуванню справжній ультиматум. Про це він повідомив
Рим шифрограмою від 26 жовтня 1941 р.: «Внаслідок тяжкого становища, яке склалося в результаті поганої
погоди і поганого стану доріг, але найбільше через порушення німцями домовленості, що виразилася в
відсутності навіть мінімального числа ешелонів і повну зневагу в постачанні продуктами харчування, я
запросив штаб армії про його наміри щодо К.С.І.Р., після досягнення промислових районів Сталіно і
Горлівки. Я отримав таку відповідь: «Участь К.С.І.Р. дуже бажана для досягнення кінцевих цілей, якими
можуть бути Сталінград або Майкоп» [2, с. 76].
Дж. Мессе, також телеграмою, поставив перед німецьким командуванням умови, необхідні для того,
аби його корпус зміг виконати завдання: «[…] Для подальшої участі корпусу в операціях на схід від Сталіно
та Горлівки абсолютно необхідно наступне. Перше: реальне і негайне вирішення питання про прибуття
ешелонів з Дніпропетровська, в тому числі тих, що застрягли в дорозі. Друге: гарантія того, що будуть дані
ешелони з Сталіно, як тільки відновлять залізничну лінію. Третє: тимчасове постачання італійському
корпусові продуктів харчування з німецького складу в Сталіно, до тих пір поки там не буде створена наша
передова база. Четверте: наявність в Дніпропетровську пального для забезпечення колон постачання. П'яте:
наявність бензину в Запоріжжі та Сталіно для створення передової бази. Шосте: дати перепочинок
військам, з тим щоб підтягти артилерію, тилові служби і боєприпаси, які частково знаходяться в дорозі» [2,
с. 77].
У середині листопада 1941 р. генерал Дж. Мессе вирішив випрямити лінію розташування своїх дивізій,
для чого необхідно було захопити станцію Хацепетівка, що на залізничній лінії Дебальцево – Мала Орлівка.
Операція була доручена дивізії «Торіно», а на чолі передової колони йшов полковник К'яромонте.
Підійшовши до станції Трудова 7 грудня 1941 р. К'яромонте виявив, що сили радянських військ
перевершують його колону, і вирішив відійти назад, до Микитівки. Тут він і потрапив в оточення.
Таким чином, погане військове оснащення та непорозуміння командування КСІР зі штабом Вермахту
в наступальних операціях на сході України призвели до перших великих втрат корпусу у Східній кампанії.
При цьому, командування КСІР висловлювало своє невдоволення з приводу невиконання німцями
союзницьких обов’язків. Саме це, на думку італійців, стало головною причиною тяжкої зими 1941-1942 рр.,
що чекала бійців корпусу попереду
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HIGHER EDUCATION: HOW TO SURVIVE IN A POST-PANDEMIC WORLD
One can hardly name any other phenomenon that has changed the world so sharply as the Covid-19, moving across
all spheres of humanity’s life, including higher education. The International Association of Universities (IAU) launched
IAU Global Survey on the impact of Covid-19 on Higher Education around the world. It investigated all aspects of
higher education, teaching and learning, research and community engagement based on the replies from 424 universities
and other higher education institutions in 109 countries (Africa, America, Europe, Asia&Pacific [1].
The survey result allowed experts to make some conclusions. First, in 59% cases campus activities were stopped and
institutions were closed and had to adapt to a new way of teaching and learning. So, universities all over the world have had
to move to 100% online teaching with records of great success, on the one hand, and abject failure, on the other hand as it
didn’t come out without challenges concerning access to appropriate technologies, internet speed, -or even-, access to
Internet. For many reasons students and academics still prefer face-to-face learning, considering on-line classes not as
effective as traditional ones. Most faculty members remain uncomfortable with online learning. They learned in classrooms
and spent their lives teaching in classrooms. For most, their entire university system is designed for that, and personal
residential learning is their differentiation [2]. But the use of distance learning will be significantly expanded due to the
Covid-19, and teachers may become less reluctant to on-line opportunities.
Next, many universities are facing the problem of large budget cuts and students’ reluctance to pay all tuition fees for
on-line learning, demands of reimbursement of already-paid fees. Really, the cost of higher education in many countries has
been skyrocketing, resulting in students’ debts. Many students are encouraged to consider cheaper local universities for next
academic year. For Universities transforming from elite to ones that cater for a wider population one should keep in mind
the following: the more university opens their gates to students of diverse backgrounds ,increasing in number,the more they
will need to equip their graduates with learning,analytical,leadership,entrepreneurial,critical thinking skills to succeed in a
rapidly changing world. It is extremely important for these universities to demonstrate their value in terms of future
employment prospects, personal fulfillment, social mobility, etc. Graduates must be sure of what is going in the class is
relevant to their future careers and their personal development as part of a global society.
Most universities in UK, USA, Australia, Europe traditionally considered as the hubs of international education face
referrals due to the fact that international students are reluctant to travel mainly reinforced by health concerns and partly
attributed by rising fees to match the cost that are not met by public fund [3]. The market of international students’ mobility
is predicted to be as one of the most vulnerable, more competitive, less massive in the nearest future with possible shift from
high-income countries to middle-income countries that can offer lower costs. Study abroad programmes in which students
participate for a year, a semester or even shorter periods may suffer even greater problems as students assess possible risks
and challenges for experiences that are mandatory for their academic success.
In Europe, instead of anticipated rise in its funding, the programme Erasmus+ might encounter serious cuts. In the
United States, one of the larger providers of study abroad, the Council on International Educational Exchange, has
announced that it will eliminate 600 jobs.
The pandemic revealed the problem of inability of universities to keep up with the industrial demands. According to
the institute for the Future, 85% of jobs in the year 2030 have not been created with current curriculum remaining aligned
to previously existing job markets [4]. That means that higher education has already been under pressure to change and
focus on competences better preparing for life-long learning and shifts in society and work. The existing linear terminal
degree structure is too restrictive and it does not recognize what people already know and can do, thus it will not work in a
relational world. Education and industry must fortify their partnership to determine what is needed right now and in the
future, what in its turn allow industry to develop while higher education supports the idea incubation and provides credentials
for learning opportunities.Instruction will need to change its focus considering three learning functions critical to pedagogy
of transitional and stable times: self-assessment, inquiry and transfer. For self-assessment it is fundamental to discern: what
do I already know? what do I still need to know? and how do I get this information? How well students can self-assess,
engage inquiry and transfer their learning into new or novel situations, -all this will be a target in future assessment.
The current online learning experiment may initiate pilots to test future higher education models. There may be chosen
one of the following three models [5].
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1. Augmented Immersive Residential Model
Students live on campus, get problem-solving, experience-based learning and interact with other students, generating
confidence, loyalty, lifelong friendship, and a unique feeling of a community. They develop communication skills,
emotional intelligence, and networking skills.
2. Hybrid Model
Face-to-face, real-time virtual, and asynchronous-virtual experiences required for each course must be determined
accordingly. As an example of this educational model, “co-op” is mentioned when students alternate semesters of academic
study with periods of full-time work.
3. Fully online mode
The matter is how to harmonize low cost and high quality. To succeed in it, there will be a proper use of content creators
and technology platforms, experts in artificial and augmented reality. This mode can be customizable and affordable to the
vast majority of people. The essence of on-line learning to provide flexibility and accessibility to all students, enabling them
to reach higher levels and not to be pressed under any circumstances.
To conclude, most universities responded to the shock of Covid very well, migrating to the digital learning. The
versatility and agility of most universities together with a new digital generation of students enabled to successfully complete
the academic year. If one takes a positive outlook, this crisis may be considered as a “by-pass button” for technological
processes and thought pattern that would have taken much more time in a relatively peaceful situation. Now and on, every
higher educational institution has not only to choose its own mode of study, undergoing necessary changes in delivery,
assessment, course offerings, but also, what is more important, a conceptual and intellectual transformation.
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Андронатій П.І.
викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «СЕМІНАР» СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАННЯМ MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Введення карантину у зв’язку з поширенням вірусу COVID-19 вплинуло на звичний режим роботи всіх
галузей виробництва України. Режим самоізоляції змусив знаходити нові форми виконання посадових
обов’язків. Викладання та навчання дисциплін у закладах вищої освіти не залишилися осторонь від таких
змін. До впровадження карантину засоби дистанційного навчання активно застосовувались в освітньому
процесі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
[1] у вигляді змішаного навчання, для підтримки очного навчання.
Інструментарій системи електронного навчання Moodle включає велику кількість модулів для
організації навчальної роботи студентів. Усі модулі умовно поділено на «Ресурси» та «Діяльності». Ресурси
передусім мають інформаційне призначення («пасивна» частина навчального контенту), а діяльності, як
правило, передбачають взаємодію зі студентом, а результат такої взаємодії може бути оцінений викладачем
вручну чи автоматично комп’ютером («активна» частина навчального контенту). Діяльність «Семінар»
належить до діяльностей і є найскладнішою з поміж доступних модулів системи управління навчанням
Moodle. Щоб провести «Семінар» необхідно послідовно виконати такі етапи: етап налаштувань
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(налаштування, спосіб та форми критеріїв оцінювання), етап здачі робіт (здавання робіт та їх розподіл для
оцінювання), етап оцінювання (взаємооцінювання відповідно до створених викладачем критеріїв), етап
розрахунку балів (розрахунок балу виконується автоматично, викладач переглядає і за потреби
переоцінює), етап закриття (отримані бали переносяться у журнал оцінювання). Організація семінару і
деталізація кожного із етапів описані в статті «Семінар як інструмент взаємного оцінювання у
дистанційному курсі» Пасічник О.В. [2] та документації на офіційному сайті moodle.org [3].
Розглянемо приклад застосування діяльності «Семінар» при вивченні дисципліни «Навчальна практика
з налаштування комп’ютера» студентами ІІ курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Під час
навчальної практики студенти вчаться підбирати комплектуючі для створення конфігурацій персональних
комп’ютерів під певні задачі: користувацький комп’ютер, офісний комп’ютер, робочі станції для інженера
і конструктора, фотографа і дизайнера, для 3Д-анімації і моделювання, ігрові або комп’ютери для розваг,
тощо на базі процесорів від фірм Intel та AMD. Підбір комплектуючих, окрім відповідності
рекомендованим вимогам до програмного забезпечення, яке буде використовуватись на кожному із цих
типів комп’ютерів, повинен утворювати збалансовану та оптимальну конфігурацію.
Підібрана конфігурація подається у вигляді презентації. Окрім комплектуючих у презентації описують
необхідне програмне забезпечення та вказують актуальні, на момент складання, ціни. Під час очного
навчання захист презентацій студентів проходив у вигляді конференції, на яку кожен студент готував
виступ 3-5 хвилин. Виступи студентів обговорювались в групі, задавались запитання, вказувались переваги
та недоліки підібраних комплектів. Також у конференції приймали участь експерти – інженери-програмісти
інформаційного відділу, що безпосередньо займаються комплектацією та обслуговуванням комп’ютерного
парку університету.
При переході до дистанційної форми навчання виникла проблема: якими засобами провести таку
конференцію? Проаналізувавши доступні в системі управління навчанням Moodle засоби ми обрали
діяльність «Семінар» як найбільш відповідну нашим вимогам. Переваги семінару для такої роботи
очевидні. Це, по-перше, завдання для студентів не довелось змінювати – вони виконували ту ж саму задачу,
лише здавали її онлайн. По-друге, завдяки взаємооцінюванню залишилась групова робота, а участь в
обговоренні була замінена на аналіз і оцінювання презентацій інших студентів (кожен переглянув
проаналізував і оцінив три або більше роботи своїх колег). По третє, контроль за об’єктивністю
взаємооцінювання залишився за викладачем: оцінка за семінар складається з двох оцінок – оцінки
отриманої за власну презентацію і оцінки, за оцінювання інших. Етапи проведення та скріншот результатів
семінару показано на рисунку 1.

Рисунок 1. Етапи проведення та результати семінару
«Підбір оптимальної конфігурації ПК»
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Серед недоліків семінару ми виділили такі: для викладача – складність налаштування та затрати часу
на перевірку; для студента – необхідність строгого дотримання регламенту.
Загалом, використання діяльності «Семінар» системи управління навчанням Moodle для організації
дистанційного навчання оцінюється нами позитивно. Ми рекомендуємо застосовувати його у випадках
виконання творчих робіт та необхідності взаємооцінювання.
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Бобирєва Ю. С.
студент кафедри теорії та методики дошкільної освіти
Мукачівського державного університету
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Сучасні запити суспільства до професійної підготовки майбутніх логопедів підтверджують гостроту
вивчення проблеми включеності батьків в процес спільної логопедичної роботи з дітьми та готовності
батьків до активної участі в усуненні проблем порушень мовлення дітей, які сприяли б найбільш дієвому
використанню набутих знань логопедами та підвищували б їх професійну компетентність.
Грібукова О. Г. запевняє, що професійна підготовка майбутніх логопедів до роботи з батьками – це процес
освоєння навчання системи професійних логопедичних знань; виховання найважливіших психологічних і
педагогічних умінь (аналітико-діагностичних, рефлексивних, конструктивно-організаційних, прогностичних,
комунікативних); становлення таких основних професійних і особистісних якостей, як емоційна стійкість,
емпатія (співпереживання), і виховання на цій основі професійних ціннісних орієнтацій [4].
У дослідженнях Максакова А. М. зазначено, що підсумком підготовки є певний рівень готовності
майбутнього логопеда до професійної діяльності, який виражається в розвитку, формуванні і закріпленні
таких характеристик внутрішнього світу і поведінки, як комунікативні, творчі, когнітивні, мотиваційні,
рефлексивні і морально-духовні [5].
Формування професійної готовності майбутніх логопедів до роботи з батьками обумовлюється
наступними ідеями: сучасне співтовариство відчуває потребу в переході від масових форм роботи з батьками
до індивідуальних і групових; сучасні батьки - рівноправні учасники процесу мовного розвитку дитини на всіх
його вікових етапах; необхідна побудова логопедичної роботи з сім'єю на основі співпраці і діалогу [4].
Викладачі вузів створюють умови для самореалізації студентів. Це виражається в наданні самостійного
вибору і альтернативи, спонукання до розумової діяльності і особистим самоаналізу. Можна відзначити,
що в контексті ситуації, що в даний час ситуації, яка існує на ринку праці, тільки ініціативні,
самоорганізовані, компетентні фахівці, а також фахівці, які здатні самовдосконалюватися і розвиватися в
професійному та особистісному плані, будуть найбільш затребуваними і конкурентоспроможними.
Завдання майбутнього логопеда - збільшити рівень сформованості включеності і готовності батьків до
участі в логопедичній роботі в подоланні мовних порушень.
Причинами мовних дефектів у дошкільнят можуть бути не тільки екологічні, біологічні та економічні
чинники, а й педагогічна занедбаність дитини, неувага з боку його сім'ї.
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При нестачі часу багатьом батькам легше делегувати відповідальність фахівця, ніж займатися
самостійно і співпрацювати з педагогом. цей факт обумовлює необхідність організації педагогічної
освіченості батьків, включення їх в корекційно-логопедичний процес [1].
В наукових працях Безруких М. М. йдеться про те, що викладач в процесі навчання у закладі освіти має
доносити до студентів, що логопед може допомогти батькам розібратися в проблемах, пов'язаних з
вимовою. Для цього відводиться велика кількість часу для роботи з батьками, переконання їх в необхідності
співпраці. Значно підвищити ефективність корекційно-логопедичного процесу дозволяє усвідомлене
включення батьків до спільної з логопедом діяльності [2].
Постійний зв'язок з батьками може виконуватися за допомогою індивідуальної, колективної, наочної
форм роботи. До такої форми, як колективна, відносять семінари, консультації. Актуальні теми для
консультацій, які можуть запропонувати студенти під час практики зацікавленим батькам:
 артикуляційна гімнастика (багато батьків не знають, що це таке і як нею користуватися в домашніх
умовах. Логопед може пояснити, як артикуляційна гімнастика впливає на розвиток мовлення, показати
прості прийоми);
 розвиток дрібної моторики рук (мало хто розуміє взаємозв'язок між мовленням і розвитком дрібної
моторики. Це необхідно пояснити батькам, дати вправи для розвитку моторної сфери);
 як стежити за автоматизацією звуку в домашніх умовах (розповісти про автоматизацію і як її
правильно проводити);
 як навчити дитину читати.
До індивідуальної форми роботи відноситься анкетування. За допомогою анкетування можна дізнатися
про склад сім'ї, особливості сімейного виховання, важливі для педагогів питання, спрямовані на виявлення
потреби батьків у педагогічних знаннях, наприклад: «З яких питань в навчанні дитини ви хотіли б отримати
рекомендацію логопеда?».
Однією з форм взаємодії логопеда з батьками є зошит, в якій виконуються домашні завдання. Вона
служить для фахівців «телефоном довіри» - дорослий може написати в ній будь-яке питання, повідомити
про сумніви щодо якості виконання завдань дитиною.
Дуже важливо, щоб фахівець доніс до батьків факт: він є тільки посередником в загальній системі
допомоги вихованцю, який має мовні порушення, в яку включена і сім'я дитини.
Вакуленко Л. С. стверджує, що логопед допомагає виховувати батькам свою дитину, а не бере на себе
всю відповідальність за виховання та розвиток вихованця. Саме спільні зусилля логопеда і батьків зможуть
вплинути якісно на мовленнєвий розвиток дитини [3].
Отже, у логопедичної роботі виділяється три найефективніші форми роботи з батьками на думку
фахівців: семінари-практикуми, логопедичні клуби, спільні логопедичні дитячі свята.
Література:
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директор
КВНЗ «Олександрійський медичний коледж»
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Реформування системи освіти завжди починається з певних змін в управлінні освітою та управлінні
навчальними закладами. Тому ефективність освітніх процесів значною мірою залежить від ефективності
управлінської діяльності.
Управління, як невід'ємна частина педагогічної системи навчального закладу, її системоутворююча
засада, має об'єктивну природу, але за механізмом реалізації — це суб'єктивний процес. Воно може бути
переважно інтуїтивним або спиратися на теоретичні основи науки. У зв'язку з цим надзвичайно важливо
визначити, як співвідносяться практика і теорія управління.
Загальну педагогіку, як відомо, утворюють три теорії — виховання, навчання та управління. На відміну
від двох перших, теорія управління дотепер не була інтегрованою галуззю знань, її становили окремі
наробки з управління навчальними закладами.
Системний підхід управління навчальним закладом передбачає виділення системи, структури,
елементів як на рівні системи в цілому, так і на рівні кожної її підсистеми з урахуванням бажаного кінцевого
результату, досягненню якого підпорядковане функціонування системи.
Найважливішою теоретичною передумовою здійснення системного підходу є визначення сутності
поняття "система". В. Афанасьєв визначає декілька ознак, за допомогою яких можна описати систему:
— наявність інтегрованих якостей, які не має жоден елемент системи;
— наявність складових елементів, частин, які утворюють систему;
— наявність певної структури, тобто певних взаємозв'язків відносин елементів системи;
— наявність функціональних характеристик системи в цілому та окремих її компонентів;
— наявність комунікативних якостей системи, які набувають прояву у взаємодії із середовищем та із
системами більш ни-зького та високого порядку (підсистемами та суперсистемами);
— історичність, наступність, або зв'язок минулого, теперішнього та майбутнього в системі та її
компонентах.
Системи можна кваліфікувати за різними ознаками:
— за походженням — реальні та ідеальні (поняття, теорії, моделі);
— за рівнем складності — прості та складні (мають складну мету або декілька нескладних);
—за рівнем змінності (мінливості) — статичні та динамічні;
— залежно від характеру зв'язків із середовищем — закриті (не реагують на вплив чинників
середовища) та відкриті (під впливом середовища змінюють своє функціонування);
— за рівнем детермінованості — ймовірнісні (закони їх функ-ціонування відомі частково, вони не
гарантують досягнення ре-зультату роботи) і детерміновані (закони їх функціонування відомі, вони
гарантують досягнення результату роботи);
— за наявністю мети — цілеспрямовані та нецілеспрямовані. У свою чергу, цілеспрямовані
поділяються на адаптивні, або ті, що самоорганізуються, ті, що самовідтворюються, ті, що розвиваються;
— за рівнем управління — на ті, що не підлягають управлін-ню, ті, що підлягають управлінню, та ті,
що управляються самі.
Використання наведеної класифікації систем дає змогу зазначити, що навчальний заклад — це реальна,
складна, динамічна, відкрита, ймовірнісна з елементами детермінованості, цілеспрямована система, яка
функціонує за допомогою внутрішнього управління (самоврядування) та зовнішнього — державного
управління.
Осмислення перелічених характеристик навчального закладу дає можливість більш повною мірою
враховувати їх під час управління.
Системний підхід передбачає виділення системи, структури, елементів як на рівні системи в цілому,
так і на рівні кожної її підсистеми з урахуванням бажаного кінцевого результату, досягненню якого
підпорядковане функціонування системи та охоплює весь зміст управлінської діяльності.
Зміст управлінської діяльності можна розглядати не тільки як систему найбільш важливих
управлінських завдань, а і як систему певних видів управлінської діяльності — функцій управління.
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Систему функцій управління не можна визначити без розгляду сутності таких понять, як цикл
управління, функція управління, а також без аналізу кожної з функцій управління.
Цикл управління — це відрізок часу від визначення мети управління навчальним закладом до її
реалізації. А функція управління — це не тільки вид управлінської діяльності, а й етап управління.
Як уже зазначалося, в управлінській діяльності є два типи завдань: поточні та стратегічні. Функції
управління пов'язані з вирішенням стратегічних завдань у межах того чи іншого циклу управління.
Урахування наведених положень дає можливість запропонувати таку систему функцій управління:
планування, організація, контроль, регулювання.
Планування — це визначення мети, завдань, змісту, форм та методів діяльності, часу на реалізацію цієї
діяльності та відповідальних за її виконання.
Організація — це вид управлінської діяльності, пов'язаний із ознайомленням працівників зі змістом
наступної діяльності (планом роботи) та підготовкою людей та всього необхідного для його виконання.
Контроль — це вид управлінської діяльності, спрямований на зіставлення результатів управління та
мети, з'ясування причин розбіжностей результатів та мети управління й визначення засобів наближення
результату управління та мети.
Регулювання — це вид управлінської діяльності, спрямований на забезпечення наближення проміжного
результату управління та мети.
Така система функцій повністю охоплює управлінський цикл.
У реалізації будь-якої з функцій управління бере участь багато людей, їхню діяльність треба
мотивувати, тому мотивація є не окремим етапом управління, а складовою кожної з управлінських функцій.
Аналіз наявної практики управління свідчить про перебільшення значення такої функції управління, як
контроль у навчальних закладах. У вищих навчальних закладах переважають процедури підготовки рішень
різних колегіальних органів (планування роботи).
Гіпертрофіювання однієї чи декількох функцій управління негативно впливає на ефективність
управління.
Таким чином, системний підхід до управління передбачає забезпечення єдності, цілісності всіх функцій
управління.
Отже, системний підхід управління навчальним закладом передбачає розгляд навчального закладу як
складної багатокомпонентної системи, головною підсистемою якої є педагогічна система. її
функціонуванню підпорядковані всі інші підсистеми — матеріально-технічна, фінансова, управлінська.
Немає необхідності протиставляти системний та ситуативний підходи. Перший відображає загальну
логіку управлінської діяльності, другий — технологію вирішення поточних завдань. Будь-яка управлінська
ситуація є системою з певними компонентами. Системою є й діяльність з вирішення проблеми, яка
призвела до виникнення управлінської ситуації.
Ретельний аналіз управлінської ситуації, визначення мети, змісту, засобів впливу на цю ситуацію та
підсумковий аналіз отриманих результатів — головні складові повсякденної діяльності керівника.
Системоутворюючу роль у цій діяльності відіграє мета. її чітке усвідомлення на кожному етапі
діяльності є запорукою цілісності та ефективності керування навчальним закладом.
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ім. Т. Шевченка
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО КОБЗАРСТВА
В сучасних умовах масової глобалізації все більш актуальними постають питання, пов’язані із
розвитком духовної сфери підростаючого покоління. Учнівська молодь – це майбутнє держави, тому
сьогодні у багатьох наукових дослідженнях педагогів та психологів піднімається проблема патріотичного
виховання школярів. Особливої уваги дана проблематика набула в останні роки, коли ми спостерігаємо
процес національного відродження України.
Тим не менш, сучасні школи реалізують більш прагматичні завдання. Так, основною метою
навчального процесу є здобуття умінь, знань та навичок, які в майбутньому допоможуть у досягненні
життєвих цілей. Однак, попри значущість загальноосвітніх дисциплін, виховання національно свідомої,
патріотично спрямованої особистості – не менш важливий освітній аспект. Тому педагогам шкіл слід
акцентувати увагу на питаннях патріотичного виховання учнів середніх і старших класів.
Патріотичне виховання – процес багатогранний, і тому він не може бути обмежений рамками
формальних доповідей і моралізаторства. Одним із ефективних інструментів у формуванні патріотизму
вважається музика. У контексті українських реалій найбільш актуальним є вивчення народно-пісенної
творчості, або її конкретних жанрових напрямків. Але народна музика, пісенний фольклор у його
автентичній формі не завжди може викликати інтерес у підлітків. Тому в якості виховного інструменту ми
пропонуємо використовувати зразки сучасного кобзарства, а також авторські стилізації, створені
кобзарями, творчість яких припадає на період останніх десятиліть.
Що таке кобзарство, і чому ознайомлення із творчістю сучасних кобзарів має сенс у
патріотичного вихованні учнів? В першу чергу, слід наголосити на ому, що кобзарське мистецтво і його
розвиток має нерозривний зв'язок з історіє українського народу. Для козаків присутність кобзаря у поході
– це фактор духовного підйому і готовності прийняти смерть за Батьківщину. Для сьогодення – це
нагадування про те, що нашу минувшину не можна забувати, а уроки української історії повинні
залишатися назавжди у людські пам’яті.
Творчість сучасних кобзарів – це синтез минулого і сучасного; квінтесенція історичної пам’яті і
сучасних реалій. Серед плеяди кобзарів, що несли незвичайну творчість в народ за останні роки, особливо
виділяються постаті Василя Жданкіна, Едуарда Драча, Тараса Компаніченка, Віктора Мішалова та ін.
Творчість кожного із них – неповторна, і все завдяки різноманітності репертуару, котрий включає думи,
балади, козацькі пісні, плачі, козацьку лірику, марші.
Виховання патріотизму засобами сучасного кобзарства є чинником, який формує не розвиває
національну самосвідомість юних громадян України. Знайомство із кращими зразками сучасного
кобзарського мистецтва є фактором всебічного розвитку підростаючого покоління, і даний аспект, поза
сумнівом, необхідний для цілісного, духовного зростання нації.
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кандидат економічних наук
старший викладач кафедри іноземних мов
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Мобільність являє собою конкурентну перевагу фахівця в умовах конкурентного глобального ринку
праці. Різновиди мобільності (соціальна, кар'єрна, освітня, професійна ) мають позитивний вплив на
підвищення ефективності розподілу трудових ресурсів. Мобільність розглядають як значущу ресурсну
характеристику в системі освіти та на ринку праці. Програми академічної мобільності давно запроваджені
та є дієвими на теренах Європейського союзу, а із відкриттям європейських кордонів та впровадження
основних елементів Болонської системи освіти – і в Україні.
Професійна мобільність набула особливої значущості в умовах глобалізації, адже вона є однією з
основних характеристик фахівця, випускника вузу, на ринку праці. Поряд з високими професійними
компетенціями, конкурентоспроможний спеціаліст повинен володіти і іншомовними компетенціями.
Знання англійської мови, комунікативні навички, володіння інформаційними технологіями – все це ставить
фахівця на вищий щабель на міжнародному ринку праці.
Аналізуючи сучасні наукові дослідження з питання професійної підготовки економістів, можна
сказати, що потенціал іноземної мови не використовується в повній мірі. Хоча навчально - методичне
забезпечення цілеспрямованого розвитку професійної компетентності майбутніх економістів засобами
іноземної мови змінилося у більшості вищих навчальних закладів із використанням автентичних
підручників, які допомагають студентам оволодіти навичками саме професійного спілкування, розширити
лексичний запас фахової термінології, наявним є такий недолік, що навчання цієї дисципліни ведеться
практично роздільно з формуванням професійної компетенції майбутнього фахівця. Тому в процесі
навчання іноземної мови студент не отримує цілісного уявлення про зміст майбутньої професійної
діяльності. В підготовці сучасного економіста відсутня цілеспрямована інтеграція дисциплін економічного
профілю та іноземної мови . Формування інформаційної оперативності, навичок цілепокладання та
колективної взаємодії майбутнього економіста, як правило, не зв'язується в належній мірі з професійно
орієнтованих вивченням іноземної мови у ВНЗ ( Герасименко, 2011 ). Найважливішим каналом
професійної мобільності є освіта. Простежується закономірність, яка має практично універсальний
характер: чим вище освітній потенціал, тим вище економічна активність, більше зайнятість, нижче
безробіття. Професійній мобільності молодих фахівців сприяє ефективна взаємодія закладів освіти з
роботодавцями, гнучкість у визначенні змісту освіти з урахуванням зовнішніх факторів. Вчені відзначають,
що професійна мобільність майбутнього економіста - це якість, що інтегрує певні знання, вміння і навички,
що дозволяють фахівцю придбати і реалізувати активну професійну позицію. У зазначену сукупність
включаються знання можливостей професійної мобільності та професійного розвитку, володіння
теоретичними знаннями в області економіки та інших фундаментальних наук. Сюди ж відноситься і
комплекс умінь, а саме - критично ставитися до інформації в Інтернет і засобах масової інформації,
знаходити і раціонально використовувати професійно значущу інформацію, організовувати, структурувати
свою повсякденну навчально-професійну діяльність, самостійної постановки і оперативного вирішення
завдань проблемного характеру, швидко перемикатися з одного виду навчально-професійної діяльності на
інший. Пріоритетними, тим не менш, є навички ділового та професійного спілкування, роботи в колективі,
роботи з сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями, професійно-орієнтованого
іншомовного усного та письмового спілкування. Формування професійної мобільності фахівців
економічного профілю вимагає перегляду традиційного підходу до навчання іноземної мови та організації
навчального процесу таким чином, щоб знання іноземної мови забезпечили б майбутньому фахівцю
надійну мовну платформу і з'явилися б стимулом для кар'єрного зростання. Звичайно, що в основі такої
глобальної перебудови лежать інтеграційні процеси. Практичне використання знань передбачає інтеграцію
теоретичних знань в конкретній професійній ситуації. Іноземна мова може зробити внесок в професійну
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підготовку майбутніх економістів за допомогою вирішення студентами професійних завдань на іноземній
мові, що відбивають інформаційну та комунікативну діяльність фахівця. Іноземна мова в даному контексті
виступає засобом розвитку комунікативного компонента інформаційної культури студентів вузу
економічного профілю в процесі здійснення ними пошукової та дослідницької діяльності з професійних
питань з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, участі в економічних конференціях і
проектах, розвитку вміння працювати в групі, через комп'ютерні мережі (Іванченко Є.А., 2005).
Наразі, глобалізаційні та інтеграційні процеси диктують вимоги щодо наявності високого рівня
компетенцій для кращої адаптації до конкурентного середовища та успішної самореалізації фахівця, тому
професійна мобільність і є тим самим важелем для досягнення успіху.
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Кранг О.В.,
викладач суспільних дисциплін
КВНЗ «Олександрійський медичний коледж»
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СУСПІЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН
Сучасна освітня ситуація характеризується переходом від традиційної до особистісно-орієнтованої
педагогічної парадигми. Акцент в освітньому процесі ставиться на створення умов для особистісної
самореалізації.
Найбільш значимим завданням освіти стає спрямованість педагогічного процесу на здобуття студентом
свого повноцінного особистого досвіду, а основним шляхом при цьому виступає творча діяльність
студентів в різних сферах організованого викладачем студентського життя.
Ознайомившись з великою кількістю методичної літератури, присвяченої інноваційним методам
навчання, я спинилася на методі проектів.
Підґрунтям для цього стало й те, що активне впровадження комп’ютерних технологій в навчальний
процес дозволяє зробити навчання не тільки цікавим, але й особистісно орієнтованим, а як наслідки, більш
ефективним.
Метод проектів – це сукупність прийомів, дій студентів в їх певній послідовності для досягнення
поставленої мети – вирішення проблеми, особисто значимої для студента і оформленої у вигляді певного
кінцевого продукту.
Основне призначення метода проектів полягає в наданні студентам можливості самостійного здобуття
знань в процесі вирішення проблем, які потребують інтеграції знань із різних предметних галузей. Якщо
говорити про метод проектів як педагогічну технологію, то ця технологія передбачає сукупність
дослідницьких, пошукових проблемних методів, творчих по своїй суті. Викладачеві відводиться роль
розробника, координатора, експерта, консультанта.
Тобто в основі метода проектів лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, вміння самостійно
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного і творчого
мислення.
Це не новий метод.
31

Метод проектів з’явився ще на початку ХХ століття на основі прагматичної педагогіки Джона Дьюі.
На території Радянського Союзу був поширений в 20-30 р.р. ХХ століття.
Знову метод проектів стає особливо актуальним в сучасному інформаційному суспільстві.
Проект – це «спеціально організований викладачем і самостійно виконаний дітьми комплекс дій, який
завершується створенням продукту».
В педагогіці розрізняють наступні типи проектів: дослідницькі, інформаційні, творчі, ролево-ігрові,
локальні, індивідуальні, колективні.
Працюючи над проектом викладач і студент повинні пройти всі етапи проектної діяльності.
Основні етапи проектної діяльності
І етап – підготовчий (вибір та обговорення проблеми)
На цьому етапі студенти самостійно обирають ділового партнера по проектній роботі. Як викладач я
корегую склад творчих груп, попередніми установами.
В кожній групі є ряд слабких студентів, яким я не дозволяю організовувати окрему творчу групу. Таким
чином більш сильні студенти змушені їх рівномірно розподіляти. Це дає змогу сильним студентам
проявити творчість при розподілі завдань, а слабким не втратити віру в себе.
ІІ етап – планування
Студенти визначають кінцевий вид створеного ними продукту, його призначення, розподіляють
обов’язки в групі і вибирають способи пошуку інформації.
ІІІ етап – дослідницький
Це здійснення збору і аналізу інформації. На даному етапі студенти працюють самостійно, як викладач,
я лише організовую їх діяльність, вказую деякі джерела і способи збору інформації, виступаю в ролі
консультанта. В творчій групі роль консультантів виконують найбільш підготовлені студенти. Розвиток
студента на даному етапі йде не тільки шляхом оволодіння ним нормативної діяльності, але й через постійне
збагачення досвіду шляхом використання всього того, що нагромаджено студентом в його власній
життєдіяльності.
ІV етап - створення проекту
На цьому етапі весь підготовлений матеріал потрібно представити в групі тому останнє заняття при
вивченні теми відводиться для захисту проектів.
Публічний захист являється дуже важливою частиною роботи по методу проектів, бо саме вона
дозволяє студентам узагальнювати й систематизувати знання, отриманні в ході роботи.
Види презентації: доповідь, демонстрація відеозвіту, діалоги історичних осіб, подорож, рольова гра,
змагання, наукова конференція, екскурсія.
V етап – оцінка результатів. Це останній етап роботи над проектом. Викладач ще на підготовчому етапі
знайомить студентів з критеріями оцінювання їхнього проекту. Критерії оцінювання включають:
актуальність, практична спрямованість, об’єм і повноту роботи, самостійність, завершеність,
підготовленість до сприйняття іншими людьми, матеріальні втілення. При оцінюванні результатів
проектної діяльності найчастіше використовую рейтингові види оцінки на основі моніторингу, що
передбачає елементи самооцінювання: що робили? що сподобалось? що не сподобалось? чому? хто був
кращим?
Дуже важливо дати можливість всім студентам групи висловити свою думку, обмінятись враженнями.
Кожний проект заслуговує на похвалу і в кінці заняття обов’язково дякую студентам за виконану роботу.
Більшості студентів така форма роботи подобається, це підвищує їхню навчальну мотивацію і, як
наслідок, якість отриманих знань. Під час роботи над проетом студент сам бачить, наскільки вдало він
попрацював, оцінка стає менш важливим фактором порівняно з досягненням мети проекту.
Я завжди оцінюю загальні компетентності студента, проявлені в процесі роботи (стриманість,
винахідливість, волю в подоланні труднощів, акуратність, кмітливість, робота в команді) і це стає для
студента більш вагомим, ніж оцінка по предмету за виявлені знання.
При вивченні суспільних дисциплін дуже вдало підготовлені проекти з тем «Глобальні проблеми
людства»; «Федеративна Республіка Німеччина – провідна постіндустріальна держава»; «Медицина
Стародавнього світу», «Науковий феномен Стародавньої Індії»; «Козацьке бароко».
Метод проектів має і свої недоліки: нерівномірність навантаження, підвищення емоціонального
навантаження викладача і студентів. Особистісно–орієнтований підхід до вивчення суспільних
дисциплін, які я викладаю, дає кожному студенту можливість вчитися у власному темпі відповідно до своїх
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здібностей і потреб, не тільки орієнтує студента на досягнутий ним рівень пізнавального розвитку, але й
пред’являє регулярні вимоги, що дещо перевищують його можливості.
Метод проектів дозволяє формувати у студентів інформаційно–комунікативну компетентність і
здатність до зміни різних сфер життєдіяльності.
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Маслюк О.О.
викладач Черкаської медичної академії
СПІВПРАЦЯ «ВИКЛАДАЧСТУДЕНТ» ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В
УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Дистанційне навчання стало необхідною вимушеною формою спілкування для всіх учасників
освітнього процесу. Пандемія спонукала викладачів опановувати нові педагогічні підходи до навчання.
Під час дистанційного навчання спілкування між викладачами і студентами здійснюється в умовах
створеного ними навчального простору, в центрі якого знаходиться певна навчальна дисципліна. Даний
простір включає сформовані обставини співробітництва, які направлені на опанування певних
компетентностей. У віртуально створеному просторі викладач і студенти повинні здійснювати спільну
діяльність, сприймати і розуміти один одного. Тільки тоді, коли дистанційне навчання буде доступним і під
силу для всіх учасників освітнього процесу, можна очікувати плідні результати. Тож перед викладачами
постало завдання організувати якісне навчання з використанням комп'ютерних технологій.
Одним із основних завдань викладача є залучення та мотивація студентів до навчання. Тобто, він
повинен подати теоретичний матеріал заняття максимально зрозумілим, наочним, який би стимулював
студентів до засвоєння знань. Водночас у студентів повинні бути сформовані уміння: критично мислити,
працювати з будь-якою інформацією та навички самостійної роботи.
Під час дистанційного навчання, кожен викладач має скоригувати власну діяльність, скласти план
роботи, оптимізувати матеріал та передбачити результати навчання. При цьому потрібно враховувати
різний рівень підготовки студентів та різні соціальні умови, в яких вони проживають.
Найпоширенішими веб-ресурсами для дистанційного навчання є платформи Moodle, Google
Classroom, Zoom. Також дуже широке застосування для спілкування при дистанційному навчанні набули
соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні додатки Viber, Telegram, Skype,
які дозволяють створювати закриті групи, спільноти, чати, вести обмін інформацією.
При викладанні хімічних дисциплін найкращий результат дає гібридне дистанційне навчання
(сукупність синхронного та асинхронного), яке включає безпосередній зв'язок студентів і викладача через
аудіо-, відеоконференції, спілкування в чаті та дедлайни.
При відеоспілкуванні викладач пояснює теоретичний матеріал, здійснює усне опитування, проводить
консультації. При опрацюванні домашнього завдання студенти мають можливість переглянути іще раз
матеріал лекції, розміщений на платформі Moodle , відеодосліди.
Дуже доречним при дистанційному навчанні є використання робочих зошитів, кожна тема яких містить
перелік компетентностей, які має набути студент, алгоритми виконання задач, тренувальні вправи,
ситуаційні задачі, тести, матеріали для самостійного опрацювання. Робота в таких зошитах дає можливість
студентам оволодіти вміннями розв’язувати задачі, складати хімічні рівняння та схеми хімічних
перетворень, що в подальшому надасть можливість успішно скласти контроль з даних тем у вигляді
тестування у форматі Google Forms та здачі екзаменів.
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Таким чином, дистанційне навчання при вивченні хімічних дисциплін буде високоефективним, якщо
включатиме наступні складові: проблемність та професійну спрямованість, активізацію творчих здібностей
студентів, ефективну співпрацю в системах «студент-студент», «студент-викладач», наявність логічної
послідовності всіх етапів роботи та обов’язкову звітність про отримані результати.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Стремительное развитие IT технологий в последние десятилетия существенно меняет подходы к
образованию. Дистанционное обучение – это форма образования, характерной особенностью которой
являются физическая удаленность преподавателей от студентов и использование различных интернеттехнологий в процессе обучения. Дистанционное обучение изначально было ориентировано на
нетрадиционных студентов, которые не могут посещать аудиторные занятия. Однако в настоящее время
дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательного пространства и имеет устойчивую
тенденцию к росту.
С каждым годом все большее количество университетов предоставляют возможности дистанционного
обучения. Пионером в этой области является Университет Феникса, который был основан в Аризоне в 1976
году и к первому десятилетию 21-го века стал крупнейшей частной школой в мире, в которой прошли
обучение более 400 000 студентов. Он является одним из первых университетов, которые стали использовать
технологию дистанционного обучения, хотя многие из его студентов все же проводят некоторое время в
аудиториях в одном из десятков кампусов в Соединенных Штатах, Канаде и Пуэрто-Рико. Два других примера
успешного использования дистанционного обучения – крупнейшие государственные университеты:
открытый в начале 21 века Национальный университет им. Индиры Ганди со штаб-квартирой в Нью-Дели (в
нем прошли обучение свыше 1,5 млн. студентов) и Центральный радио и телевидения Китая со штабквартирой в Пекине, в котором прошли обучение более 500 000 студентов [1].
Дистанционное образование существует в двух основных формах: 1) дистанционное выполнение
учебной программы вуза с целью получения образовательной степени и 2) дистанционное прохождение
определенных профессионально-ориентированных курсов для повышения квалификации специалистов и
получения навыков, необходимых для профессиональной деятельности.
Несомненно, дистанционное образование имеет свои преимущества. Университеты выигрывают
благодаря тому, что снижаются финансовые расходы на подготовку специалистов (отпадает или снижается
необходимость в аудиторном фонде, затраты на издание учебных материалов и т.д.), а студенты получают
возможность работать и учиться, выстраивая свой собственный график обучения, самостоятельно решая,
когда и где заниматься. Система дистанционного образования дает равные возможности в получении
профессионального образования различным группам населения, для которых получение традиционного
образования ограничено: людям с проблемами со здоровьем, инвалидам, людям с ограниченными
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финансовыми возможностями и др. Однако внедрение дистанционного образования в условиях Украины
сталкивается на практике с рядом проблем:
 техническое обеспечение процесса дистанционного обучения требует наличия в вузе мощной ITинфраструктуры, включая компьютерные и телекоммуникационные средства связи, программное
обеспечение, высокоскоростной интернет, корпоративную сеть с точками доступа Wi-Fi;
 нормативно-правовая база не соответствует возможностям и потребностям развития
дистанционного образования, что выражается в отсутствии механизма дистанционной аттестации в вузах;
 внедрение дистанционного обучения или его элементов в вузовскую практику требует от
преподавателей серьезных усилий в создании дистанционных курсов и соответствующей подготовки,
позволяющей использовать разнообразные технические и программные возможности, которые
предоставляют современные технологии в области дистанционного обучения;
 отсутствие норм времени по видам деятельности профессорско-преподавательского состава на
подготовку учебно-методических материалов для дистанционного обучения, в то время как многие
исследователи заявляют о том, что на подготовку 1 часа дистанционного занятия требуется от 6 до 18 часов [2];
 отсутствие визуального контакта затрудняет педагогическую коммуникацию и оценку знаний
студентов.
Несомненно, в настоящее время дистанционное обучение является перспективной формой
образовательных услуг, имеющей высокий спрос. В связи с этим, выделенные проблемы ставят перед
высшей школой серьезные задачи в области внедрения дистанционного образования.
Литература:
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Пустовой Д.С.
доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну,
Савельєва Т.С.
доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну,
Національний технічний університет “Дніпровська Політехніка”
ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕНЕНИЕМ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ
Инженерная графика – одна из наиболее сложных дисциплин для студентов первых курсов вузов, особенно
машиностроительных специальностей. Студентам в современном мире информационных технологий
традиционный способ подачи знаний, воспринимается скептически. Материал, который интересно представлен,
любой человек воспринимает и осваивает намного быстрее, чем традиционные приемы обучения.
Проводя лекционные и практические занятия по инженерной
графике в виде мультимедийных презентаций Power Point,
преподаватель получает возможность не тратить время и силы на сугубо
технические моменты, а задействовать методы электронного обучения
и следить за реакцией аудитории, получить обратную связь [1].
Трехмерные модели изучаемых объектов, демонстрируемые во
время обучения на слайдах, по наглядности успешно конкурируют с
громоздкими макетами (рис. 1), а короткие видеоролики, дают
возможность студентам перейти от выполнения точных построений к
представлению процесса выполнения чертежа в динамике с
максимальной визуализацией [2].
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Рис. 1. Трехмерная модель и проекционный чертеж детали
При разработке мультимедийных наглядных пособий преподавателю можно использовать несколько
основных приемов для привлечения внимания студенческой. Первый прием: суть его состоит в том, что в
среде AutoCAD выполняется решение задачи по инженерной графике, оно разбивается на несколько этапов
выполнения задания, каждый этап решения сохраняется как отдельный рисунок [3]. Затем на слайдах
каждый последующий рисунок точно накладывается на предыдущий.
Второй прием также является эффектным, но более трудоемким: в среде AutoCAD выполняется
решение задачи, рисунок импортируется на слайд в среду Power Point, поверх рисунка накладываются
линии, обозначения и заливки.
Третий способ ‒ создания 3D-модели детали непосредственно в программе Компас-3D или AutoCAD
с пошаговым описанием этого процесса. При этом студент может наблюдать процесс создания
изображения детали. Также сам процесс создания чертежа детали можно записать на видео и
импортировать в содержание презентации или при необходимости выложить в Youtube (рис. 2).

Рис. 2. Видеоролик по созданию 3D-модели заданной детали
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные мультимедийные технологии,
применяемые для сопровождения занятий по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной
графике оказывают существенную помощь преподавателям и студентам в изучении дисциплин, повышают
эффективность восприятия студентами учебного материала.
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Сергієнко Н.О.,
викладач зарубіжної літератури
КВНЗ «Олександрійський медичний коледж»
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ ПРИ
ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Провідною ідеєю освіти на сучасному етапі в українській державі є гуманізація, адже гуманітарна освіта є
засобом і сферою формування державного етносу, розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.
Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність заняття, необхідно поєднувати репродуктивну
і пошукову діяльність. Студент - не пасивна фігура педагогічного процесу, і викладач повинен прагнути
дати йому не лише певний вантаж знань, а й навички мислення, стимулювати розвиток його пізнавальних
сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, самостійно здобувати знання, спостерігати, досліджувати.
Педагогічний процес на заняттях зарубіжної літератури будується за принципом діалогу і багатий на
імпровізації. Тут не існує нормативної, однозначної істини. Важлива умова при цьому - ціннісно-смислова
рівність викладача і студента. Це забезпечує можливість реалізації знаменитого положення Я. А.
Коменського «навчати всіх усьому».
Сьогодні нестандартні (нетрадиційні) заняття є невід’ємною частиною навчального процесу. Незвичайні
за змістом, організацією, такі заняття приваблюють студентів, сприяють розвитку особистих здібностей.
Чіткого визначення «нестандартне заняття» у педагогічній літературі досі не існує. Найбільш
поширеною є характеристика такого заняття як імпровізованого навчального заняття, що має нестандартну
(невизначену) структуру та незвичайний задум й організаційну форму. Не існує й загальноприйнятої
типології нестандартних занять. Усі існуючі класифікації значною мірою можна назвати умовними.
У посібнику І. П. Підласого «Педагогіка» перелічується 36 типів нестандартних занять (заняття-гра,
заняття-рольова гра, заняття-діалог, бінарне заняття та ін.).
Є.В.Кульневич та Т. П. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних занять: заняття зі зміненим
способом організації (захист ідей, заняття взаємоконтролю); заняття, пов'язані з фантазією (театралізоване
заняття); заняття, що імітують які-небудь види діяльності (заняття-екскурсія, заняття-експедиція); заняття
з ігровою змагальною основою (вікторина, КВК); заняття з трансформацією стандартних способів
організації (семінар, заняття-моделювання); заняття з оригінальною організацією (заняттявзаємонавчання); заняття - аналогії певних дій (заняття-суд, заняття-аукціон); заняття - аналогії з відомими
формами діяльності (заняття-диспут, заняття-дослідження).
Незважаючи на таке величезне різноманіття, для більшості нестандартних занять, як правило,
характерні колективні способи роботи; цікавість до навчального матеріалу; значна творча складова;
активізація пізнавальної діяльності; партнерський стиль взаємовідносин; зміна ролі викладача;
нестандартні підходи до оцінювання та ін.
Сьогодні набувають популярності дискусійні форми занять з світової літератури, які сприяють засвоєнню
знань, удосконалюють навички спілкування, навчають переконливо й точно висловлювати свою думку.
Наприклад, під час проведення заняття-диспуту з теми: «Концепція світу і людини в творчості
Ф.Кафки» групу доцільно поділити на підгрупи (стверджувальна та заперечувальна сторони, може бути й
нейтральна сторона, але обов'язково слід обгрунтувати таку позицію). Запитання для диспуту дають студентам
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заздалегідь, щоб вони вдома мали можливість підготуватися: опрацювати літературу, зробити виписки,
підібрати цитати. Кожен учасник обов'язково бере участь у диспуті, відстоюючи позицію своєї підгрупи.
Ділові і навчально-рольові ігри допомагають не тільки в засвоєнні навчального матеріалу, а й
активізують інтелектуальну діяльність, сприяють глибокому усвідомленню інформації студентами,
втіленню в практику педагогіки співробітництва. Вони формують у студентів навички взаємодії з іншими
людьми, вміння чітко формулювати і обґрунтовувати свою точку зору, вести конструктивну дискусію і
знаходити компромісні варіанти рішень.
У ході підготовки проведення заняття-рольової гри з теми: «Оноре де Бальзак. Життя і творчий
доробок письменника. Історія написання «Людської комедії» студенти отримують відповідні ролі. Під
керівництвом викладача студенти виготовляють різноманітні наочні матеріали та готують презентації.
Важливою умовою проведення успішної рольової гри є доброзичливість та емоційна складова.
Театралізована гра - це форма діяльності студентів, при якій за допомогою нетрадиційних засобів
відбувається вивчення, закріплення або повторення й узагальнення програмного матеріалу. Вона є
гармонійним поєднанням театрального мистецтва (умовність атрибутів, прийоми театральної діяльності,
необхідність дотримання мізансцен) з педагогічним процесом (колективність, компенсаторний розподіл
ролей, необхідність педагогічного керівництва).
Підготовча робота до проведення театралізованої гри включає в себе формулювання теми, створення
сценарію, розподіл ролей, репетиції, обговорення ігрових умовностей.
Таке заняття доцільно провести як узагальнююче по роману Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара» у
вигляді суду над Р. Раскольніковим. На такому занятті студенти поринають у атмосферу зіткнення різних
поглядів, думок, приймають участь у дискусіях, вчаться відстоювати власну точку зору і аргументовано
переконувати інших.
Цікавою є форма проведення заняття-салону. Під час організації заняття-салону з теми: «Срібне
століття» російської поезії» за два-три тижні до заняття студенти розподіляються на шість творчих груп
(по чотири-п'ять осіб), вибирається «господиня салону», визначається символічне місце і час, кабінет
обладнується подібно до салону (на стінах портрети поетів «срібної доби», виставка творів, фотоілюстрації,
звучить музика тих часів, парти розташовані довільно, прикрашені скатертинами, свічками і квітами). Після
вступного слова викладача надається слово господині салону, яка розповідає про особливості даної епохи
та представляє гостей. Після виступу науковців, літературознавців, мистецтвознавців господиня салону та
викладач підводять підсумки.
Такі форми занять дозволяють розвивати в студентів уміння самостійно одержувати знання й творчо їх
використовувати, а також формують інтерес до культурних надбань усього людства.
Велике зацікавлення з боку студентів викликає така форма заняття як літературне дослідження.
Особливістю такого заняття є випереджувальні домашні завдання (вивчення біографії письменника,
прочитання твору, підготовка відповідей на оголошені проблеми твору або поставлені запитання, отримані
перед вивченням теми).
Під час читання тексту студенти роблять закладки, виписують цитати, тези, опрацьовують наукову
літературу з теми, систематизують матеріал, аргументують свої думки, роблять певні висновки.
Цікавою формою проведення підсумкових занять є заняття-аукціон, на якому "товаром" є знання
студентів. Підготовку до заняття розпочинають завчасно: призначаються три-чотири "купці", які готують
"лоти", а також "банкір", який відповідає за підготовку аудиторії, зведеної таблиці результатів аукціону.
Решта студентів утворюють "акціонерні товариства" по декілька студентів у кожному, серед них в кожному
товаристві обирається "президент". Президенти отримують перелік питань та рекомендовану літературу.
У заздалегідь заготовлених таблицях "купцями" ведеться облік балів кожного члена "акціонерного
товариства" і дані після кожного лоту передаються "банкіру", який підраховує кількість балів набраних
кожним членом аукціону по "акціонерному товариству".
Метод поєднує колективну роботу студентів з індивідуальною, дає можливість викладачеві
діагностувати потенційні можливості та найближчі перспективи розвитку студентів.
Досить ефективними є етюди-імпровізації, коли студенти самостійно «дописують» текст, створюючи в
стилі автора на основі уважного прочитання твору та окремих епізодів з життя та творчості автора. Так, під
час вивчення творчості Г.Ібсена (п’єса «Ляльковий дім») студенти самостійно дописують відкритий фінал
цього твору. Такі завдання вимагають від студентів дослідження художнього світу автора, перевтілення і
рефлексії. Студенти враховують стилістику автора, художньо-зображувальні засоби його творів.
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Нетрадиційне заняття сприяє активізації розумової діяльності студентів, розвитку пізнавальних
інтересів студентів, зв’язного мовлення та творчих здібностей студентів.
Отже, нетрадиційні форми і методи навчання сприяють підвищенню ефективності навчального
процесу, досягненню високого інтелектуального розвитку студентів, забезпеченню оволодіння навичками
саморозвитку особистості. Такі форми проведення занять допомагають готувати молодь до життя і
громадської активності, тому що замість простого переказування тексту студент мислить, здобуває певні
вміння, навички і зразки поведінки.
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ДІЯЛЬНІСТЬ «ЗЕЛЕНИХ ШКІЛ» В СЛОВАЧЧИНІ
Діяльність людини активно змінює навколишнє середовище і наслідки цих змін зараз безпосередньо
впливають на кожну людину на планеті. Крім забруднення природних ресурсів особливо небезпечним
наразі є порушення екологічної рівноваги в екосистемах. Практика доводить, що жодні закони та
обмеження не впливають так сильно на байдуже ставлення людства до наслідків своїх дій, як
профілактична еколого-просвітницька робота. В цьому плані цікавим є досвід Словацької республіки, де
екологічна робота на рівні різних груп населення активно ведеться протягом останніх трьох десятиліть.
Готовність змінювати поточну ситуацію відображена в Порядку денному 2030, де сімнадцять цілей
сталого розвитку та 169 завдань забезпечують зрівноваження трьох вимірів сталого розвитку:
економічного, соціального та екологічного. Уряди багатьох країн запровадили програми та концепції
розвитку своїх країн відповідно до цього міжнародного документу. В Словаччині діють міжнародні та
національні документи, що регламентують розвиток екологічної освіти, зокрема, Закон про освіту, Закон
про навколишнє середовище, Концепція розвитку екологічної освіти, виховання та обізнаності до 2030
року. Серед організацій неформальної освіти провідна роль належить Словацькій екологічній агенції
Міністерства навколишнього середовища Словацької республіки, що має багаторічний досвід роботи (з
1993року) у еколого-освітній галузі та постійно підвищує її якість та ефективність.
В Словацькій шкільній програмі відсутній окремий предмет екологічне виховання, воно імплементоване
в різні предмети. Тому важливою є скоординована діяльність всіх працівників школи. На шляху скорочення
екологічного сліду школи та процесу впровадження і вдосконалення екологічного менеджменту в школі
ефективною є міжнародна програма екологічної освіти у Словаччині для дитячих садків, початкових, середніх
та спеціальних шкіл «Зелена школа», яка працює з 2004 року. Координацію програми у Словаччині
забезпечує Центр екологічної та етичної освіти «Живиця» (Živica). Національним гарантом програми «Зелена
школа» є мережа «Спіраль» (Špirála). Міжнародним гарантом є Фонд екологічної освіти (Foundation for
Environmental Education). Генеральним партнером програми є компанія ZSE (Західнословацька енергетика), а
партнером Словенська спортивна школа (Nadácia Slovenskej sporiteľne).
Програма «Зелена школа» сприяє розвитку життєвих навичок та цінностей, які підтримують активне
громадянство та усвідомлення відповідальності за власні дії. Ця освітня програма, розроблена для дитячих
садків, початкових, середніх та спеціальних шкіл, які щодня вживають заходів для зменшення екологічного
сліду, роблять те, чого навчають, навчають по-різному та надихають батьків і місцеві органи влади своїми
діями. Метою програми є підтримка шкільних громад, які шляхом взаємної співпраці змінюють свою
екологічну поведінку, тим самим сприяючи пом’якшенню впливу школи на зміну клімату [2].
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Програма дає можливість учням навчатися аналізувати екологічні проблеми в школі, шукати рішення
для їх вирішення, планувати спосіб їх здійснити. Особливістю є те, що кожна школа може враховувати
власну специфіку, місцеві умови та перспективи. В ідеалі, основною роботою займаються учні в
партнерстві з вчителями, що дає змогу надалі стати експертами і власного життя. Також важливим
фактором успішної роботи школи в програмі «Зелена школа» є підтримка учнів керівництвом школи,
педагогічним колективом та батьками.
Отримання школою статусу «зеленої школи» передбачає виконання семи кроків (етапів), за
результатами виконання яких школа отримує сертифікат-підтвердження та прапор мережі «Екошколи».
Етапи впровадження методики програми «Зеленої школи»:
1. Створення «Колегіуму Зеленої школи», куди входять представники від учнів, вчителів, батьків.
2. Екологічний аудит – огляд впливу функціонування школи на навколишнє середовище. Виходячи
зі своїх потреб та результатів екологічного аудиту, школи обирають пріоритетну тему, яка буде охоплена
глибоко протягом усього поточного періоду сертифікації (мінімум два роки).
3. План екологічних дій - план практичних кроків та навчальних заходів, за які в основному несуть
відповідальність учні та проходять у співпраці з усією шкільною громадою.
4. Моніторинг та оцінка - це постійний моніторинг того, як виконується план дій у школі.
5. Екологічна освіта – під час проведення заходів поширюються екологічні знання, а також,
екологічна освіта включається в робочий план школи.
6. Інформування та залучення громади.
7. Екокод - це мистецьке зображення цінностей школи [2]
До прикладу, у 2004-2005 роках у програмі взяло участь 48 шкіл, за підсумками діяльності сертифікат
отримало 39 [3]. У 2019-2020 році шкіл-учасниць було 309. Це свідчить про підвищення зацікавленості в
участі в програмі та практичній користі для освітянських установ.
Отже, програма «Зелена школа» в Словаччині вимагає систематичного і багатоступеневого підходу,
партнерських стосунків між педагогами та учнями, залучення громади та призводить до практичних рішень
для потреб школи і водночас для навколишнього середовища. Також вона дає можливість
вирішити реальні потреби школи та оточення; навчає учнів як співпрацювати в команді і як діяти
самостійно, розвиває навички критичного мислення і вміння висловлювати власну думку,
розвиває творчість, активність та зацікавленість, вчить брати відповідальність за свої дії та рішення.
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ВПЛИВ СОЦМЕРЕЖ НА ПЕРФЕКЦІОНІЗМ ОСОБИСТОСТІ
Як за кордоном, так і в українській літературі перфекціонізм визначається як прагнення до
досконалості, високі внутрішні стандарти та нетолерантність до будь-яких помилок.
Перші ідеї, схожі на перфекціонізм були присутні у філософії у вигляді теорій «ідеальної людини» і
«ідеального суспільства».
Перфекціонізм – амбівалентне явище, пов'язане як з нормальним, так і з невротичним (неадаптивним)
функціонуванням особистості. Саме по собі прагнення людини виконувати свої функціональні обов’язки
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на високому рівні, прагнути до успіху та досягати його у різних сферах свого життя не можна розцінювати
як патологічне, оскільки добре виконана робота
приносить почуття задоволення, підтримує і надихає людину.
Невротичні форми перфекціонізму набувають таких проявів у поведінці: нереалістичниі стандарти,
почуття неповноцінності [1], страх невдачі, обсесивні повторні перевірки власної діяльності,
компульсивний пошук підтримки і схвалень з боку інших людей [2], постійне прагнення поправляти інших
або надмірно тривало роздумувати перед ухваленням рішення [4], нав'язливе прагнення до неможливих,
недосяжних цілей і оцінка себе залежно від своїх досягнень [5], прокрастинація.
D. Hamachek визначає нормальний перфекціонізм як шлях до отримання задоволення від ретельної
праці та прагнення до покращення результатів, при цьому наявність межі досконалості усвідомлюється [5].
J. Stober визначив такі причини перфекціонізму: гіперопіка, емоційне відторгнення, зовнішню
мотивацію та батьківський перфекціонізм [7].
Вчені розрізняють декілька типів перфекціонізму, що відрізняються за своїм змістом.
П. Г’юїт та Дж. Флетт [6] визначають перфекціонізм як невротичний чи дезадаптивний особистісний
стиль, який має такі типи: Я-орієнтований перфекціонізм (вимога до себе особисто бути досконалим),
перфекціонізм, орієнтований на іншого (вимога, щоб інший був досконалим), соціально приписуваний
перфекціонізм (відчуття, що інші очікують/вимагають досконалості від тебе). При цьому, дослідження
доводять, що саме третій тип перфекціонізму призводить до негативних наслідків, особистісних та
поведінкових розладів.
Прагнення бути досконалим і показувати ідеальну сторону життя найбільше проявляється у великих
соцмережах, як, наприклад, Інстаграм. По всьому світу користувачі соцмереж прагнуть до ідеалів,
нав’язаних ЗМІ. Негативна критика сприймається болюче, а популярність у загальність світовій спільноті
стає могутнім рушієм розвитку невротичного перфекціонізму.
Як чоловіки, так і жінки, відчувають невдоволення власним тілом через його невідповідність
стандартам інтернету. Тому тиск соцмереж для людини з перфекціоністичними особистісними
тенденціями стає пекельним і призводить до невротичних розладів: депресія, тривога, анорексія і булімія.
Люди за своєю природою - це ті, що прагнуть краси і самовдосконалення. Проте, образ ідеального тіла,
нав’язаний соцмережами, розвиває у людей негативний, самокритичний перфекціонізм. Нав’язаних
стандартів неможливо досягнути природним способом, але велике інформаційне поле з ідеальними
картинками створює враження досяжності, свою роль також відіграє реклама. Дослідження М.Болта
показують, що чим частіше люди користуються інстаграм, тим вищий у них соціально-приписаний
перфекціонізм [3].
Перфекціонізм в більшості випадків - позитивне явище, адже без самокритичності і жорских вимог він
допомагає людям досягати значного успіху, виконувати свою роботу добре і бути вмотивованими. Проте
той перфекціонізм, що формують соцмережі, призводить до прокрастинації, боязні свого тіла та уникнення
відповідальності.
Навіть хороші тенденції, які з’являються в мережі, часто викручуються на такі ж недосяжні або показні
стандарти. Бодіпозитив, ідея якого полягала у тезі “будь-яке тіло красиве”, перетворилось на тезу “чим
більше тіло, тим гарніше”. Ідея здорового тіла, що набула шаленої популярності останніми роками теж
спаплюжена, адже несе посил “чим більше м’язів, тим здоровіше”.
Щоб уникнути негативного впливу надвисоких стандартів соцмереж, необхідно перемкнути фокус
уваги від соціально-орієнтованого перфекціонізму із орієнтацією на вимоги інших на “Я-орієнтований”
перфекціонізм із орієнтацією на самовдосконалення. Тобто, ми повинні думати яким чином можемо
ставати кращими, зважаючи на ті вихідні дані, які дала нам природа. Ми маємо орієнтуватися на те, щоб
стати покращеними копіями себе, думати про себе майбутніх і прагнути досягти власних стандартів.
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ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Нагальна проблема харчування широкого світового населення породила попит на підвищення
виробництва продуктів харчування, які повинні бути дешевшими, але в той же час повинні відповідати
високим стандартам якості. Смак, зовнішній вигляд, текстура та мікробіологічна безпека повинні
зберігатися в продуктах харчування протягом найдовшого періоду часу. Хоча було досягнуто значних
покращень щодо харчових добавок, окремі з них все ще охоплені суперечками. Деякі відмінності у світових
законах, що регламентують використання харчових добавок, а також неоднозначні результати багатьох
досліджень їх впливу на здоров’я людини є причиною постійних дискусій, тому дана проблема сьогодні є
актуальною [2, с. 378].
Гармонізація міжнародних харчових стандартів була головною метою Комісії Кодексу Аліментаріуса
з часу її створення в 1962 році. Однак, з тих пір багато країн змінили свій підхід до законодавства про
харчові продукти та запровадили більш масштабне законодавство про маркування харчових
продуктів. Сьогодні в їжу навмисно додають понад 2500 добавок, щоб зберегти певні властивості або
продовжити термін зберігання, тоді як багато інших були заборонені протягом багатьох років, деякі з них
на глобальному рівні, а інші лише в конкретних країнах [3, с. 157].
Харчові добавки це природні або синтезовані речовини, які навмисно вводяться до продуктів
харчування з метою надання їм необхідних властивостей (наприклад, органолептичних, технологічних) і
не вживаються самостійно у вигляді харчових продуктів або звичайних компонентів їжі. Харчові добавки
можуть залишатися у харчових продуктах у повному обсязі або у вигляді речовин, які утворюються після
хімічної взаємодії добавок з компонентами продуктів харчування.
Згідно Європейської цифрової кодифікації харчові добавки класифікують таким чином: Е 100...Е 182 –
барвники; Е 200...Е 299 – консерванти; Е 300...Е 399 – антиокисники (антиоксиданти); Е 400...Е 449 –
стабілізатори консистенції; Е 450...Е 499 – емульгатори; Е 500...Е 599 – регулятори кислотності,
розпушувачі; Е 600...Е 699 – підсилювачі смаку і аромату; Е 700...Е 800 – запасні індекси для іншої
можливої інформації; Е 900 і далі – глазуруючі речовини, добавки, що покращують якість хліба.
За призначенням харчові добавки умовно поділяються на класи. Барвники використовуються для
підбарвлення продуктів харчування. Вони містять в собі природні пігменти рослинного або тваринного
походження - природні барвники, а також синтетичні або штучні барвники, які містять синтезовані
хімічним шляхом пігменти, що не зустрічаються в природі. Консерванти - речовини, які здатні
збільшувати строк зберігання харчовихпродукті шляхом захисту їх від мікробіологічного псування.
Хімічні консерванти не повинні погіршувати органолептичні властивості продуктів. Регулятори
кислотності - речовини, які змінюють або регулюють кислотність або лужність харчових продуктів.
Антиоксиданти - речовини, що подовжують термін зберігання продуктів харчування шляхом захисту їх
від псування (наприклад, прогірклість жирів і зміна кольору), викликаного окисленням. Емульгатори речовини, що сприяють створенню або збереженню гомогенної суміші двох або більш несумісних фаз
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(наприклад, рослинної олії і води) у продукті харчування. Стабілізатори - речовини, що сприяють
підтримці незмінного фізико-хімічного стану продукту харчування, дозволяючи зберігати у продукті
гомогенну дисперсію двох або більше речовин, що не змішуються. Загущувачі - речовини, що
підвищують в'язкість продукту харчування. Эмульгатори, стабілізатори та загущувачі використовуються
для створення і збереження консистенції, що характеризується стійкістю колоїдних систем в готовому
харчовому продукті. Модифіковані крохмалі - речовини, отримані шляхом однієї (або більше) хімічної
обробки їстівних крохмалів, які могли бути піддані фізичній або ферментативній обробці і які можуть
бути розрідженими лугом, кислотою або відбіленими. Желюючі агенти - речовини, які надають продукту
харчування густини шляхом утворення гелю. Глазуруючі агенти - речовини, які при нанесенні на
зовнішню поверхню продукту харчування надають йому блискучий вигляд або створюють захисне
покриття. Зволожувачі - речовини, які попереджують висихання продукту харчування шляхом протидії
впливу атмосфери з низькою відносною вологістю або сприяють розчиненню порошку у водному
середовищі. Антиспікаючі агенти - речовини, що послаблюють тенденцію до злипання окремих часток
продукту. Використовуються для попередження злежування або грудкування деяких сипучих продуктів у
процесі зберігання. Агенти для обробки борошна та поліпшувачі борошна і хліба - речовини, що
використовуються з метою підвищення хлібопекарських якостей пшеничного борошна. Наповнювачі речовини, що збільшують об'єм продукту харчування без істотного збільшення його енергетичної
цінності. Підсилювачі смаку і аромату - речовини, що підсилюють властивий продукту харчування смак
або аромат. Запашні речовини. Натуральні ароматизатори та ароматичні речовини - це препарати та
окремі речовини, що можуть допускатися для споживання людиною, отримані винятково фізичними
процесами з рослинної сировини, іноді тваринних тканин, або в їх природному стані, або у переробленому
вигляді. Натурально-ідентичні ароматичні речовини - це речовини, хімічно ідентичні речовинам, які
містяться у натуральних продуктах, призначених для споживання людиною в обробленому або
необробленому вигляді. Штучні ароматичні речовини - це такі речовини, які до цього часу не були
ідентифіковані у натуральних продуктах, призначених для споживання людиною, в обробленому і
необробленому вигляді. Підсолоджувачі - це група харчових добавок, які використовуються з метою
надання
солодкого смаку продуктам харчування. Ферментні препарати - речовини, що
використовуються у харчовій промисловості з метою інтенсифікації технологічних процесів і підвищення
якості харчових продуктів. Органічні розчинники - використовуються при виробництві харчових
продуктів і допоміжної харчової сировини; для приготування екстрактів, есенцій; для екстракції з
подальшим звільненням продукту від екстрагенту. Розчинники-носії - речовини для розчинення,
розрідження, дисперсії або іншої фізичної модифікації продукту харчування без змінення його
технологічної функції, призначені для поліпшення обробки, застосування ї споживання продукту
харчування. Сорбенти, освітлювачі, матеріали для обробки - речовини, що необхідні у випадках, коли
з технологічних міркувань потрібно видалити з продукту будь-який компонент (шляхом фільтрації,
обробки іонообмінними смолами, та ін.). Консервуючі гази - це гази, що вводяться в упаковку до, під час
і після розміщення в ній продукту харчування. Пропеленти - гази, що виштовхують продукти харчування
з упаковки [1, с. 75].
Отже, сучасне виробництво продуктів харчування практично не можливе без використання харчових
добавок. Проте, їх застосування повинно бути чітко регламентоване і обґрунтоване з огляду на негативний
вплив деяких харчових добавок на здоров’я людини. Так, окремі барвники (Е103, Е105, Е121, Е123, Е125,
Е126, Е130, Е131, Е142, Е153), що входять до складу солодких газованих напоїв, льодяників, кольоровому
морозиві, можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин, а барвники (Е171-Е173), можуть бути причиною
хвороб нирок та печінки. Консерванти (Е210, Е211, Е213-Е217, Е240), що входять до складу різноманітних
консервів: гриби та овочі, варення, соки та компоти, можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин,
консерванти Е221-Е226 — можуть викликати захворювання травного тракту. Вживання продуктів, що
містять консерванти Е230-Е232, Е239 може викликати алергічні реакції. Антиоксиданти Е311-Е313, що
входять до складу йогуртів, кисломолочних продуктів, ковбасних виробів, вершкового масла, шоколаду,
можуть стати причиною захворювань травного тракту. Стабілізатори та загусники Е407, Е447, Е450, які
входять до складу варення, джему, згущеного молока, шоколадного сиру, можуть стати причиною
захворювань нирок та печінки, а стабілізатори та загусники Е461-Е446 — можуть стати причиною хвороб
травного тракту. Піногасники Е924а, Е924b, які входять до складу газованих напоїв, можуть сприяти
утворенню злоякісних пухлин [1, с. 95, 2, с. 391, 3, с. 159] .
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Сьогодні Кодекс Аліментаріус збирає всю інформацію щодо стандартів, кодексів практики та вказівок
щодо продуктів харчування та його переробки. У всьому світі двома основними регуляторами харчових
добавок є Європейський орган з безпеки харчових продуктів (EFSA) та Управління з контролю за
продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) США.
Враховуючи вище означене, на наш погляд, виробникам харчових продуктів необхідно більш
відповідально віднестися до використання харчових добавок і знайти розумний компроміс, який дозволив
би покращувати технологічні властивості продукції без негативного впливу на здоров’я споживача. А
споживачу, в свою чергу, потрібно визначити для себе пріоритетом не лише гарний вигляд, смакові якості,
тривалий термін зберігання та інші показники продукту, але й його склад, який може нести загрозу для
здоров’я. Убезпечити себе від вживання не якісної їжі можливо лише шляхом ретельного вивчення
маркування продуктів яких ми споживаємо.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ КОРИСТУВАЧІВ У РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ
Одним із напрямків сучасної цифрової економіки є електронна комерція. Цей напрямок використовує
комп’ютерні мережі для проведення торгових та фінансових дій купівлі та продажу. Такі її властивості, як
швидке інформування користувачів та значне зниження витрат на бізнес процеси робить процес купівлі
продажу максимально продуктивним. Ця продуктивність значно зростає при дослідженні персональних
потреб користувачів web-сайтів з наступним формуванням для них рекомендацій. Цим займаються
рекомендаційні системи, які забезпечують маркетинг продаж, ранжування пошукових запитів,
альтернативні пошуки, аналіз шкідливих контентів. Все це приводить до зростання попиту на такі системи,
та вказує на їх актуальність.
На даний момент можна виділити три види рекомендаційних систем: такі, що використовують методи
колаборативної фільтрації, методи контентної фільтрації та гібридні.
Колаборативна фільтрація заснована на припущеннях, що користувачів можна розділити на класи, які
свої оцінки будь яким об’єктам у минулому, схильні аналогічно давати і іншим об’єктам в майбутньому.
Для аналізу можливості використання колаборативної фільтрації у системах електронної комерції було
обрано наступні 3 методи: SVD, NMF, k-NN.
У метод сингулярного розкладу матриці (SVD) прогноз 𝑟̂𝑢𝑖 встановлюється як:
𝑟̂𝑢𝑖 = 𝜇 + 𝑏𝑢 + 𝑏𝑖 + 𝑞𝑖𝑇 𝑝𝑢
Якщо користувач 𝑢 невідомий, то зміщення 𝑏𝑢 та коефіцієнт 𝑝𝑢 вважаються рівними нулю. Те саме
стосується змінної 𝑖 в 𝑏𝑖 та 𝑞𝑖 .
Щоб оцінити всі невідомі, мінімізується квадратична помилка за формулою:
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∑

(𝑟𝑢𝑖 − 𝑟̂𝑢𝑖 )2 + 𝜆(𝑏𝑖2 + 𝑏𝑢2 + ‖𝑞𝑖 ‖2 + ‖𝑝𝑢 ‖2 )

𝑟𝑢𝑖 ∈𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛

Метод невід’ємної матричної факторизації (NMF) дуже схожий на SVD. Прогноз 𝑟̂𝑢𝑖 встановлюється
як: 𝑟̂𝑢𝑖 = 𝑞𝑖𝑇 𝑝𝑢 , де елементи матриці залишаються позитивними.
Метод KNN не робить жодних припущень щодо базового розподілу даних, але покладається на
схожість елементів. Прогноз 𝑟̂𝑢𝑖 у цьому методі встановлюється як:
∑𝑗∈𝑁𝑘(𝑖) sin(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑟𝑢𝑗
𝑢
𝑟̂𝑢𝑖 =
∑𝑗∈𝑁𝑘(𝑖) sin(𝑖, 𝑗)
𝑢
Для проведення розрахунків був обраний набір даних, які були зібрані бразильською компанією
Olist[5]. Ця компанія є одною з найбільших представників систем електронної комерції, що надає послуги
за моделлю маркетплейсу. До системи підключено багато невеликих бізнесів з усієї Бразилії, які можуть
використовувати Olist Store та продавати товари кінцевому споживачу використовуючи логістичних
партнерів Olist.
Набір даних має інформацію відносно 100000 замовлень з 2016 по 2018 роки. Доступною є така
інформація, як статус замовлення, ціна, інформація про оплату, спосіб доставки, властивості товарів та
відгуки надані користувачами. Також надана геолокаційна інформація що до бразильських поштових кодів,
які використовуються під час замовлень. Кожне замовлення може містити багато товарів, але один товар
може бути наданий тільки окремим продавцем.
Використаний набір даних є результатом реальних комерційних транзакцій, але інформація про
споживачів, компанії та партнерів є анонімізованою з метою збереження приватності персональних даних.
Під час виконання роботи був розроблений додаток на мові Python, що використовує такі бібліотеки,
як numpy, pandas, scikit-surprise, matplotlib. Для виконання обчислень була використана наступна
конфігурація: процесор Intel i5 (2,5 GHz), 16Gb RAM, 512Gb SSD HDD.
В якості ключових метрик обчислень були обрані середньоквадратична похибка RMSE, середній
модуль відхилення MAE, час виконання алгоритму.
Для розрахунку методом SVD використовувались такі параметри, як кількість факторів 100, кількість
ітерацій процедури градієнтного спуску 50, коефіцієнт регуляризації 0,3. Були отримані значення RMSE =
1,281, MAE=1,034, час виконання алгоритму 0:00:21.
Для розрахунку методом NMF кількість факторів 100, кількість ітерацій 50, коефіцієнт регуляризації
0,3. Були отримані значення RMSE = 1,324, MAE=1,07, час виконання алгоритму 0:00:28.
У методі k-NN використовувалась кількість сусідів для агрегації 40, мінімальна кількість сусідів для
агрегації 1. Для виміру подібності використовувався коефіцієнт кореляції Пірсона. Були отримані значення
RMSE = 1,378, MAE=1,052, час виконання алгоритму 0:00:20.
SVD метод досить поширений у рекомендаційних системах електронної комерції. Перевагою методу
SVD є простота реалізації і потужні можливості для отримання наближених результатів. Але обчислення
базового методу SVD є досить повільним і вимагає додаткових обробок для розряджених даних. Існують
модифікації SVD, такі як SVD++, Asymmetric SVD, та інші, що частково покращують результати цього методу.
Метод NMF, як правило, застосовується до даних, що мають велику розмірність. NMF корисний, коли
атрибутів багато, а атрибути неоднозначні або мають слабку передбачуваність. Комбінуючи атрибути,
NMF може створювати змістовні шаблони чи теми. Щоб покращити результати цього методу необхідно
зменшувати допуск похибки. Але це, в свою чергу призводить до більш тривалих термінів часу навчання.
З розглянутих методів, цей метод має найгірші показники, що до часу виконання.
Навчальний етап методу k-NN швидший порівняно з іншими алгоритмами класифікації. Перевага методу
для використання у системах електронної комерції пояснюється відсутністю підготовки моделі для
узагальнення. Метод k-NN також може бути корисним у випадку нелінійних даних. Недоліками методу k-NN
є необхідність масштабування даних, оскільки він використовує евклідову відстань між двома точками даних
для пошуку найближчих сусідів. Для кращих результатів рекомендується нормалізувати дані в одній шкалі.
Метод k-NN не підходить для даних великих розмірностей. У таких випадках розмірність потрібно
зменшити для підвищення продуктивності обчислень.
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ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЯК МЕХАНІЗМ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ
Сучасна фінансова сфера збагатилась новим інструментом – криптовалютами, або віртуальними
грошима. Уряди деяких країн сприймають їх як засіб для злочинців, а інші – революцією у світі фінансів.
Очевидно, що світ змінюється і вимагає від його учасників адаптивності. Вагомою часткою це стосується
змін у сфері розрахунків та платежів, оскільки вона безпосередньо пов'язана з розвитком економіки та
добробуту населення.
Технологічний прогрес і поширення глобалізаційних процесів сприяли появі цифрових валют,
головними перевагами яких є децентралізація і абсолютна свобода здійснення транзакцій.
На сьогоднішній день ринок криптовалют є досить молодим і нестабільним. Використовуючи моделі
та методи нестаціонарних часових рядів з фрактальною структурою можна спрогнозувати куди буде
рухатись ціна активу. Завдяки великій волатильності ринку існує можливість суттєво примножити
вкладений капітал за короткий час.
Під фракталом слід розуміти самоподібні об’єкти, тобто такі, що володіють властивістю масштабної
інваріантості [1-2, 4]. Це означає, що малий фрагмент об’єкта або процесу є подібний до іншого, більшого
фрагмента чи навіть до усієї структури в цілому. Окрім цього важливою ознакою фракталів є нецілі виміри.
Фрактали будуються шляхом використання процесу несистематичної ітерації. Один об’єкт додається
до іншого, тоді результат додається до третього і т. д.
Аналізуючи графіки валютних курсів, можна помітити, що вони візуально схожі, незалежно від обраної
валюти, масштабу часу і ціни. На рисунку 1 та на рисунку 2 представлено графіки курсу криптовалюти Bitcoin
у різних часових масштабах. Без підпису осей представлених графіків неможливо було б визначити до якого
періоду часу вони належать. Це свідчить про те, що такі графіки можна розглядати як фрактальні криві.
Перші спроби використання фрактальної геометрії при аналізі фінансових ринків належать Едгару
Петерсу. У своїй книзі «Хаос і порядок на ринку капіталу» він обґрунтував своє твердження, що в аналізі
фінансових ринків більш доцільно використовувати фрактальну розмірність, ніж стандартне відхилення
[3]. Стандартне відхилення добре характеризує мінливість випадкових рядів, і якщо ми розглядаємо ринок
як випадковий процес, то його доцільно використовувати. Фрактальну розмірність слід використовувати,
якщо ринок розглядається не як збіг, а як певна хаотична система.
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Рис. 1. Річний графік ціни Bitcoin до USD

Рис. 2. Місячний графік ціни Bitcoin до USD
Термін «фрактальна розмірність» був запроваджений для вимірювання неправильних фрактальних
фігур, він відображає ступінь заповнення площі чи простору об’єктом дослідження. Крім того, він описує
структуру фігури при зміні її масштабу. Іншими словами, індекс фрактальної розмірності вказує, наскільки
близький графік до одновимірного простору (лінії) або двовимірного (площини). Оскільки індекс ніколи не
досягає крайніх значень, виникає необхідність вимірювати дробові розміри. Приведення значення індексу
до 2 з великою ймовірністю свідчить, що подальший рух буде в зворотному напрямку. Проте, коли індекс
прямує до 1, це вказує на існування тенденції на ринку в одному напрямку, тобто ринок має тренд.
Індекс Херста (Н) відображає максимальний ціновий діапазон досліджуваного періоду. Значення цього
показника варіюється від 0 до 1. Емпіричний досвід Херста показує, що цей показник завжди перевищує 0,5,
якщо його значення коливається від 0,5 до 1, це означає, що часовий ряд володіє чітко вираженим трендом.
Прогнозування динаміки ринку криптовалют є складним, проте надзвичайно важливим завданням
сьогодення [5-8]. Відштовхуючись від наданого прогнозу інвестор приймає рішення щодо торгів (купляти
або продавати). Тому, фрактальний аналіз часових рядів необхідно брати за основу механізму
прогнозування курсів криптовалют.
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МЕТОД КОНТРОЛЮ СУМІСНОСТІ КОМПОНЕНТІВ IOT-СИСТЕМИ
Реалізація концепції Інтернету речей (IoT, Internet of Things) у глобальному масштабі можлива, зокрема,
за рахунок забезпечення сумісності між компонентами IoT-системи на рівнях як апаратного, так і
програмного забезпечення. При цьому поняття сумісності (Interoperability) компонентів IoT-системи
регламентується міжнародним стандартом ISO/IEC 21823-1:2019, згідно якого виокремлюються чисельні
площини забезпечення сумісності, що охоплюють обидва зазначених рівні [1]. У даній роботі вирішення
проблеми забезпечення міжкомпонентної сумісності пропонується здійснювати на рівні програмного
забезпечення, а саме – на рівні протоколів взаємодії компонентів IoT-системи. Суть розробленого методу
полягає в наступному [2]: компоненти IoT-системи розглядаються попарно. Формується загальна множина
змінних станів системи переходів – на основі типів повідомлень, підтримуваних, кожним із елементів пари;
на основі вищезазначених систем переходів синтезуються формальні специфікації, призначені для
перевірки методом перевірки на моделі; кожна із таких специфікацій перевіряється методом перевірки на
моделі в автоматизованому режимі.
Для перевірки розробленого методу, у якості предметної області тематичного дослідження було
розглянуто сценарій «розумний дім». Для цього було створено систему на основі апаратної платформи
Raspberry Pi 3 Model B, що, у парі із програмною складовою Open vSwitch, відігравало роль OpenFlowсумісного комутатора. Із комутатором взаємодіяли три вузли – на основі протоколу прикладного рівня
MQTT. При цьому витрачений час на здійснення автоматизованої перевірки трьох специфікацій згідно
запропонованого методу склав 2,814 с. Такі витрати було охарактеризовано як задовільні. У якості засобу
автоматизації залучено інструментарій TLA toolbox. При цьому було розглянуто два сценарії. Перший
сценарій – коли всі три вузли підтримують рівень нефункціональних характеристик QoS 2 (Quality of
Services) – пакет даних доставляється цільовому вузлу саме один раз. Другий сценарій – коли один із трьох
вузлів підтримує лише рівень QoS 0 – щонайбільше одна доставка пакету даних вузлу призначення. Для
першого сценарію всі три перевірки дали позитивний результат – помилок не було виявлено. Для другого
сценарію – одна з трьох перевірок завершилася блокуванням, що засвідчило про те, що відповідний вузол
(із підтримкою рівня QoS 0) є несумісним компонентом на програмному рівні – з точки зору прикладного
протоколу взаємодії. Одержані результати можна охарактеризувати як такі, що підтверджують доцільність
прикладного застосування розробленого методу.
Таким чином, результативність прикладного застосування розробленого методу була підтверджена на
прикладі сценарію предметної області «розумний дім». Було показано, що використання розробленого
методу дає можливість упевнитися у сумісності компонентів IoT-системи перед розгортанням останньої.
Часові витрати на здійснення перевірки сумісності розробленим методом було охарактеризовано як
задовільні.
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ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВКАЗІВОК ІЗ СЕРВІСУ ПЕЧАТНИХ ПЛАТ НА
ОСНОВІ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
У ХХІ столітті технології стали рушійною силою глобальних змін у житті суспільства. Вплив ґаджетів
та їх впровадження у повсякдення є запорукою перспективного майбутнього.
Технології, що були описані у науково-фантастичній літературі 20 років тому, вже сьогодні є
реальними, наприклад, доповнена реальність.
Доповнена реальність – це технологія, що розширює фізичний світ шляхом додавання до нього шарів
цифрової інформації [1]. Вона може знайти застосування у будь-якій сфері повсякденного життя. Вже
сьогодні люди мають змогу за допомогою звичайного смартфону або планшету із камерою розставити нові
меблі у своєму домі та подивитись, чи пасуватимуть вони до інтер’єру, або ж вивчати анатомію людини із
можливістю деталізації кожного органу.
Для більшості комп’ютерних сервісів як ніколи актуальною є проблема ремонту печатних плат. Велика
кількість маленьких деталей та складність струмопровідних доріжок створює значні труднощі при їх
обслуговуванні. Застосунок для візуалізації вказівок із сервісу печатних плат значно полегшує процес їх
ремонту завдяки наочному відображенню всіх її складових. Окрім того, зображення деталізованої 3D-моделі
пристрою робить навчання нових спеціалістів із комп’ютерного сервісу значно ефективнішим та швидшим.
У контексті даної роботи під “вказівками із сервісу печатних плат” маються на увазі візуальні
інструкцій на екрані пристрою користувача, а під сервісом – процес ремонту та обслуговування
струмопровідних доріжок, що з’єднують компоненти печатної плати.
Реалізований Web-застосунок складається із наступних модулів:

QR-модулю;

AR-модулю;

файлової бази даних моделей.
Архітектура програми пов’язує всі три модулі (рисунок 1). За допомогою камери пристрою QR-модуль
розпізнає QR-код на печатній платі, ідентифікує її та надсилає пошуковий запит до бази даних. AR-модуль у
свою чергу отримує результат пошуку та розпізнає у відеопотоці Hiro-маркер. Внаслідок успішної
ідентифікації маркера модуль доповненої реальності відображає відповідну 3D-модель безпосередньо над
маркером. Таким чином, у режимі реального часу на екрані пристрою з’являється 3D-модель печатної плати.

Рисунок 1 – Схема взаємодії головних модулів Web-застосунку
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Для розробки Web-застосунку було використано бібліотеки Three.js та AR.js, технології HTML5, CSS3,
JavaScript, Node.js та інструмент для компіляції модулів Webpack. 3D-модель відображається на екрані
пристрою за допомогою технології розпізнавання Hiro-маркерів, що містять у собі зашифровану
інформацію про об’єкт. Для кожної печатної плати було згенеровано унікальний QR-код, що розміщується
безпосередньо на ній.
Візуальна складова реалізованого Web-застосунку побудована таким чином, що весь функціонал
інтуїтивно зрозумілий та візуально привабливий для користувачів.
У межах даної наукової роботи було проведено дослідження залежності максимальної відстані
ідентифікації маркеру від його розмірів, що дозволило обрати оптимальний розмір маркеру.
Реалізований Web-застосунок дає змогу зробити процес ремонту печатних плат більш продуктивним
за рахунок зменшення часових витрат на дослідження компонентів плати та з’єднань між ними.
Література:
1.
Сайт Thinkmobiles // What is Augmented Reality (AR) and How does it work [Електронний ресурс]
– Режим доступу: https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
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О МЕХАНИЗМЕ ИОНИЗАЦИИ В КОПТЯЩИХ АЦЕТИЛЕНОКИСЛОРОДНЫХ
ПЛАМЁНАХ
Данная работа посвящена изучению процесса ионизации в углеводородных пламенах, горящих при
низких давлениях, в которых установлено два вида ионизации: хемиионизация и термическая ионизация.
Первая преобладает в реакционной зоне прозрачных пламен, в которых отсутствуют раскаленные угольные
частицы или легкоионизируемые присадки щелочных и щелочноземельных материалов. Термическая
ионизация устанавливается в зоне сгоревших газов, отчетливо проявляется с присадками щелочных
металлов, а также в высокотемпературных светящихся пламенах, содержащих раскаленные угольные
частицы. Равновесное значение концентрации электронов определяется формулой Саха.
В отдельный вид ионизации в углеводородных пламенах следует отнести термохемиионизацию. Её проявление
можно наблюдать в светящихся пламенах низкого давления. Температура в таких пламенах не превышает 1500 К, а
концентрация свободных электронов значительно превышает те значения, которые получаются в предположении
термодинамического равновесия на основе формулы Саха или формулы Айнбиндера [1].
Термохемиионизация включает два последовательных процесса:
1) поверхностную ионизацию на угольных частицах с образованием отрицательных ионов;
2) превращение отрицательных ионов в свободные электроны.
Отрицательные ионы очень быстро меняют свою природу, участвуя в ионно-молекулярных реакциях,
обычно протекающих без энергии активации и имеющих большие скорости. Наряду с процессом
превращения отрицательных ионов в нейтралы и свободные электроны может действовать и процесс
прилипания электронов - захват электронов молекулами с положительным сродством к электрону.
Поверхностную ионизацию с образованием отрицательных ионов можно рассматривать как процесс,
аналогичный термоэлектронной эмиссии, и описывать уравнением Саха-Ленгмюра [2]
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где n, ni - концентрации нейтрала и его отрицательного иона; q, qi - статистические веса нейтрала
и его отрицательного иона; e - работа выхода электрона; eS - энергия сродства к электрону; Ti - абсолютная
температура; k - постоянная Больцмана.
Термохемиионизацию можно представить в виде серии реакций
T  R  T   R


(1)



(2)
R  M  e  нейтралы
где Т – угольная частица; R - нейтральная частица с положительным сродством к электрону; R- отрицательный ион; М – молекула газа; е – свободный электрон.
Константа скорости реакций типа (1) порядка 10-9 см3/с.
Так как реакция (2) не требует энергии активации, то эффективная энергия активации процесса
ионизации будет равна
Ea  e  S 
В работе [3] было найдено, что Ea  1,5  1,75 эВ.

Работа выхода электрона из угольных частиц e=4,35 эВ [4].
Тогда eS=(2,6÷2,85) эВ. Полученный результат представляет усредненные значения энергии сродства
к электрону радикалов, участвующих в реакциях типа (2). Сродством к электрону близким к (2,6÷2,85) эВ
обладают многие атомы, молекулы и радикалы, содержащиеся в углеводородном пламени.
Подтверждением выше указанного механизма ионизации могут служить проводимые нами опыты по
изучению функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) в ацетиленокислородном пламени с
концентрацией топлива в горючей смеси С=50 %. Пламя создавалось на горелке плоского пламени в
барокамере при давлении р=0,5 кПа. Измерения проводились на горелке плоского пламени зондом
платина-платинородий (10 % Rh), который имел диаметр d=60 мкм и длину l=6мм.
Во всех исследованных областях пламени (и в зоне подогрева, и в реакционной зоне, и в зоне сгоревших
газов) и в том случае, когда пламя образовано горением предварительно составленной смеси, и когда
создаётся плоское пламя, у которого с одной стороны поступает окислитель, а с другой – топливо,
экспериментальная ФРЭЭ отличается от функции Максвелла. В экспериментальных ФРЭЭ явно выражен
дефицит высокоэнергетических электронов [5, 6].
На рис. 1. представлены экспериментально полученная в плазме ацетиленокислородного пламени (
2,3:1), горящем при давлении р=0,2 кПа ФРЭЭ (кривая 1) и одинаково нормированная с кривой 1 функция
распределения Максвелла (кривая 2).

Рис. 1 ФРЭЭ в пламени на встречных струях
Так как экспериментальная ФРЭЭ отличается от функции распределения Максвелла, то для
характеристики теплового движения свободных электронов следует ограничиться средней энергией  ,
величину которой можно найти из выражения
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где F(eU) - функция распределения электронов по энергиям.
Расчёт концентрации свободных электронов производится в соответствии с формулой


1 d 2I
n A U 2
dU ,
dU 2


0

где А – постоянная, определяемая предварительной калибровкой измерительной системы.
В зелено-голубой области пламени (эту область можно идентифицировать как реакционную зону), где
протекают основные реакции горения и отсутствуют раскалённые угольные частицы, энергия, на которую
приходится максимум ФРЭЭ составляет 0,25 эВ.
В то же время в красно-оранжевой области (её можно идентифицировать, как область угольных
частиц), непрерывный спектр излучения которой связан с наличием раскалённых угольных частиц,
максимум ФРЭЭ приходится на 0,7 эВ. Резкое возрастание энергии свободных электронов при переходе от
реакционной зоны к зоне угольных частиц несомненно связано с изменением механизма ионизации.
Завышенная энергия электронов возникает за счёт экзотермичности реакций типа (2).
Концентрация электронов в зоне угольных частиц в несколько раз меньше концентрации электронов в
реакционной зоне, но на два-три порядка превосходит равновесные значения концентрации электронов.
Несомненно, что в зоне угольных частиц пламени низкого давления образование свободных электронов
нельзя объяснить термоэлектронной эмиссией с угольных частиц, так как температура последних меньше
1500 К. Средняя энергия электронов в зоне угольных частиц достигает значения



=0,7 эВ, что

значительно превышает значение средней энергии электронов в реакционной зоне.
И сверхравновесную концентрацию свободных электронов и высокое значение их средней энергии
можно объяснить тем, что в зоне угольных частиц действует термохемиионизационный механизм
образования свободных электронов.
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ПРО ЗАДАЧУ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ЗА ЗОБРАЖЕННЯМ ЛЮДСЬКОГО ОБЛИЧЧЯ
На сьогоднішній день незмінною частиною людського життя залишається спілкування людей з іншими
людьми. Людина ідентифікує іншу людину з досвіду і певних знань: якщо він знайомий з ним раніше то
він знає його ім'я, стать, хобі, інформацію з особистого життя (це залежить від ступеня знайомства), і т.д. .
Ми можемо класифікувати людину за статтю відповідно до нашого досвіду за певними ознаками: одяг,
форма тіла, обличчя, зачіска і т.д.
Особливості чоловічого та жіночого облич. Розглянемо обличчя людини і визначимо особливості
анатомії чоловічого і жіночого облич.
1. У чоловіків поглиблення на лобі зустрічається набагато частіше, ніж у жінок. Як правило, у жінок
лоб має більш округлу форму з чіткими контурами, надбрівні дуги майже не виступають. У той час як
чоловічий лоб ширший і вищий з лобовими залисини.
2. У чоловіків, як правило, брови виступають більшою мірою, ніж у жінок. Брови - один з
найважливіших ознак, який допомагає відрізнити чоловіка від жіночки. Жіночі брови - тонкі, вигнуті,
знаходяться над надбрівної дугою, в той час як чоловічі значно ширше, розташовуються нижче «нависають» і мають в основному горизонтальну форму.
3. У жінок основа перенісся більш кругле, ніж у чоловіків.
4. Чоловік ніс звичайне довше, ніж жіночий, але тільки тому, що чоловіча голова більше жіночої.
5. Губи. В цілому товщина чоловічих губ менше, ніж жіночих. Жіночі губи розташовуються вище на
обличчі (ближче до носа) ніж у чоловіків і при посмішці відкривають більше зубів.
Класифікація чоловіка та жінки за бровами та очами.
Розглянемо детально чоловічі та жіночі брови з очима та визначимо основні відмінності між ними.
Чоловіки мають виражені надбрівні дуги, які служать анатомічним орієнтиром розташування брів, в
той час як у жінок брови лежать трохи вище надбрівних дуг і виступають в латеральної своєї третини [2].
Жіночі брови мають вигин або підйом латеральної частини, в той час як при корекції чоловічого
обличчя значну роль відіграє збереження положення брів і їх плоского радіуса кривизни. Для жінок у
верхній третині обличчя характерні арочні брови і круглі очі, в той час як для чоловіків типові волохаті
брови і менші за розміром очі ( див. рис. 1) [2].

Рис. 1 Різниця між жіночими та чоловічими бровами.
Постановка задачі та побудова моделі.
З цих міркувань виникає задача побудови нейронної мережі, яка буде визначати стать людини за
мінімально необхідною інформацією з фотографії, на якій зображені очі та брови людини.
Будемо будувати нейронну мережу, що відповідає традиційному підходу до статистичного
розпізнавання образів. З вихідного датасету будуть виділятись такі ознаки як товщина брів, їх радіус
кривизни і місце розташування щодо надбровних дуг. Нейронна мережа повинна класифікувати
конкретний образ до однієї з двух категорій: чоловік або жінка.
Будемо використовувати нелінійну модель радіально-базисної мережі, що має вигляд:
𝑦̂(𝑘) = 𝑎0 + ∑𝑁𝑖=1 𝑤𝑖 Φ𝑖 (𝑥(𝑘), 𝜇, 𝜎) ,
(1)
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де 𝑎0 – зміщення нейрона вихідного шару; 𝑤𝑖 − вага зв’язку i – го нейрона прихованого шару з
нейроном вихідного шару; N – кількість нейронів у прихованому шарі; Φ𝑖 − базисна функція i – го нейрона;
𝜇, 𝜎 − параметри (центри і радіуси відпоівдно) базисної функції.
Радіально-базисна функція визначається наступним чином:
Φ𝑖 (𝑥) = exp{−||𝑥 − 𝜇𝑖 ||2 /𝜎𝑖2 } ,
(2)
де 𝜇𝑖 , 𝜎𝑖 − центри і радіуси базисних функцій відповідно; || ⋯ || − евклідова норма. В процесі
навчання вектор 𝑤 підлягає наступному визначенню:
𝑤(𝑘) = (𝑎0 (𝑘), 𝑤1 (𝑘)𝜇𝑖 𝑇 (𝑘)𝜎1 (𝑘), … , 𝑤𝑁 (𝑘)𝜇𝑁 𝑇 (𝑘)𝜎𝑁 (𝑘))𝑇 .
(3)
Основним способом налаштування параметрів нейронної мережі та уточнення її структури є
застосування операції мутації. Як зазначається у [1], мутації Коші та Лапласа [1] дозволяють отримати
кращі результати, ніж рівномірні мутації [1].
Література:
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
При звернені комерційного банку до Національного банку України (НБУ) за кредитом, НБУ перевіряє
усіх боржників-юридичних осіб банку для відбору їх кредитів в якості застави. Національному банку стає
актуальна перевірка кредитоспроможності боржника, в тому числі його клас. Так як розміри банку не
обмежені сотнями, а то і тисячами клієнтами та рішення повинні прийматись в найкоротші терміни, НБУ
потребує автоматизацію процесу перевірки, яка буде максимально гнучка та давати стабільний результат
за обмежений термін часу.
В якості інструменту створення програмного засобу було обрано мову програмування Python та
PyCharm – інтегроване середовище розробки (IDE) віконних додатків, яке підтримує обрану мову. В якості
системи підтримки прийняття рішень було обрано BPM Camunda, яка є безкоштовною, вільно
поширюваною та крос-платформовою. Всі формули та підрахунки відбуваються на сервері Camunda.

Рис. 1. BPMN діаграма визначення класу боржника-юридичної особи
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На рисунку 1 зображена BPMN діаграма, яка була створена за допомогою Camunda Modeler і яка була
розвернута на сервері Camunda Engine. Дана діаграма відтворює всі потрібні кроки для отримання класу
боржника-юридичної особи.

Рис. 2. Результат запиту до серверу Camunda
На рисунку 2 показано результат запиту на сервері Camunda, який відображений за допомогою
Camunda Tasklist. Якщо ми говоримо про більше, ніж один запит, то цей засіб відображення є незручним і
не дає нам можливості працювати з отриманим результатом далі. Тому за допомогою Python відображаємо
таблицю, яку можна завантажити та аналізувати дані далі.
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САМОПОДІБНІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ
Самоподібність – це властивість об’єкта, частини якого подібні до всього об’єкта загалом [1].
Cамоподібний (фрактальний) процес визначається як випадковий процес, статистичні характеристики
якого проявляють властивість масштабування. Також самоподібні випадкові процеси можна розглядати як
процеси з траєкторіями, які зберігають ту ж загальну властивість незалежно від масштабу виміру або
незалежно від відстані, з якою вони спостерігаються.
Геометрична форма називається самоподібною детермінованим чином, якщо спостерігаються однакові
геометричні структури, незалежно від відстані, з якої дивитися на форму. В контексті випадкових процесів
самоподібність визначається з точки зору розподілу процесу:
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1.) Нехай 𝑌𝑡 – випадковий процес з неперервним параметром часу 𝑡. 𝑌𝑡 називається самоподібним із
самоподібним параметром 𝐻, якщо існує деякий додатній фактор розтягу 𝑐. Змінений процес із масштабом
часу 𝑐𝑡, 𝑐 −𝐻 𝑌𝑐𝑡 , який за рівнем розподілу дорівнює початковому процесу. Це означає, що для будь-якої
послідовності моментів часу 𝑡1 , … , 𝑡𝑘 і будь-яких додатніх констант 𝑐, 𝑐 −𝐻 (𝑌𝑐𝑡1 , 𝑌𝑐𝑡2 , … , 𝑌𝑐𝑡𝑘 ) має такий
самий розподіл, як (𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … , 𝑌𝑡𝑘 ) [1].
2.) Якщо для будь-якого 𝑘 ≥ 1 і будь-якого 𝑘-го моменту часу 𝑡1 , … , 𝑡𝑘 , розподіл (𝑌𝑡1+𝑐 −
𝑌𝑡1 +𝑐−1 , … , 𝑌𝑡𝑘+𝑐 − 𝑌𝑡1+𝑐−1 ) не залежить від 𝑐 ∈ 𝑅, тоді 𝑌𝑡 має нерухомі прирости [1].
Явище довгострокової залежності відбувається в стаціонарному часовому ряді {𝑋𝑛 , 𝑛 ≥ 0}, якщо
𝐶𝑜𝑣(𝑋0 , 𝑋𝑛 ) часового ряду прямує до нуля при 𝑛 → ∞ і виконується умова:
∞

∑|𝐶𝑜𝑣(𝑋0 , 𝑋𝑛 )| = ∞.
𝑛=0

Іншими словами коваріація між 𝑋0 та 𝑋𝑛 прямує до нуля, але настільки повільно, що їхні суми
розходяться. Подібне явище трапляється у проблемах, пов’язаних із схемами трафіку пакетних потоків у
високошвидкісних мережах передачі даних, таких як Інтернет. Довгострокова залежність також пов’язана
з концепцією самоподібності стохастичного процесу тим, що прирости самоподібного процесу зі
стаціонарними приростами виявляють довгострокову залежність. Довгострокова залежність
спостерігається також у макроекономіці та фінансах.
Дійснозначний випадковий процес {𝑧(𝑡), 𝑡 𝜖 ℝ} називається самоподібним з індексом 𝐻 > 0, якщо
∀ 𝛼 > 0: 𝜆({𝑧(𝑎𝑡), 𝑡 ∈ ℝ}) = 𝜆({𝑎 𝐻 𝑧(𝑡), 𝑡 ∈ ℝ}), де 𝜆 позначає клас всіх скінченно-вимірних розподілів
і дане співвідношення показує рівність скінченно-вимірних розподілів процесу справа відповідно
скінченно-вимірних процесу зліва. Індекс (параметр) H називається фрактальним індексом або індексом
Хюрста (параметром самоподібності) [2]. Якщо H є фрактальним індексом самоподібного процесу 𝑍, тоді
процес 𝑍 називається самоподібним процесом. Процес 𝑍 генерується, якщо 𝑃(𝑍(𝑡) = 0) = 1 для всіх 𝑡 𝜖 𝑅.
Випадковий процес другого порядку {𝑍(𝑡), 𝑡 > 0} називається самоподібним процесом у широкому
сенсі, якщо він задовільняє наступним умовам для кожного 𝑎 > 0:
1) 𝐸(𝑍(𝑎𝑡)) ≝ 𝑎 𝐻 𝐸(𝑍(𝑡)), 𝑡 > 0.
2) 𝐸(𝑍(𝑎𝑡)𝑍(𝑎𝑠)) ≝ 𝑎 2𝐻 𝐸(𝑍(𝑡)𝑍(𝑠)), 𝑡 > 0, 𝑠 > 0.
Це визначення можна порівняти з означенням (строгої) 𝐻-самоподібності, яка полягає в тому, що
процеси {𝑍(𝑎𝑡)} і {𝑎 𝐻 𝑍(𝑎𝑡)} мають однакові кінцеві розміри розподілів для кожного 𝑎 > 0.
Гаусівський випадковий процес {𝐵𝐻 (𝑡), 𝑡 ∈ R } з нульовим середнім значенням та коваріаційною
1
функцією 𝐸𝐵𝐻 (𝑡)𝐵𝐻 (𝑠) = (|𝑡|2𝐻 + |𝑠|2𝐻 + |𝑡 − 𝑠|2𝐻 ), 𝑡, 𝑠 𝜖 𝑅, де 0 < 𝐻 < 1, називається дробовим
2
броунівським рухом з параметром Хюрста 𝐻 [1]. Нехай {𝑧(𝑡), −∞ < 𝑡 < ∞} – ДБР з параметром Хюрста
𝐻 ∈ (0,1). Позначимо 𝑥𝑘 = 𝑧(𝑘 + 1) − 𝑧(𝑘), ∀ 𝑘 𝜖 ℝ. Процес {𝑥𝑘 } називається дробовим гаусівським
шумом [2]. Якщо процес 𝑧 є самоподібним з стаціонарним приростом, то дискретний випадковий процеc
{𝑥𝑘 , 𝑘 𝜖 ℝ} буде стаціонарним з середнім значенням 𝐸𝑥𝑘 = 0, 𝐸𝑥𝑘 2 = 𝜎 2 та коваріацією 𝛾(𝑘) =
𝜎2

(|𝑘 + 1|2𝐻 + |𝑘 − 1|2𝐻 − 2|𝑘|2𝐻 ). Припустимо, що 𝑘 ≠ 0. Тоді
1
= 0, при
𝐻= ,
2
1
𝛾(𝑘) < 0, при 0 < 𝐻 < ,
2
1
{ > 0, при 2 < 𝐻 < 1.
1
2
Якщо 𝐻 ≠ , то 𝛾(𝑘) ≃ 𝜎 𝐻(2𝐻 − 1)|𝑘|2𝐻−2 , 𝑘 → ∞. Зокрема, 𝛾(𝑘) → 0 при 𝑘 → ∞, якщо 0 < 𝐻 <

𝐸𝑥𝑖 𝑥𝑖+𝑘 =

1. При

1
2

2

2

< 𝐻 < 1 маємо ∑+∞
𝑘=−∞ 𝛾(𝑘) = ∞, а при 0 < 𝐻 <

1
2

маємо ∑+∞
𝑘=−∞ 𝛾(𝑘) = 0. При
1

1
2

<𝐻<1

кажуть, що процес має довгу пам'ять (довгострокову залежність), а при 0 < 𝐻 < процес має
2
короткострокову залежність.
В останні роки спостерігається великий інтерес до моделювання випадкових процесів з
довгостроковою залежністю, зокрема ДБР. Самоподібні випадкові процеси можна розглядати як процеси з
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траєкторіями, які зберігають ту ж загальну властивість незалежно від масштабу виміру або незалежно від
відстані, з якою вони спостерігаються. Вони використовуються для стохастичного моделювання в таких
різноманітних областях, як гідрологія, геофізика, медицина, генетика та фінансова економіка і нещодавно
у моделюванні Інтернет-трафіку. Це важливо у оцінці індексу Хюрста H для моделювання [2].
Література:
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Гнилицька Н.О.
старший викладач кафедри іноземних мов та професійної оріентації
Східноукраїнського національного універсітету ім. В. Даля
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНІ
ВІДНОСИНИ
Інноваційні освітні моделі професійної підготовки фахівців у галузі міжнародні відносини потребують
подальшої розробки враховуючи спрямованність до вимог ЄС.
Вимоги вільного ринку до випускників вищих навчальних закладів часто викликають розгубленість,
труднощі у вирішенні професійних та життєвих проблем. Сьогодні недостатньо одних теоретичних знань.
Головним є розвиток інтуїції та творчих здібностей [1].
Зазначені фактори вимагають формування у майбутніх фахівців істотно нових якостей. Допомагають в
цій справі деякі форми підвищення комунікаційної кваліфікації, а самеконференції і симпозіуми, лекції
закордонних професорів, закордонні стажування, семінари, післядипломне навчання.
Навчання у вищих навчальних закладах ЄС здійснюється у формі лекцій,семінарів, лабораторних робіт,
самостійних робіт, проектів [1].
Іншомовна підготовка фахівців за усіма напрямами відбувається в Україні. Але, незважаючи на це ,
незалежно від галузі, однією з важливих проблем для випускників вищих навчальних закладів стає
недостатність володіння англійською мовою, практичних навичок.
Підвищена необхідність підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин пов'язана з тим, що процес
міжкультурної комунікації істотно ускладнюють проблеми, обумовлені певною розбіжністю і
різночитаннями в сприйнятті навколишнього світу носіями різних мов і культур, що часто призводить до
нерозуміння один одного, а в деяких випадках стає причиною небажаних ситуацій
Зазначена галузь ставить вимогу до майбутнього фахівця мати обов’язково іншомовну компетенцію в
той час як випускник не може здобути достатнього досвіду та вдосконалити мовні навички оскільки не
може працювати за фахом з цієї ж причини.
Іноземну мову не досить «знати», нею треба оволодіти – як діяльністю. З цього випливає, що навчання мови
– і рідної у ранньому дитинстві, і згодом іноземної, – означає навчання не слів і не правил граматики, а тієї функції,
яку вони можуть виконувати у життєдіяльності людини. Але це означає, що, коли навчаємо нерідних мов, мусимо
найперше дбати, аби в цьому процесі була присутня сама якась позамовна діяльність, яка диктувала б потребу
мовного акту. У термінах педагогічної науки це означає навчання на діяльнісній основі [4].
Такий підхід передбачає акцент на «практичному» застосуванні мови у процесі навчання. Будь-яке
висловлювання на практичному занятті за допомогою іноземної мови повинно мати діяльнісну мету,
випливати з потреб діяльності. Адекватна технологія навчання мови покликана постійно забезпечувати
таку потребу, можливо в умовному вигляді, що дозволяють можливості практичного заняття.
Механічне, немотивоване проговорювання чи заучування слів, словосполучень, речень, як і слухання
чи читання пустопорожніх фраз не є повноцінним навчанням [1, 5].
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Все це підводить нас до визначення реальної мети навчання іноземної мови у вищих закладах освіти.
Головною маэмо вважати сьогодні мету практичну. Що стосується «освітньої» чи «виховної» цілей, то їх можна
осягати, головним чином, лише через реалізацію практичної, коли мова зможе бути використана як засіб пізнання.
Практична мета завжди націлена на потреби діяльності людини. Вона не диктується державною
ідеологією чи політикою, а відбиває інтереси окремої особи, а тому за змістом, відповідаючи загальній
вимозі слугувати інструментом її діяльності, не може бути однаковою для всіх, як освітня чи виховна цілі.
Бо різні види людської діяльності, до чого готуються студенти, ставлять дещо різні вимоги до функції мови.
Практична мета тут узгоджується зі специфікою майбутньої діяльності студента, але при цьому
залишається практичною [3, 5].
Беручи до уваги вищезгадані технології та тенденції іншомовної підготовки студентів в ЗВО освіти,
акцентуємо нашу увагу у цьому дослідженні на теоретичних і методичних засадах конференцій та
семінарів як необхідної складової іншомовної підготовки майбутніх фахівців.
Існують певні теоретичні переваги науково-дослідної роботи студентів на різних етапах підготовки, серед
них такі як формування мислення, розвиток аналітичних здібностей, словникового запасу, здатності до
самоорганізації, навички не тільки поставити наукову ціль, але і за результатами аналітичної роботи досягти і
чітко сформулювати підсумки, розвиток креативності і творчий підхід до наукової праці, розвиток
ораторського мистецтва, вміння переконувати, впливати на думку інших, наводити відповідні приклади,
використовувати доцільні цитування робіт як із новітніх джерел, так із відомих майстрів наукової праці [2, 3].
Участь у конференціях , симпозіумах та семінарах, спілкування з носіями мов під час таких заходів дає
можливість студентам здобувати та удосконалювати свій досвід позапрограмного міжособистісного
спілкування іноземною мовою, виходячи за рамки класичного навчального матеріалу, публічних виступів
перед аудиторіями, різноманітними за кількісним та якісним складом, формувати навички гнучкого
мислення, оперативного переключення думок та відповідей на запитання на різні теми, розширювати свій
словниковий запас, «шліфувати» фахову термінологію.
Крім того, студентські конференції та семінари є своєрідними майданчиками для слухачів, що дає їм
впевненості у своїх знаннях та спроможностях, стимулює на подальше вивчення іноземної мови, вміння
неформального спілкування.
Практичні засади реалізуються в таких напрямах роботи, як освоєння суспільних компетенцій, які
необхідні для успішної адаптації в умовах глобалізації, дослідження прикладного досвіду країн світу,
активізації
можливостей
студентської
мобільності,
розробці
способів
підвищення
конкурентоспроможності молоді на ринку праці, відслідковування розвитку комп‘ютерних технологій в
сучасній освіті і революції можливостей у загальному сенсі [5].
Існує також можливість об‘єктивного та оперативного корегування змісту навчальних програм, розвитку
форм та методів викладання іноземних мов, застосування тих чи інших технологій, прийомів навчання.
Практичний досвід і набуті під час підготовки теоретичні знання допомагають студентам ЗВО в набутті
освіти і подальшому працевлаштуванні. Тому доцільність проведення конференцій зумовлена, в першу
чергу, бажанням студента пізнати самого себе, розвинути певні якості, стати цікавішим, вести активну
наукову та творчу діяльність і, таким чином, попасти в поле зору майбутніх роботодавців [4].
Таким чином, на сучасному етапі, коли професійна освіта зокрема в галузі міжнародні відносини,
виступає посередником інтеграційних процесів, галузь потребує професіоналів, які володіють
інноваційними технологіями та програмами, особливостями спілкування з використанням політичної,
юридичної, економічної лексіки, іноземною мовою та толерантним мисленням.
Тому, з огляду на важливе знання іноземної мови, враховуючи стрімкий та глобальний світовий
розвиток, а також прагнення України інтегрувати у світове суспільство, є доцільною модернізація складу
професійної освіти, зокрема розробка інноваційних моделей професійної іншомовної підготовки майбутніх
фахівців з метою створення іншомовного професійно-орієнтованого середовища для успішної фахової
самореалізації в сучасних умовах євроінтеграції. Формування іншомовної комунікативної компетентності
– найважливіший аспект формування готовності студентів до міжкультурної комунікації. Професійна
комунікативна компетентність, що реалізується в умовах іншомовної комунікації, визначається як здатність
оперативно і високоефективне вирішувати комунікативні завдання в певних комунікативних ситуаціях.
В умовах бізнес-спілкування іншомовну комунікативну компетентність можна визначити як здатність
вирішувати бізнес-завдання для досягнення певного результату в контексті іншої бізнес-ментальності і
загальної культури [7, с. 118].
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Таким чином, ще однією ланкою в цій системі є вивчення таких типових ситуацій, в яких майбутні
фахівці у галузі міжнародних відносин часто будуть професійно спілкуватися з носіями тієї чи іншої
культури. Орієнтуючись на майбутню професійну діяльність фахівців міжнародних відносин, викладачі
повинні прагнути максимально долучати студентів до активної участі в комунікативно орієнтованої
діяльності: залучати їх до аналітичних, конструктивних і ігрових ситуацій з представниками інших культур
і носіїв відповідних мов [6, с. 144].
Перспективи подальших досліджень сучасних підходів полягають на нашу думку в поглибленому
підході до пошуку нових шляхів підвищення ефективності навчального процесу студентів факультетів
міжнародних відносин у світлі останніх вимог Міністерства освіти і науки України щодо викладання
іноземних мов на якісно новому рівні.
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TWISTING AND TURNING THE SULFONAMIDE BOND: SYNTHETIC, QUANTUM
CHEMICAL AND CRYSTALLOGRAPHIC STUDY
Since the seminal publication of Lewis on his theory of bonding,1 numerous approaches appeared describing
the chemical bonds. Many of the current theoretical methods are rather sophisticated and cope very well with
prediction of numerous important molecular properties. Imposing structural restrictions onto the molecule is one of
the approaches, which allows us to comprehend the nature of the chemical bond; on the other hand, it provides
molecular “record breakers”, which have always fascinated and attracted imagination of chemists. Such structures
often challenge the available theoretical models and are driving force for their improvement.
Although sulfonamides have been widely used in various areas of science for nearly a century (e.g. the classical
“sulfa drugs”), theoretical 2-3 and/or experimental 4-5 studies related to the nature of the sulfonamide bond are
surprisingly rare. Many of these works were performed at low level of theory and sometimes contradict each other
(in particular, different conformers were identified as the global energy minima for acyclic sulfonamides).
Deformation of the sulfonamide moiety by introducing it into (bi)cyclic systems might provide an additional
information on this subject. While this approach is renowned for amides (e.g. “the most twisted” amide), distorted
sulfonamides have been studied less thoroughly (and often in fully synthetic works).
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One of the approaches to rational structural design of distorted molecules relies on the use of data published in
Cambridge Structural Database (CSD). We started this work with a revised and updated analysis of the known
crystallographic data focusing solely on tertiary aliphatic sulfonamides, in order to eliminate possible effects of
aromatic -systems, as well as to address the issue of the nitrogen atom pyramidalization in more precise manner.
Moreover, special attention has been given to the conformationally constrained compounds with possible distortion
of the sulfonamide moiety. Based on this study, synthesis and X-Ray diffraction studies of various bicyclic sultams
are described. Finally, a series of tertiary aliphatic sulfonamides are characterized by quantum chemical calculations.
Application of structural restrictions to the sulfonamide bond appeared to be a useful design approach which
led to unusual bicyclic molecules with abnormal geometric parameters. In particular, this design concept resulted in
synthesis of novel smallest Paquette’s sultam (i.e. 2-thia-1-azabicyclo[2.1.1]hexane 2,2-dioxide), which was studied
by crystallographic and quantum chemical methods together with a series of model tertiary aliphatic sulfonamides.
It was found that environment of the nitrogen atom, which defined its hybridization (namely, s-character of the
orbital used to form the S–N bond) is a crucial factor defining properties of the S–N bond. Thus, going from 20–
25% s-contribution of the nitrogen into the S–N bond (sp3 -hybrid nitrogen lone pair) in common sulfonamides to
14.1% (sp-like lone pair) – in the smallest Paquette’s sultam resulted in increase of the S–N bond length by ca. 0.06
Å. These properties originated from the restriction imposed by bicyclic system, which strain energy of ca. 30
kcal/mol (according to the calculated energies of the corresponding isodesmic reactions) – the highest value among
the series of sulfonamides studied. The aforementioned results allow expecting unique chemical properties for the
strained Paquette’s sultams studied in this work; this is confirmed by our preliminary results on hydrolysis of such
compounds, which will be described in the upcoming publication
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кафедри Тактико-спеціальної підготовки
ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС
КАРАНТИНУ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ
В 2020 році увесь світ заполонив вірус, і необхідною мірою для збереження суспільства став карантин.
Україна не стала виключенням в цій ситуації.
11 березня 2020 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2». Для виконання даної постанови необхідністю стало посилення превентивної роботи
Національної поліції України та контроль за дотримання законодавства щодо карантинних заходів. Все це
було зроблено з єдиною метою недопущення розповсюдження коронавірусу.
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Поліцейські вийшли на боротьбу з вірусом. В чому виражалась дана боротьба? Працівники поліції у
тому числі й курсанти ВНЗ МВС вийшли на патрулювання вулиць. Основні сили були спрямовані на
проведення профілактичних та роз’яснювальних робіт щодо важливості дотримання масових заходів та
роботи певних категорій закладів. На час карантину працівники Національної поліції мали право:
●
Перевіряти документи громадян;
●
Встановлювати маршрути їх слідування;
●
Здійснювати контроль за виконанням карантинних обмежень шляхом складання протоколу про
вчинення адміністративного і кримінального правопорушення, під час виїзду за викликом або у процесі
перевірки, для подальшої передачі на розгляд суду.
Складання протоколів не є метою та самоціллю поліції. Основна задача - дисциплінувати громадян, аби
вони не наражали на небезпеку себе та оточуючих людей під час карантину. На законодавчому рівні з 17
березня КУпАП доповнено ст. 44-3, яка передбачає, що порушення правил щодо карантину людей,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на
громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Працюючи під час карантину з населенням працівники поліції були постійно під ризиком заразитись
на новий вірус. Адже, вони не могли мати уявлення яка людина перед ними стоїть – інфікована чи ні,
оскільки, вірус не має особливих зовнішніх проявів. Це стає однією з головних проблем під час карантину.
Найпершим вирішенням цієї проблеми є постійний контроль і дезінфекція. Носіння захисних медичних
масок, респіраторів, медичних рукавичок, дезінфекція рук. Цей захист має місце бути, однак його дієвість
не є стовідсотковою.
Щоб зменшити ризик захворювання і розповсюдження вірусу між працівниками поліції необхідно
зменшити контакт поліції між собою. Одним із рішень для такої проблеми може стати впровадження нової
техніки. Так наприклад у Китаї під час карантину для проведення профілактичних заходів були використані
квадрокоптери та роботи. В них були вмонтовані камери та гучномовці за допомогою яких люди були
проінформовані про карантинні заходи. Камери допомагають контролювати вулиці при цьому не
наражаючи працівників поліції на небезпеку зараження новим вірусом.
Крім того, що працівники поліції під час карантину патрулюють вулиць, для забезпечення дотримання
громадянами карантинних заходів, також поліцейські охороняють місця обсервації чи території медичних
закладів, де перебувають особи із захворюванням чи підозрою на COVID-19. Дані заходи є необхідними,
та при цьому ризик захворювання поліцейських зростає. Також зростає рівень розповсюдження вірусу,
адже поліцейський може стати не лише інфікованим, але бути й простим переносником захворювання.
Все зазначене вище дає підстави розуміння того, що існує необхідність обговорення питання захисту
не лише простого населення, але й тих хто надає їм захист, а саме правоохоронних органів.
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61

Гречко О. О.
кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВНИЙ ПРОГРАМНИЙ
ДОКУМЕНТ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
На сучасному етапі зазнав широкого розповсюдження та застосування новий для України інструмент
ефективного управління територіями – регіональна стратегія розвитку. Регіональна стратегія розвитку
виконує функцію направляючого вектору державної регіональної політики. Запозичений з Європи він
поступово запроваджується в Україні у державно-правову практику управління територіями.
Регіональна стратегія розвитку є документом, що визначає тенденції та основні проблеми соціальноекономічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, стратегічні та
оперативні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період, основні завдання, етапи та механізми
їх реалізації, систему моніторингу та оцінки результативності [1]. Важливою вимогою до змісту стратегії є
комплексне та деталізоване обгрунтування доцільності поставлених пріоритетів та цілей. Стратегія
повинна містити характеристику наявного стану регіону, опис стратегічних, операційних цілей та
напрямків діяльності, а також джерела та способи фінансування.
Специфічною особливістю стратегії як нормативно-правового акту вважається наявність сукупності
цілей, що враховує і одночасно сприяє виявленню системного ефекту для провідних сфер життєдіяльності
суспільства та держави [2]. Регіональна стратегія розвитку є орієнтиром для всіх напрямів діяльності місцевих
органів влади та інших учасників регіонального розвитку, і забезпечує єдність елементів регіональної системи,
наявність взаємозв’язків між ними та визначає процес виконання поставлених завдань.
Регіональні стратегії розвитку є основою для розроблення: регіональних цільових програм;
регіональних галузевих програм; щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів та
відповідних бюджетів; угод щодо регіонального розвитку. Так, наприклад, Міська програма інноваційної
та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки, затверджена Рішенням Харківської
міської ради від 21.12.2016 № 490/16 посилається на Стратегію розвитку міста Харкова до 2020 року [3, С.
42]. Таким чином, увесь масив нормативно-правових актів місцевих органів влади щодо здійснення
регіональної політики (рішення, постанови, розпорядження, програми тощо) приймається враховуючи
завдання і цілі відповідних стратегій розвитку.
Слід зазначити, що в Україні в 2020 році розпочався наступний (другий) програмний період
довгострокових стратегій розвитку на 2021-2027 роки як державного, так і регіонального рівня.
Позитивним зрушенням у напрямі вдосконалення процесу розробки стратегій на даному етапі є те, що
сучасні стратегії стали більш обгрунтованими та деталізованими: по-перше, на основі попередніх стратегій
був зроблений розширений аналіз помилок, відповідно до методичних рекомендацій застосований SWOTаналіз регіонального розвитку; по-друге, розроблений аналіз дозволив визначити актуальні (які дійсно
відповідають викликам сучасності) пріоритети та цілі стратегій, по-третє, поступово впроваджуються
європейські стандарти стратегічного планування, які передбачають новітні «розумні» наукові методи.
Проте є деякі недоліки як у правовому регулюванні, так і у практичному застосуванні стратегій, пов’язані
з тим, що вони знаходяться на початковому етапі свого становлення. Так, потребують чіткого законодавчого
врегулювання: визначення правового статусу регіональної стратегії розвитку як документу державного
планування, механізм контролю за виконанням стратегій з боку громадськості (оскільки принципи гласності
та прозорості діяльності органів влади забезпечують більш адекватне потребам суспільства прийняття цілей
та завдань розвитку територій), деякі процедурні питання прийняття та реалізації регіональних стратегій. На
практиці, слід зазначити, досить повільно відбувається процес запровадження новітніх інноваційних методів
стратегічного планування (смарт-спеціалізація, SWOT-аналіз).
Правовою основою для розроблення регіональних стратегій розвитку є Конституція України, Закони
України “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про засади державної регіональної політики”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”,
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“Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, Концепція державної регіональної політики
та інші нормативно-правові акти органів публічної влади.
Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регіональної політики» Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
розробляють, а відповідні ради затверджують регіональні стратегії розвитку. Отже, проаналізовані норми
закону дозволяють дійти висновку про послідовність прийняття стратегій регіонального розвитку,
затвердження яких має відбуватись після розроблення та затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку України. Але в умовах децентралізації актуальними є корегування зазначеного закону щодо
встановленого наразі порядку прийняття стратегій державного та регіонального рівня [4, С. 27], оскільки у
децентралізованій державі пріоритетне місце у формуванні регіональної політики відводиться саме
територіальним громадам та місцевим органам влади, які більш чітко та повно усвідомлюють місцеві
потреби та наявний інноваційний потенціал конкретного регіону [5, С. 74].
Висновок. Регіональна стратегія розвитку створює свою локальну ієрархію нормативно-правових актів
місцевих органів влади, на вершині якої вона стоїть. Провідна роль регіональної стратегії розвитку у
формуванні політики регіону обумовлена тим, що вона відображає обраний відповідною територіальною
громадою шлях розвитку і є підставою для визначення плану заходів з реалізації передбачених стратегією
напрямів розвитку регіональної інфраструктури. В сучасних умовах децентралізації та євроінтеграції в
наслідок посилення ролі регіонів суттєво підвищується значущість стратегій розвитку саме регіонального
рівня щодо формування регіональної політики, що, у свою чергу, створює передумови для необхідності
подальшого вдосконалення законодавства України у цій сфері.
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