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ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 

МОДЕЛІ ФАКТОРІВ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 

Калиній І. В., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики 

Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

м. Бережани, Україна 

 

Підготовку книги до видання не варто розглядати як суто механічний 

процес використання раз і назавжди встановлених правил та прийомів роботи 

над рукописом. Випуск будь-якого видання – процес завжди творчий, хоча 

існують певні загальні, незмінні критерії оцінки результатів цієї роботи, прийоми 

та методи досягнення потрібних результатів. Редакційно-видавничий процес – 

це сукупність обумовлених практикою книговидання послідовних дій 

видавничих працівників, спрямованих на підготовку і випуск у світ того чи 

іншого виду видавничої продукції. Редакційно-видавничий процес умовно 

розділяють на чотири етапи. Перший етап пов’язаний із опрацюванням 

авторського оригіналу і плануванням роботи, другий – з підготовкою оригінал-

макету до видання, третій – з поліграфічним виконанням видання, четвертий – з 

книгорозповсюдженням (Сеньківський, & Козак, 2008). 

Видавничий портфель – це сукупність наявних у видавництві творів, які 

перебувають на різних етапах редакційно-видавничого опрацювання. 

Неправильний, непослідовний розподіл навантаження між дільницями 

призводить до зниження ефективності роботи видавництва в цілому. Також 

суттєвою проблемою є необґрунтований вибір авторських оригіналів, що може 
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призводити до значних фінансових втрат. Раціональне формування видавничого 

портфелю сприяє стратегічному плануванню діяльності видавництва, адже 

дозволяє забезпечити безперервну поопераційну роботу кожного відділу та 

вчасний випуск у світ необхідної кількості назв, а отже й отримання очікуваного 

прибутку. 

Для забезпечення стабільної роботи всіх підрозділів видавництва потрібно, 

щоб на кожній стадії редакційно-видавничого процесу був необхідний обсяг 

видань. За місцем знаходження творів у незавершеному виробництві видавничі 

портфелі діляться на договірний, редакційний і виробничий. У договірний 

портфель входять твори, які перебувають у процесі створення за авторським 

договором або знаходяться у авторів на доопрацюванні чи вже представлені у 

видавництво, але ще не схвалені ним. Сюди ж відносять авторські оригінали 

творів, що надійшли у видавництво самопливом та можуть бути прийняті до 

видання. Редакційний портфель включає прийняті та схвалені твори, які 

перебувають на стадії редакційного опрацювання. Виробничий портфель 

складається з творів, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу, що 

передують передаванню тиражу в книготорговельну мережу або на склад 

видавництва. Виробничий портфель поділяється на дві частини: перша – 

оригінали до передавання в друкарню, друга – після передавання. 
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Рис. 1. Модель пріоритетного впливу факторів на процес формування 

видавничого портфелю 

 

Розмір кожного портфеля, виражений у видавничих аркушах та взятий на 

будь-який день підрахунку, називається портфельним запасом або залишком 

портфеля (Сеньківський та ін., 2019). Первинне формалізоване подання 

відношень між факторами процесу формування видавничого портфелю 

полягатиме у застосуванні семантичних мереж та їх описі на основі елементів 

логіки предикатів. 

Структурно семантична мережа являє собою орієнтований граф, 

сукупність вузлів якого відповідає множині факторів, а дуги – функціональним 

зв’язкам між ними. Модель семантичної мережі створює базу для подальшого 

конструктивного опису предметної області, є наочною та інтуїтивно зрозумілою, 

адже є аналогом сучасних уявлень про фізіологічні механізми пам’яті людини. 

Формування будь-якого книжкового видання починається з проведення 

глибокого аналізу ринку та вивчення світових тенденцій задля визначення 

актуальності, ступеню очікуваності, конкурентоспроможності продукції та 

купівельних можливостей потенційних читачів-покупців. 

Крім того, як і на будь-якому іншому етапі, при проектуванні надзвичайно 
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важливим є покрокове дотримання усіх технологічних та естетичних норм задля 

унеможливлення випуску продукції неналежної якості. Саме тому виникає 

потреба у виокремленні та аналізі факторів якості формування видання, 

визначення їх пріоритетності. 

Загальною парадигмою як підсумок до сказаного слугує той факт, що 

якість виступає в ролі апостеріорної категорії, отриманої для характеристики 

виходу виробничого процесу у статичному режимі. У цьому випадку якість – це 

сукупність властивостей продукції, які обумовлюють задоволення потреб 

користувача у відповідності з її призначенням (Піх та ін., 2017). 

Основна увага звернена на динаміку формування якості книжкових видань, 

тобто механізм апріорного встановлення прогнозованого показника критерію 

ефективності, як оцінки якості видавничо-поліграфічного процесу, засобами 

сучасних інформаційних технологій. 

 

Література: 

[1] Сеньківський, В. М., & Козак, Р. В. (2008). Автоматизоване проектування 

кижкових видань. Українська академія друкарства. 

[2] Піх, І. В., Дурняк, Б. В., Сеньківський, В. М., & Голубник, Т. С. (2017). 

Інформаційні технології формування якості книжкових видань. Українська 

академія друкарства. 

[3] Сеньківський, В. М., Кудряшова, А. В., & Козак, Р. В. (2019). Інформаційна 

технологія формування якості редакційно-видавничого процесу. Українська 

академія друкарства. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ 

ОБРОБЦІ ВИСОКОХРОМИСТИХ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ З 

ДОДАВАННЯМ НИКЕЛЮ 

 

Пашинський В. В., 

доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри організації та автоматизації виробництва 

Технічний університет «Метінвест Політехніка» 

м. Маріуполь, Україна 

 

Єрьомкін Є. А., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри організації та автоматизації виробництва 

Технічний університет «Метінвест Політехніка» 

м. Маріуполь, Україна 

 

Бойко І. О., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри організації та автоматизації виробництва 

Технічний університет «Метінвест Політехніка» 

м. Маріуполь, Україна 

 

Абразивностійкий матеріал повинен мати певні механічні і технологічні 

властивості, а в ряді випадків ще ерозійну та корозійну стійкість. Здатність 

матеріалу протистояти зносу є структурно-чутливою характеристикою, і 

залежить від структури, яка визначається хімічним складом і термічною 

обробкою. До структурних особливостей матеріалів, стійких в абразивних 

середовищах, слід віднести, в першу чергу, необхідність отримання гетерогенної 

структури, яка має достатні демпфуючі характеристики. Важливим фактором, 
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що визначає опір матеріалів зносу, є енергоємність процесу руйнування (зносу) 

окремих структурних складових. Формування метастабільних фаз, здатних до 

перетворення під дією енергії деформації, може істотно збільшувати 

зносостійкість. Тому велике значення мають дослідження для виявлення 

особливостей формування структури зносостійких сплавів при термічній 

обробці. 

Можливість формування структури метастабільного аустеніту з 

подальшим його перетворенням в процесі експлуатації у мартенсит деформації 

у сталях типу Х12 добре досліджена (Геллер, 1975). Але формування такого 

стану можливо тільки у досить вузькому діапазоні температур гартування та 

відпуску. Тому значний інтерес становить дослідження можливості впливу на 

структурний стан високохромистих сталей за рахунок додаткового легування.  

Як об'єкт дослідження була взята експериментальна сталь, яка містила 1,4-

1,6 % С, 13-14 % Cr, 4-5 % Ni,) в стані після високотемпературного відпалу при 

1150 оС. Для формування різного структурного стану було виконано гартування 

від температур 950, 1025, 1100 оС з охолодженням у воді з наступним відпуском 

при температурах 550, 650, 750 та 850 оС. 

Проведення високотемпературного відпалу впливає на характер зміни 

твердості при подальшому загартуванні і відпуску. Це пов'язано з гомогенізацією 

твердого розчину і зменшенням ступеня дендритних ліквації. Гартування 

забезпечує формування переважно аустенітної матриці з евтектичними 

карбідами. Металографічний аналіз показав що основним процесом структурних 

перетворень в процесі відпуску є розпад аустеніту з утворенням голчастих 

структур, які являють собою результат зсувного перетворення аустенітної 

матриці в феритну з одночасним виділенням карбідів, тому її можна віднести до 

структури бейнітного типу, Залежність твердості від режиму термічної обробки 

приведена в таблиці. 

Досліджений в роботі інтервал температур відпуску загартованої сталі був 

обраний на підставі даних, отриманих при дослідженні впливу температури 
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нагріву на структуру сталі в литому стані (Пашинский, & Ласков, 2013). З 

зіставлення даних видно, що тенденція до підвищення твердості при нагріванні 

зразків після гарту в інтервалі температур 750–850 °С, виявлена в литої сталі 

(Пашинский, & Ласков, 2013), зберігається і після гомогенізації. При цьому, чим 

вище температура гарту, тим нижче твердість, що може бути пов'язано зі 

збільшенням стійкості аустеніту і уповільненням його розпаду в процесі 

обробки. 

Таким чином, додаткове легування нікелем розширює діапазон, у якому 

змінюється твердість при зміні температуру гарту і відпуску. Отже, можна 

змінювати твердість і структурний стан сталі в більш широких межах. Однак 

змінюється не тільки фазовий і структурний склад, а й властивості самих 

структурних складових. Тому в високолегованих сталях з підвищеною стійкістю 

аустеніту взаємозв'язок між твердістю і зносостійкістю має складний характер. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення цього зв’язку. 

 

Таблиця 1 

Твердість сталі після гомогенізації та подальшого гартування та відпуску, 

HRC 

 

Температура 

відпуску, оС 
Температура гартування, оС 

Після гартування 950 1025 1100 

550 60 59 50 

650 37 39 37 

750 33 31 30 

850 42 40 45 

 52 48 47 
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Анотація. Розроблено веб-систему для проведення радіаційного 

моніторинг в системі комплексного еко-енерго-економічного моніторингу, що 

призначена для прийняття ефективних екологічних, економічних та соціальних 

рішень на рівнях державної, регіональної та місцевої влади, на основі експертної 

оцінки різних фахівців (еколога, економіста, енергетика, лікаря, юриста та 

аналітика). Запропонована веб-система забезпечує проведення комплексної 

оцінки радіаційного ризику для здоров’я населення в залежності від різних 

шляхів потрапляння радіонуклідів. Архітектура системи реалізована за 

допомогою модульного підходу, що забезпечує легке супроводження, 

масштабування, виявлення та виправлення помилок. Також в системі 

використані клієнт-серверні технології, що забезпечується кросплатформність, 

тобто використання системи на будь-яких пристроях чи операційних системах. 

Ключові слова: Веб-система, Клієнт-серверна архітектура, Комплексний 

еко-енерго-економічний моніторинг, Модульне програмування, Радіаційний 

моніторинг. 

 

 

Для прийняття ефективних соціальних, екологічних та економічних 

рішень на рівнях державної, регіональної та місцевої влади створено систему 

комплексного еко-енерго-економічного моніторингу (КЕЕЕМ) (Сліпченко та ін., 

2005), що розроблено на виконання Указу Президента України №53/95 «Про 

систему прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та 

забруднення навколишнього середовища» (1995, 17 січня). Система КЕЕЕМ 

забезпечує проведення всебічного моніторингу території фахівцями різних 

галузей, а саме: екологом, лікарем, енергетиком, економістом, юристом та 

аналітиком. Робочі місця експертів забезпечують здійснення спостереження за 

станом навколишнього середовища, досліджують антропогенний вплив та 
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надають рекомендації щодо мінімізації ризику для здоров’я населення. 

Взаємодія експертів показана на рисунку 1. 

На рисунку 2 зображені основні види моніторингу, проведення яких 

забезпечує система КЕЕЕМ. Система КЕЕЕМ відкрита для підключення інших 

видів систем моніторинг. 

 

 
Рис. 1. Схема взаємодії експертів системи КЕЕЕМ 

 

 
Рис. 2. Види моніторингу, що проводяться в системі КЕЕЕМ 
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Для проведення комплексної оцінки та стійкого розвитку з’явилась 

потреба в розробці веб-система для визначення радіаційної ситуації, що 

забезпечує проведення комплексної оцінки радіаційного ризику для здоров’я 

населення.  

Метою роботи є опис архітектури веб-системи для проведення 

комплексного аналізу радіаційної ситуації в системі КЕЕЕМ.  

Комплексний аналіз радіаційної ситуації.  

Для людини, яка проживає на забрудненій території, можливі різні шляхи 

радіоактивного опромінення, а саме: потрапляння радіонуклідів з водою, 

грунтом, зараженими продуктами харчування, зовнішнє опромінення від грунту, 

а також інгаляція радіонуклідів з повітрям. Таким чином, розглядати зараження 

потрібно комплексно, враховуючи різні шляхи потрапляння радіонуклідів у 

організм (Крышев та ін., 2009). 

Для проведення комплексного аналізу радіоактивного опромінення було 

обрано методику оцінки радіаційного ризику на основі даних моніторингу 

радіаційного стану (NCRP, 2002). Дана методика дає можливість комплексно 

аналізувати радіаційний ризик враховуючи різні шляхи зараження. Дані 

моніторингу радіаційного стану доступні у звітах по періодичній переоцінці 

безпеки атомних електростанцій. Алгоритм методики зображено на рисунку 3. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм методики комплексного аналізу радіаційного ризику 
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Головною особливістю цієї методики є перехід від множини даних 

радіаційної ситуації до єдиного показника – рівня радіаційного ризику. Це 

допомагає оцінювати і порівнювати ризик від кожного із компонентів 

радіоактивного забруднення. Саме тому використання методики оцінки 

радіаційного ризику надає сучасний підхід інтегральної оцінки радіаційного 

стану довкілля. 

 

Архітектура веб-системи для визначення радіаційної ситуації. 

Оскільки основними вимогами до системи є незалежність від системної 

конфігурації комп’ютера і доступність для використання з веб-браузера 

мобільного телефону чи комп’ютеру, було створено веб-додаток на основі 

клієнт-серверної архітектури (Орлов, 2016). Комунікація між клієнтом та 

сервером відбувається за допомогою протоколу HTTP (HyperText Transfer 

Protocol). Клієнт відправляє HTTP запит на сервер, сервер отримує запит, 

розпізнає його і обробляє, після чого відсилає у відповідь результуючі дані. 

Архітектурно система поділяється на три основні частини: клієнтська і серверна 

частини та база даних (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Архітектура веб-додатку 

 

Клієнтська частина відповідає в основному за взаємодію користувача із 

системою та користувацький інтерфейс. Основним способом взаємодії із 

системою є інтерактивна карта, де зображені різні об’єкти та області. Користувач 

може обирати на карті об’єкти, переглядати показники радіоактивності та 

аналізувати динаміку зміни радіоактивних показників з плином часу за 

допомогою графіків. У результаті обчислень користувач отримує показник 
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загального рівня радіаційного ризику та відповідні рекомендації. Користувач 

може детально вивчити і проаналізувати показники ризику по кожному із 

компонентів таких як: ризик від інгаляційного опромінення, ризик від 

потрапляння радіонуклідів з водою, ґрунтом й радіоактивно зараженими 

продуктами, а також від зовнішнього опромінення від ґрунту.  

Серверна частина відповідає за роботу з базою даних, обробку й підготовку 

даних, отримання та посилання відповідей на HTTP-запити. Для роботи з базою 

даних реалізовано функціонал для з’єднання з нею, отримання, створення, 

редагування, видалення даних. У серверній частині створено API для взаємодії 

із клієнтом та контролери, що маніпулюють моделями і обробляють дані. 

Така архітектура забезпечує виконання більшої частини обробки на 

сервері, щоб забезпечити мінімум навантаження на клієнті. Оскільки клієнт не 

працює напряму з базою даних це дозволяє більш безпечно виконувати операції. 

Важливою особливістю даної архітектури для наших умов є забезпечення 

кросплатформності й, таким чином, будь-який клієнт може працювати із 

системою незалежно від операційної системи чи пристрою. 

Слідуючи шаблонам програмування та проектування програмного 

забезпечення вся система поділена на модулі (Титовская, & Титовский, 2018). 

Загальна структура модулів зображена на рисунку 5. 
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Рис. 5. Структура модулів веб-системи для визначення радіаційної ситуації 

 

Кожен модуль системи є атомарною, повністю завершеною частиною 

функціоналу, що відповідає за виконання конкретної задачі. Оскільки 

застосовується принцип єдиної відповідальності, це значно спрощує 

супроводження програми та виявлення помилок, бо у разі помилки відразу 

зрозуміло де вона відбулась. Модульність допомагає легко та швидко 

підключати чи відключати відповідні модулі, що є критично важливим для 

великих програмних проектів, забезпечуючи високу гнучкість до змін. Такий 

підхід дозволяє проектувати великі системи поєднуючи цілі блоки 

функціональності. Супроводження та доповнення новим функціоналом такої 

архітектури не вимагає великих змін у існуючому програмному коді. 

Висновки. Розроблено веб-систему для проведення радіаційного 
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моніторингу, що є доповненням до раніше розроблених веб-систем моніторингу 

атмосфери, водних і земельних ресурсів та біоекологічного моніторингу в 

системи комплексного еко-енерго-економічного моніторингу. Веб-система 

забезпечує проведення комплексної оцінки радіаційного ризику для здоров’я 

населення в залежності від різних шляхів потрапляння радіонуклідів. 

Архітектура системи реалізована за допомогою модульного підходу, що 

забезпечує легке супроводження, масштабування, виявлення та виправлення 

помилок. Також, в системі забезпечується кросплатформність, що дозволяє 

використовувати систему на будь-яких пристроях чи операційних системах. 
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Анотація. В умовах карантинних обмежень багато організацій змушені 

пристосовуватись до нових умов роботи пов’язаних із необхідністю організації 

дистанційної роботи та нових форм комунікативної взаємодії. Для планування та 

здійснення завдань числової модернізації робочих місць публічних службовців 

слід враховувати, що проекти чи їх частини, які спрямовані на створення, 

розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 

технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації для державних 

органів й органів місцевого самоврядування, виконуються як складові частини 

Національної програми інформатизації. Згідно з чинним законодавством, для 

придбання послуг і товарів, необхідних для проектування, впровадження та 

експлуатації засобів інформатизації, таким організаціям потрібно готувати 

тендерну документацію та проводити торги через авторизований електронний 

майданчик. Така документація повинна містити інформацію про необхідні 

технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, вона є основою 

взаємодії замовника з виконавцями в процесі і після завершення торгів. 

Пропонується власне тлумачення числовізації робочих місць як 

цілеспрямованого впровадження новітніх досягнень у сфері числових технологій 

задля інтелектуалізації та підвищення ефективності діяльності публічних 

службовців. Деталізація технічних, якісних та кількісних характеристик 
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предмета закупівлі, технічної специфікації при плануванні числовізації робочих 

місць зменшує ризики постачання неякісного обладнання, несвоєчасного та 

неякісного надання послуг виконавцем, оскарження результатів торгів, 

негативних результатів від інформатизації тощо. 

Ключові слова: Ефективність, Інформатизація, Публічні службовці, 

Робоче місце, Тендерна документація, Числовізація робочих місць. 

 

 

В умовах тривалих карантинних обмежень, пов’язаних із запобіганням 

поширенню коронавірусної хвороби, більшість організацій зіштовхнулися з 

непередбачуваним комплексом нових взаємозалежних різнопланових проблем 

пов’язаних із необхідністю організації дистанційної роботи та нових форм 

комунікативної взаємодії. Одночасно з ускладненням змісту, завдань і структури 

діяльності публічних адміністрацій значно збільшився обсяг інформації 

(статистичної, політичної, технологічної), яка підлягає оперативному 

опрацюванню. Визначені раніше в нормативно-правових актах та вказані в 

проектах розбудови цифрового суспільства заходи щодо розвитку й інтеграції 

діджитал-сервісів не передбачали механізмів адаптації до таких різких 

кількісних і якісних змін умов публічної діяльності.  

Враховуючи технологічну та організаційну складність завдань 

інформатизації публічної діяльності, обмеженість бюджетних коштів, 

обов’язковість дотримання тендерних процедур при закупівлі товарів, робіт та 

послуг у сфері інформатизації, видається актуальним виокремлення практично 

важливих аспектів підготовки тендерної документації відповідно до завдань 

числової модернізації робочих місць органів публічної влади з метою 

підвищення ефективності діяльності службовців. 

Започаткована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. теорія електронного врядування, 

зарубіжні та вітчизняні дослідження сучасних проблем цифровізації переважно 

стосуються в основному науково-теоретичних засад, організаційно-правових 
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аспектів формування і трансформації інформаційного суспільства, механізмів 

розвитку е-врядування та е-демократії, надання е-послуг, розвитку цифрової 

економіки, удосконалення інфраструктури сервісно-орієнтованої держави тощо. 

Разом з тим поза увагою дослідників залишається питання технологічного 

осучаснення робочих місць як невід'ємної складової процесів цифровізації. Хоча 

проблема модернізації інформаційного простору робочих місць публічних 

службовців спеціально ще не вивчалася, проте важливість запровадження на 

державній службі «цифрових робочих місць», задекларованих Концепцією 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

планом заходів щодо її реалізації, знайшла відображення в працях О. Карпенка 

(2019), А. Кожиної, І. Лопушинського, В. Наместнік. 

У попередніх дослідженнях автор вже розглядав можливість застосування 

SMART-підходу для визначення першочергових і досяжних завдань цифрової 

модернізації робочих місць (РМ) публічних службовців, яка спрямована на 

підвищення продуктивності їхньої офісної діяльності в умовах кількісних і 

якісних змін публічної діяльні, викликаних поширенням COVID-19 (Шпига, 

2020). Для планування та здійснення такої модернізації ми маємо враховувати, 

що проекти чи їх частини, які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи 

передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення 

функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, 

організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як 

складові частини Національної програми інформатизації (Закон України № 

74/98-ВР, 2020). 

Це означає, що всі заходи органів державної влади та місцевого 

самоврядування, спрямовані на розвиток числової складової РМ, як-от 

модернізація комунікацій, удосконалення електронного документообігу, 

придбання новітніх засобів інформатизації, консультаційні послуги, 

проектування та наукові дослідження у сфері числових систем, впровадження 
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комплексних систем захисту інформації тощо, є заходами інформатизації та 

мають відображатись у відповідній програмі. До програм сфери інформатизації 

належать всі програми, в межах яких розпорядниками бюджетних коштів 

планується здійснення заходів, а відповідно, і закупівель, що відповідають кодам 

Єдиного закупівельного словника. В межах таких програм, згідно з вимогами 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку обов'язкових 

етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів 

інформатизації» (Постанова КМУ № 121, 2011), серед іншого, передбачено такі 

етапи: 

• визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо 

можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій;  

• розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або 

модернізації засобів інформатизації; 

• розроблення технічного завдання на створення або модернізацію засобів 

інформатизації. 

Згідно з чинним законодавством, переважна більшість державних 

підприємств для придбання послуг і товарів, необхідних для проектування, 

впровадження та експлуатації засобів інформатизації, повинні готувати тендерну 

документацію (ТД) та проводити торги через авторизований електронний 

майданчик (Закон України № 922-VIII, 2021). Тендерна документація є основним 

елементом взаємодії замовника з виконавцями до, в процесі і після завершення 

торгів. Недооцінка її важливості, збільшує ризики закупівлі товарів, робіт та 

послуг, що відрізняються від початкової пропозиції, постачання неякісного 

обладнання, несвоєчасного та неякісного надання послуг виконавцем, 

оскарження умов закупівлі чи результатів торгів тощо. Якщо в тендерній 

документації якість товарів (послуг) не описана або викладена формально, 

виконавець може невірно зрозуміти завдання числової модернізації РМ 

публічних службовців, а замовник не зможе довести відповідальності 
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постачальника за негативні результати виконаного проекту інформатизації і 

вимагати їх усунення. 

З метою зменшення кількості помилок у ТД генеральний державний 

замовник Національної програми інформатизації за результатами розгляду 

існуючих проектів інформатизації державних замовників підготував опис 

виявлених характерних недоліків та порушень. На нашу думку, серед цих 

недоліків найбільшу вагу для проектів інформатизації РМ мають формальність 

підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та опису якості товарів 

(послуг) у Типовому проекті договору, який рекомендується надавати в складі 

тендерної документації. Зауважимо, що для кращого розуміння тендерної заявки 

проект договору може доповнюватися розділами (пунктами) в залежності від 

потреб замовника. Саме при порушенні якісних критеріїв виконавець на вимогу 

замовника зобов’язаний сплатити на його користь штраф у розмірі 20 % вартості 

неякісних послуг. Це означає, що як замовник, так і виконавець мають 

прискіпливо розглядати ці характеристики. 

Згідно вітчизняного законодавства (Постанова КМУ № 869, 2016) тендерна 

документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну 

специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета 

закупівлі). Технічна специфікація до предмета закупівлі – встановлена 

замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару 

(послуги), особливості проектування (у тому числі щодо придатності для осіб із 

обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, 

ресурсоефективності, безпечності, процедури забезпечення якості, 

термінологію, символи, методику випробувань і тестування, інструкції для 

користувачів, технологічні процеси й технології на будь-яких етапах життєвого 

циклу робіт, товару чи послуги (Закон України № 922-VIII, 2021). 

Визначення якісних характеристик числової модернізації робочих місць у 

технічній специфікації й ТЕО має опиратися на відповідну термінологію, 
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придатну для відображення особливостей усіх граней досліджуваної проблеми. 

Ми пропонуємо під якістю числової складової РМ розуміти сукупність 

властивостей, які визначають ступінь придатності програмного і технічного 

забезпечення числових пристроїв для виконання щоденних завдань публічного 

службовця. Ці властивості поділяють на дві групи: технічно-технологічні 

характеристики справної системи (наприклад швидкодія, зручність, обсяг 

доступної інформації тощо) та здатність системи зберігати значення цих 

характеристик упродовж вказаного часу експлуатації (ця група властивостей 

включає надійність системи).  

Числовізація робочих місць має забезпечити підвищення ефективності 

діяльності працівників та створення для них більш сприятливих умов праці. 

Подібно до тлумачення ефективності в зарубіжних джерелах, ми пропонуємо 

розмежовувати такі поняття, як ефективність (effectiveness) і продуктивність 

(efficiency) системи (числової складової РМ). Це означає, що числова система є 

ефективною (effective), якщо вона надає послуги в числовій формі відповідно до 

визначеного переліку. І, відповідно, числова система продуктивна (efficiency), 

якщо вона надає послуги з найменш можливими витратами.  

Ми пропонуємо у ТД під числовізацією (числовою модернізацією) РМ 

розуміти цілеспрямоване впровадження новітніх досягнень сфери числових 

технологій у інформаційний простір РМ задля інтелектуалізації та підвищення 

ефективності усіх офісних процесів. Числовізація передбачає встановлення на 

робочому місці нового чи модернізацію існуючого комплексу технічних і 

програмних засобів, оновлення організаційно-методичних матеріалів, 

підвищення кваліфікації працівників тощо. Технологічне оновлення РМ має 

забезпечувати досягнення поставлених перед посадовцем цілей у 

короткостроковому та довгостроковому періодах.  

Очевидно, що числовізація РМ – це вельми широкий спектр підходів. 

Частково це пояснюється різноманіттям та неперервним розвитком якості та 

збільшенням кількості комп’ютерного обладнання, технологій та інструментів. 
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Без конкретизації завдань технологічної модернізації у технічній специфікації, 

ТЕО й проекті договору такі роботи, як засвідчує наша досить тривала практика 

інформатизації та впровадження електронного врядування, можуть призвести до 

необґрунтованих витрат часу, зростання кількості ІТ-персоналу, нецільового 

використання бюджетних коштів. В ТЕО також важливо вказати інформацію про 

поточний стан забезпечення робочих місць замовника технікою, технологіями та 

персоналом (чисельність та кваліфікація працівників, відсоток морально 

застарілої техніки, версії комп’ютерних програм, здатність обслуговуючого ІТ-

підрозділу установи підтримувати працездатність числових систем і мереж 

тощо). 

При формуванні ТД важливою є вимірність властивостей, тобто наявність 

метрики – чисельної характеристики, що має властивості функції відстані. 

Однією із загальновизнаних метрик для пристроїв та програмного забезпечення 

та критерієм оцінки тендерних пропозицій в процедурі відкритих торгів є ціна 

(найчастіше питома вага цього критерію – 100 %). Очевидно, що основною 

метою проектів інформатизації є не мінімізація витрат на модернізацію, а 

збільшення ефективності, зручності, надійності діяльності працівників. Тому для 

отримання якісних послуг від виконавців проекту необхідно також визначити 

змістовні метрики для кількості та якості офісних робіт, поточної і майбутньої 

вартості обслуговування числових пристроїв РМ. Для визначення прогресу в 

досягненні мети числової модернізації РМ потрібно до початку реалізації 

проекту зафіксувати для певних періодів часу (робочого дня, тижня, місяця) такі 

величини: кількість і важливість типових завдань, час виконання основних 

завдань, вартість обслуговування числових систем тощо. Це дозволить оцінити 

величину ефекту від проведення числовізації.  

Важливою характеристикою проекту є його тривалість. Вона допомагає 

покращити розуміння завдань виконавцями, розподілити зусилля та ресурси для 

досягнення кінцевої мети у визначений термін. Від неї залежить напруженість 

проекту, розподіл виконавців, можливість додаткових тендерних закупівель, 
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графік підготовки службовців до використання на РМ нових числових 

інструментів. Цей критерій також визначає можливості встановлення міток 

контролю проміжних результатів та корекції зусиль виконавців проекту 

числовізації робочих місць.  

Зростання кількості і складності діяльності публічних службовців 

врядування в умовах карантину актуалізувало проблему підвищення 

продуктивності офісної діяльності публічних службовців. Одним із 

пріоритетних напрямків її вирішення є числовізація робочих місць. Увага 

замовників до якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, технічної 

специфікації дозволяє збільшити результативність тендерної документації 

проектів числової модернізації робочих місць публічних службовців 

спрямованих на підвищення продуктивності їхньої офісної діяльності, зменшує 

ризики несвоєчасного та неякісного виконання таких проектів. 
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PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ 

 

Ніколенко В. В., 

викладач кафедри математичного 

аналізу і методів оптимізації 

Сумський державний університет 

м. Суми, Україна 

 

 

Анотація. В роботі досліджуються результати тестування студентів з 

курсу «Вища математика» з метою моделювання та вдосконалення методики 

створення комп’ютерних тестів. Представлений статистичний аналіз результатів 

тестування, який в подальшому використовується для оцінки рівня і структури 

знань студентів. Опрацьовані тести генерувалися комп'ютерною програмою, 

утворюючи індивідуальні варіанти для кожного студента. Досліджено причини 

відмінності результатів тестування з відкритими та закритими завданнями, що 

дає змогу вдосконалення моделювання тестів. На основі аналізу результатів 

тестування груп випробовуваних вивчаються статистичні характеристики тесту. 

Показано, що тестові бали підкоряються нормальному розподілу. За 

результатами проведеного тестування окремо для кожної групи випробовуваних 

побудовані шкали складності завдань. Перевірена гіпотеза про збереження 

порядку в шкалі складності завдань при виконанні тестів відкритої та закритої 

форм студентами з різним рівнем знань. Досліджуються профілі знань студентів, 

побудовані за результатами тестування. Кожному профілю зіставляється 

регулярність − число, що характеризує ступінь правильності профілю. 

Вивчаються розподіл регулярності, його статистичні характеристики. 
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Ключові слова: Завдання відкритої та закритої форм, Профіль 

випробуваного, Складність завдання, Тест, Тестовий бал. 

 

 

В системі освіти контроль знань є важливою складовою процесу навчання 

та оцінки якості знань здобувачів. Надавачі освітніх послуг для контролю рівня 

підготовки широко користуються тестами в різних формах (Bartram, 2001). 

Тест є набір ретельно підібраних завдань різної складності, який перевіряє 

знання з певної тематики. За допомогою тестів можливо оперативно, що 

скорочує час перевірки робіт, і об'єктивно оцінити знання. Важливим є процес 

моделювання тестів та статистичний аналіз результатів тестування, які 

дозволяють визначити не тільки рівень знань студентів, а й ефективність 

використовуваного тесту (Білоусова, 2008). Робота представляє аналіз 

властивостей розроблених тестів з вищої математики. Проводиться порівняння 

результатів тестування в декількох групах студентів, що дає можливість оцінити 

рівень знань студентів. Також, використовуючи методи математичної 

статистики, моделюються статистичні характеристики тесту (Сіницький, 2015). 

Цікавим є порівняння результатів тестів із так званими завданнями закритого і 

відкритого типів. Були розроблені тести з дисципліни «Вища математика». 

Кожний тест є набір певної кількості задач. Кожний вид завдання включає набір 

однотипних завдань з відповідями. Варіанти тестів для кожного студента 

утворюються шляхом випадкового вибору. Тобто кожного разу для кожного 

студента генерується індивідуальний варіант тесту. Апробація тестів різних 

форм була проведена в чотирьох групах студентів першого курсу, результати ж 

тестування були оброблені статистично.  

Будемо оцінювати кожне завдання за двобальною шкалою: 1 – задача 

розв’язана вірно, 0 – задача розв’язана невірно. Тоді згідно класичної теорії 

тестів результат тестування визначиться сумою набраних балів при розв’язанні 

тестових завдань. Для кожної групи студентів обчислили основні 
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характеристики розподілу тестових балів: математичне сподівання X , 

стандартне відхилення sx, дисперсія s2, коефіцієнт асиметрії A. Приклад 

розподілу тестових балів у двох групах студентів видно із таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Розподіл тестових балів 

 

№ групи 
Кількість 

студентів 
X  sx

2 sx A 

1 16 10,5 5,4 2,3 0,04 

2 18 11,2 6,9 2,6 0,3 
 

Скористаємося відношенням стандартного відхилення до математичного 

сподівання для оцінки здатності тесту диференціювати студентів за рівнем 

підготовки, враховуючи їх набраний тестовий бал. У обраних групах значення 

стандартного відхилення менше середнього бала більше ніж в чотири рази, що 

вказує на досить високу здатність тесту диференціювати рівень підготовки 

студентів використовуючи тести як в закритій, так і відкритій формі. Для 

нормативно-орієнтованого тесту необхідного для ранжування випробовуваних 

за рівнем знань, крива розподілу їх тестових балів симетрична і наближена до 

гаусової кривої (Liang, & Browne, 2015).  
 

 

а)                                                                      б) 

Рис. 1 Розподіл тестових балів: а) в групі 1, б) в групі 2. 
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Гістограми демонструють розподіл індивідуальних балів студентів груп в 

залежності від кількості розв’язаних задач та теоретичні криві розподілу, де 

горизонтальна вісь – кількість розв’язаних задач, вертикальна – відносна частота 

(рис.1). Узгодженість теоретичного і статистичного розподілів була перевірена 

за допомогою критерію Пірсона 
2χ . Розрахункові і критичні значення статистики 

Пірсона при рівні значущості 0,05α =  наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Розрахункові і критичні значення статистики Пірсона 

 

№ групи критичні χ2 розрахункові χ2 

1 12,5 3,6 

2 11 10,5 

 

Для кожної групи розрахункове значення статистики 
2χ  менше 

критичного, що означає гіпотеза про нормальний розподіл тестових балів 

випробовуваних у всіх групах приймається. Отже, розроблені тести з завданнями 

як відкритого, так і закритого типу можуть бути використані як нормативно-

орієнтовані тести. Дані тести дозволяють порівнювати рівень знань студентів і 

з'ясувати, хто з них краще, а хто гірше володіє матеріалом. Студенти груп мають 

приблизно однаковий рівень знань, випробовувані двох груп виконували одні й 

ті ж тестові завдання, повинні були самостійно отримати відповідь (завдання 

відкритого типу), або ж вибрати правильну відповідь з пропонованого списку 

(завдання закритого типу). Різниця середніх тестових балів студентів у групах 

може пояснюватися як можливістю вгадування відповідей при виконанні 

закритих тестів, так і відмінностями поведінки студентів при роботі над 

відкритими та закритими завданнями (Кузьмина, & Осипов, 2014). Відносна 

простота закритих завдань в порівнянні з відкритими завданнями пов'язана з 
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можливостями як вгадування відповіді, так і самостійного виявлення помилки 

при розв’язуванні завдання.  

Як дослідити складність завдань? Складністю j-ого завдання qj називається 

відношення числа випробовуваних, що не справились з завданням, до загальної 

кількості випробовуваних (Федорук, 2007). Простотою j-ого завдання назвемо 

число pj=1-qj - відношення числа студентів, які справились з завданням до 

загальної кількості студентів. Якщо завдання виконали всі студенти, то pj = 1, qj 

= 0; якщо ніхто не виконав завдання, то pj = 0, qj = 1. У загальному випадку всі 

числа pj і qj лежать в діапазоні від 0 до 1. Складність і простота завдань 

виявлялась за результатами тестування в кожній групі випробовуваних. Середнє 

значення p простоти завдань в групі дорівнює відношенню середнього числа 

виконаних завдань X до обсягу тесту n; середнє значення складності q = 1 - p. 

Для прикладу в досліджуваному тесті p1 = 0,5; q1 = 0,43; p2 = 0,55; q2 = 0,52. 

Результати тестування в групах показали впорядкованість за спаданням 

складності тестових завдань, відповідні шкали складності представлені на 

рисунку 2, де горизонтальна вісь − номер задачі, вертикальна вісь − складність 

задачі. 

 

 

а)                                                                     б) 

Рис. 2. Розподіл складності завдань: а) в групі 1, б) в групі 2 

 

Дві діаграми, наведені для прикладу, виявилися схожими. Попарні 

кореляції цих масивів простоти завдань приблизно рівні 0,9. Отже, хоча 

складність завдань залежить від форми завдань і рівня підготовки учнів, відносна 



1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education                                  London, UK 
 

 
- 36 - 

 

їх складність чи простота, тобто їх взаємне розташування на шкалі складності 

приблизно однакове для груп випробовуваних.  

Поговоримо про розподіл чисел регулярності профілів випробовуваних.  

Профілем знань випробуваного називається індивідуальний результат 

виконання тесту. У разі дихотомічної оцінки виконання завдань профіль 

випробуваного представляє собою двійковий код − набір одиниць і нулів, 

одержуваних студентом за виконані тестові завдання. Для оцінки якості 

індивідуальних профілів проводиться порівняння профілів зі шкалою складності 

завдань. Профіль називається правильним, якщо випробовуваний дає правильні 

відповіді на легкі завдання і невірні на складні завдання, тобто вектор-рядок його 

оцінок в матриці тестових результатів має вигляд 11 ... 100 ... 0. Правильному 

профілю надається значення 0. Якщо ж випробуваний правильно відповідає на 

важкі завдання і неправильно на легкі, тобто рядок балів випробуваного має 

вигляд 00 ... 011 ... 1, то профіль називається інвертованим, і йому присвоюється 

значення, рівне 1. Найчастіше студент робить і складні, і прості завдання, і його 

профіль має проміжне значення між 0 і 1. Такому профілю надається число за 

формулою (1). 
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де xi − індивідуальний бал випробуваного; n − загальне число завдань; Rj 

− кількість правильних відповідей на j-е завдання; Sij={0,1} − бал, що 

отримує випробуваний за j-е завдання (індикатор виконання завдання). Число Ci, 

що характеризує відхилення профілю від правильного, називається регулярністю 

профілю. Використовуючи простоту завдань pj, перепишемо формулу (1) у 

вигляді 
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У всіх групах регулярності профілів студента приймають значення в 

діапазоні від 0 до 0,4, що вказує на правильну структуру знань піддослідних. 

Середні значення регулярності профілів рівні С1 = 0,10, С2 = 0,12. Гістограми 

розподілів значень регулярності профілів в групах наведені на рисунку 3. 

Значення регулярності профілю випробуваного залежить від його тестового 

балу.  

 

 

а)                                                                     б) 

Рис. 3. Розподіл регулярності профілів: а) в групі 1, б) в групі 2 

 

Відомо, що лінійне перетворення нормальної випадкової величини 

призводить до нормальної випадкової величини. Однак коефіцієнти лінійного 

перетворення (2) залежать від величини тестового балу студента, що може 

деформувати нормальний розподіл. При перевірці статистичної гіпотези про 

нормальний розподіл регулярності профілів на підставі критерію Пірсона 

з'ясувалося, що гіпотеза приймається для першої групи і відкидається для 

студентів другої. 
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Отже, в роботі вивчаються можливості створення і використання тестів для 

оцінки знань студентів з математики. Предметом окремого дослідження може 

бути вивчення причин відмінностей тестових балів в закритих та відкритих 

завданнях. Результати тестування продемонстрували, що обидві форми тестів 

успішно диференціюють студентів за рівнем знань. Порівняння складності 

завдань у групах випробовуваних дозволило зробити висновок про збереження 

порядку в шкалі складності завдань при виконанні тестів у відкритій і закритій 

формах випробуваними з різним рівнем знань. 
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Abstract. The article discusses topical issues affecting the methods of financial 

and tax regulation of the activities of non-profit organizations in Russia. The 

conclusion makes the assumption that the competent borrowing of the economic and 

legal elements that apply to the third sector in the United States will contribute to the 

development of domestic non-profit organizations. 
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Today, non-profit organizations (hereinafter – NPOs) play a significant role in 

the provision of social services, the development of science, education and charity, and 

job creation. However, in Russia, as follows from the statistical data of Rosstat, the 

number of these organizations has significantly decreased in comparison with 2000 and 

has remained at a stable low level in recent years. Obviously, the number of NPOs 

should be much larger, since they perform a number of important economic functions, 

and thus create the preconditions for social progress. The state should stimulate the 

development of the non-profit sector with an appropriate tax policy. In this regard, the 

relevance of studies aimed at optimizing the taxation system for NPOs is beyond doubt. 
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At the same time, it is safe to say that at present there is no well-thought-out tax 

policy and a systematic approach to the taxation of NPOs, which is a consequence of 

the presence of gaps in Russian legislation. Both a high tax burden (both in the entire 

tax base and in the non-profit sector) and shortcomings in tax administration are noted, 

which entails a set of problems. 

First, a certain number of NPOs receive an unjustified tax benefit. This activity 

aimed at circumventing the law can take various forms. For example, it is very common 

when HOAs, being NPOs, make transactions that are not characteristic of their target 

legal capacity, and at the same time receive tax benefits, paying only part of the taxes 

on profits (Grishchenko, 2013). Based on the existing judicial practice, one can note 

the proliferation of registration of NPOs in the form of a public organization of disabled 

people, when the main purpose of such an organization is actually to generate profit, 

and not to provide services to disabled people (according to the constituent documents), 

which was facilitated by the exemption from VAT of the main source of income in the 

form of rent payments. from the lease of real estate (Resolution of the Federal 

Arbitration Court of the Moscow District of November 23, 2011 No. F05-12218 / 11 

in case No. A40-127836 / 2010). It is also typical for a commercial organization to use 

an NPO in the form of a fund for the redistribution of cash flows and the systematic 

payment of wages to its employees, taxed by the UST at a reduced rate (Lanina, 2010). 

Finally, the actions of a non-profit organization can be aimed at understating the overall 

tax base by redistributing income among subordinate non-profit organizations in order 

to prevent the amount of the maximum income from being exceeded. It is obvious that 

such tax “optimization” can violate the requirements of the rule of law. This issue is 

devoted to the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court dated 

October 12, 2006 No. 53, which regulates the issue of obtaining unjustified tax benefits 

from using the status of an NCO. 

Secondly, within the framework of recent reforms of tax legislation aimed at 

creating a universal taxation system for commercial and non-profit organizations, as 

well as at minimizing tax preferences, the number of benefits for NPOs has been 
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reduced. The modern taxation system does not provide for a special taxation regime 

for NPOs. NPOs, as subjects of tax relations, pay taxes, like commercial organizations, 

based on the presence and volume of entrepreneurial activity. Thus, there is no special 

systematic approach to their tax regulation, the specificity of the forms of NPOs and 

the differences in their socially oriented activities (the criterion of public utility) are 

not taken into account in taxation. Therefore, we believe that it is necessary to work 

out a new, separate regulation of tax relations with non-profit organizations. 

Abroad, in developed market economies, various legislative, including tax, 

conditions have been created for the activities of the non-state non-profit sector of the 

economy: tax deductions, tax credits, targeted financing, but the fundamental form of 

support is tax benefits for both sponsors of NPOs and the NPOs themselves (Knyazeva 

& Grinkevich, 2011). US legislation, where this sector of the economy is a system-

forming component of civil society, includes the National Taxonomy of Exempt 

Entities (NTEE) classification system, which provides for 9 main groups, 27 types and 

about 600 types of NPOs. The law enforcement practice of the countries of the 

European Union is based on the category of organization acting in the public interest, 

while the application of VAT is regulated by the Sixth Directive of the Council of 

Europe of 17 May 1977 No. 17/388 / EEC. In addition to exempting NPOs from the 

obligation to calculate and pay VAT, this directive declares two ways of granting tax 

benefits for VAT to NPOs: 1) a decrease in the VAT rate on goods and services 

purchased by NPOs, 2) a decrease in the VAT rate on goods and services sold by NPOs 

(Grishchenko, 2014). 

Thus, despite the potential importance of the non-profit sector for the 

development of civil society in the Russian Federation, as well as improving the quality 

and level of social security, the legal regulation of the activities of NPOs remains 

imperfect. Gaps in the current legislation leave an opportunity for economic crimes and 

financial fraud, at the same time, the lack of a systematic approach to the taxation of 

NPOs complicates the targeted activities of these organizations. In this regard, Russian 

scientific literature proposes amending the taxation of Russian NPOs by reforming the 
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regime of individual taxes (income tax, personal income tax, VAT), as well as 

increasing tax benefits and introducing special tax regulation for NPOs (Knyazeva, 

2011). We believe that it is necessary to introduce the following changes affecting the 

process of reforming the taxation system of NPOs in the Russian Federation: 

First, it is necessary to more clearly define the qualifying characteristics of NPOs 

in the legislation, since the division of organizations into commercial and non-

commercial organizations in force in Russia expresses the goals of their main activities, 

and not their types. 

Secondly, to systematize NPOs within the framework of a specially developed 

variable (consisting of various criteria) classification, which will include their main 

parameters: economic purpose, types of activities, financing, form of ownership, scope 

of participants' rights, target audience, methods of activity, etc. 

Thirdly, on the basis of the systematization and classification of NPOs, develop 

a model of their taxation, defining its basic principles, objectives, development 

directions and methods of implementation. At the same time, two goals should be 

realized through these measures: to build a socially effective (ensuring the consistency 

of interests of participants in economic relations: the state, society and non-profit 

organizations carrying out socially useful activities aimed at maintaining and 

developing public goods and a socially oriented economy) taxation system non-profit 

sector in Russia, stimulating its economic development, as well as providing the state 

with financial resources. 
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Дактилоскопічна ідентифікація була і залишається найбільш доступним та 

зручним інструментом для встановлення особи в криміналістиці. Обумовлено це 

рядом факторів, таких як: незмінність, індивідуальність, відновлюваність 

шкіряного покриву рук людини та ін., а також відносною дешевизною та 

зручністю застосування на відміну від, наприклад, ДНК-профілю. 

Автоматичні дактилоскопічні ідентифікаційні системи (АДІС) за останні 

десятиліття не лише полегшили роботу ОВС при пошуку слідів, а перенесли її на 

абсолютно новий рівень. До автоматизації процесу дактилоскопічна 

ідентифікація велася в «ручному» режимі (Wikipedia, б. д.). Завдяки сортуванню 

дактилокарт в паперовому масиві згідно дактилоскопічних формул, із задачею 

по встановленню особи людини чи невпізнаного трупа за наявністю якісних 

відбитків усіх десяти пальців рук та їх правильній послідовності, картотечна 

реєстрація справлялася легко (МВД СССР. Главный научно-исследовательский 

центр управления и информации. Оперативно-справочный отдел, 1982). Але 

ідентифікація поодиноких слідів пальців рук або ділянок долонь без додаткових 

даних про особу злочинця була практично неможлива, тому робота проводилась 

тільки з певним колом підозрюваних. Особливо ускладнювалася ситуація з 

малоінформативними слідами, без даних про тип папілярного узору. АДІС, в 

свою чергу, видає доволі точний результат пошуку навіть при наявності лише 8-

10 ознак малої ідентифікаційної вагомості, відсутністю інформації про тип 
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папілярного узору і розташування його інтегральних характеристик. Це дає 

можливість зрозуміти, як зросла результативність роботи ОВС після переходу на 

автоматичну систему пошуку. 

Згідно наказу МВС України N 785 від 11.09.2001 «Про затвердження 

Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної 

служби МВС України» дактилоскопічний облік призначений для: 

- розшуку людей, які зникли безвісти; 

- встановлення за невпізнаними трупами особи людини; 

- підтвердження особи людини, яка раніше була піддана 

дактилоскопіюванню; 

- встановлення осіб, які залишили сліди рук на місці події; 

- встановлення фактів залишення однією особою слідів рук при вчиненні 

різних злочинів (Наказ МВС України N 785, 2001). 

Попри всі переваги, система дактилоскопічної ідентифікації в Україні має 

ряд суттєвих недоліків, обумовлених, головним чином, якістю наданих 

матеріалів – дактилокарт та вилучених слідів. Ключову роль при цьому відіграє 

людський фактор, а саме необізнаність працівників ОВС у питаннях, що 

пов’язані з тонкощами роботи АДІС (слабкою інформаційною взаємодією 

органів внутрішніх справ з територіальними підрозділами Експертної служби 

МВС та неналежний рівень досвіду осіб що проводять дактилоскопіювання або 

працюють на місці злочину. Ці фактори призводять до зниження ефективності 

обробки ідентифікаційної інформації, бази працюють із значним навантаженням 

не використовуючи весь свій потенціал. 

Наразі, дактилокарти що надходять до підрозділів експертної служби 

містять недоліки, які мають бути майже виключенням за наявністю 

елементарного досвіду та відповідальному ставленні до процесу 

дактилоскопіювання. Основні чинники що впливають на якість 

дактилоскопічних карт полягають у порушенні техніки та технології 

дактилоскопіювання:  
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- вологі або забруднені руки (спотворюють розташування 

ідентифікаціїних ознак та лишають плями);  

- динаміка в результаті зсуву руки або неповна прокатка відбитків 

(унеможливлює зчитування інформації або робить її неповною); 

- завелика або недостатня кількість фарби (відбитки бліді або у вигляді 

суцільних плям);  

- нанесення відбитків та відтисків на типографський текст та графи 

бланку дактилокарти (у даному випадку система кодує як ознаки всі елементи 

бланку, що накладаються на відбитки); 

- часткова прокатка долонь за межами бланку (неповна інформація о 

відтисках);  

- порушення послідовності відбитків у неповній дактилокарті з 

відсутністю контрольних відтисків пальців рук, що унеможливлює перевірку 

правильності їх розташування (може призвести до неточності обчислення і 

зробити ДК непридатною в для порівняння з іншою ДК цієї особи при 

встановлення особи, встановленні трупу та ін.). 

Натомість підвищення якісного сторони зразків для порівняння шкірного 

папілярного візерунка людини збільшить об’єктивність, оперативність і 

результативність дактилоскопічного дослідження, а також забезпечить точність 

автоматичного кодування і розпізнавання зображень в АДІС і, як наслідок, 

підвищення її найважливіших пошукових характеристик: надійності, 

вибірковості і швидкодії (Балко, 2014). 

Також недоліком в організації роботи дактилоскопічної ідентифікації є 

періодична відсутність на дослідженні при проведенні експертизи дактилокарт 

потерпілих осіб та осіб, які мали доступ до оглянутих приміщень (члени сім’ї, 

колеги та ін.). Також вкрай незадовільною є якість посмертних дактилокарт 

трупів: брудні, нечіткі, неповні та змазані відбитки, відсутність контрольних 

відтисків та відтисків долонь, а також недопрокатка зон руки, які явно 

відображені у вилучених слідах. Ситуація по посмертним дактилокартам трупів 
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ускладнюється тим, що зазвичай на момент оцінки якості наданих порівняльних 

матеріалів проходить певний час за який проводиться захоронення, у зв’язку з 

чим неможливо провести повторне дактилоскопіювання трупу. Перелічені 

недоліки призводять до перевантаження бази слідами що не мають відношення 

до особи злочинця. Тому контроль зі сторони слідчих органів за повнотою та 

об’єктивністю наданих на дактилоскопічні дослідження матеріалів має бути 

посиленим. 

Ще одним негативним моментом є скорочення кількості кущових та 

місцевих підрозділів з АДІС. Це стосується, більшою мірою, вилучених з оглядів 

місць події слідів з малою ідентифікаційною значущістю, а також дактилокарт з 

низькою якістю пошуку. Якщо узяти за основу те, що переважна більшість 

злочинів здійснюються місцевими жителями або жителями довколишніх 

районів, то стає очевидним, що при ідентифікації слідів у рамках однієї 

оперативної зони вірогідність потрапляння дактилокарти злочинця у список 

кандидатів була значно більшою ніж при формуванні списку на обласному рівні. 

Під час ідентифікації в АДІС за критерієм слід-ДК з неякісними слідами або 

дактилокартами, на місцевому рівні ваговий коефіцієнт вірогідності збігу може 

бути нижчий 400, а особа що ідентифікується – мати 30 або нижче місце в списку 

кандидатів. На місцевому рівні ця інформація обробляється, і при достатньому 

досвіді експерта збіг буде встановлений. Якщо перевірка проводиться відразу на 

обласному рівні, то обсяг оброблюваної інформації збільшується в декілька 

разів. Це призводить до того, що ідентифікуємий кандидат може фізично не 

потрапити в список. 

Відкритим лишається питання про необхідність масового 

дактилоскопіювання, що безперечно призвело б до позитивної динаміки 

ідентифікації слідів осіб що не мають відношення до злочину, встановлення осіб 

злочинців та невстановлених трупів (коли проводити дослідження ДНК є 

недоцільним), а також вирішення низки питань безпекового характеру. 

Звичайно, це потребує врегулювання ряду законодавчих моментів. Як варіант, 
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найбільш дієвим способом реалізації цього процесу було б дактилоскопіювання 

при отриманні або заміні паспорта громадянина України, і цей процес має бути 

налагоджений у відповідних службах, так як органами ОВС, відповідно до 

наказу МВС України N 785 від 11.09.2001 «Про затвердження Інструкції про 

порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС 

України» працівники ОВС відповідно до чинного законодавства проводять 

дактилоскопіювання осіб, які: 

- затримані за підозрою у вчиненні злочину;  

- взяті під варту; 

- звинувачуються у вчиненні злочину; 

- піддані адміністративному арешту (Наказ МВС України N 785, 2001). 

Впровадження масового дактилоскопіювання потребує значних 

матеріальних ресурсів для організації цього процесу. Насамперед повстає 

питання про підвищення потужностних можливостей використовуваної техніки 

або взагалі її наявність, об’єднання реєстрів що містять дактилоскопічну 

інформацію з інших органів, пошук фахівців що зможуть обслуговувати даний 

вид програмних забезпечень або взагалі провести їх розробку. Але якщо Україна 

позиціонує себе як самодостатня держава, що тримає курс на розвинені країни з 

міцною економікою – цей процес має бути неминучим, бо світова практика давно 

впроваджує масове дактилоскопіювання та інші види біометричної ідентифікації 

(особливо важливим і точним з яких є ДНК), що значно підвищує рівень їх 

безпеки в питаннях попередження та розкриття низки злочинів. 
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It is expected to promote economic growth by creating new businesses and job 

opportunities, saving materials’ cost, improving the governance while at the same time 

reducing environmental pressures and impacts (Kalmykova, 2018). 

Economic transformation is necessary to improve efficiency of the circular 

economy especially in countries that developing. The governance can influence on the 

developing of circular economy and efficiency of the usage of natural resources and 

can have positive impact on economic performance and occupy important place in the 

structural changes in many countries (Мусіна, 2014). 

Scientists warn that our lifestyle is not sustainable, and that humans have 

disrupted nature and diminished bio-diversity. Our planet will benefit from 

collaborative learning that will unfold the conditions and mechanisms to create 

regenerative patterns and experiences that can help build a circular economy (Stubing 

Susan & Cees Anton de Vries, 2018). 

The circular economy is a multi-level sustainability transition linked to the 

global trade in waste. Rethinking of the quality of traded recyclable materials has 

triggered a crisis in the global governance of waste flows. The world has to understand 

how governance arrangements may facilitate or constrain the unfolding of a circular 

economy transition. The UK and China were selected as models of liberal and 
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authoritarian environmental governance which is organized around perceptions of the 

circular economy, meanings of standards, and perspectives on trade and materials 

(Flynn, 2019). 

Modern global problem causing new challenges for finding tools that can solve 

or minimize the consequences of human civilization. The analysis of the results of the 

meetings of the international community could reasonably impact of international 

cooperation in the context of environmental problems and achieve sustainable 

economic and social development. The objectives of sustainable development of the 

society can be partially or fully achieved by the transformation of the economic system 

to the principles of circular economy. This transformation should cause a change not 

only in the economic system, but also in the social system and the environment. 

Implementation of the principles of circular economy can influence on the 

development and distribution of productive forces and innovation in the economy. We 

can consider the importance of influence of the governance on the circular economy 

and involve it in the process of transformation of economic systems (Сергієнко, 2016). 

In Ukraine we can understand the importance of the governance in the 

developing of the circular economy which is very important for developing economy 

(Нечитайло, 2020). 

It is necessary to improve the circular economy which will be implemented 

through state incentives to reduce the use of primary raw materials by gradually 

replacing them with secondary raw materials (Бойко, 2020). 

The United Nations Organization has pointed out the key role of industrialization 

and a new industrial policy for ensuring structural reorganization and potential 

economic growth. Measures and incentives for efficient use of natural resources tend 

to produce a positive effect on the economic parameters in numerous countries and are 

given substantial attention in their reform packages. This must be a top priority for 

Ukraine, considering its severe resource constraints and a challenging situation in these 

regions (Мусіна, 2014). 
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Thus, the governance can influence on the development of the circular economy 

which can influence on the changes of development of the global economy and the 

protection of the environment. 
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Анотація. Проаналізовано підходи до визначення сутності освітнього 

середовища. Схарактеризовано параметри сучасного розвивального освітнього 

середовища: відкритість, діалогічність, інтерактивність, мотивогенність, 

атрактивність. 

Ключові слова: Атрактивність, Діалогічна взаємодія, Інтерактивність, 

Розвивальне освітнє середовище, Саморозвиток, Співробітництво. 

 

 

Проблема створення в закладі освіти освітнього середовища, що 

забезпечує можливості саморозвитку особистості кожного учня, проєктування і 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії стає все більш актуальною у 
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сучасній психолого-педагогічній науці. Необхідність реалізації ідеї 

дитиноцентризму (студентоцентризму) у процесі організації навчання й 

виховання акцентує увагу багатьох сучасних дослідників на вивченні факторів, 

умов, що забезпечують саморозвиток учня (студента) в освітньому середовищі. 

Мета статті полягає у визначенні психологічних особливостей розвивального 

освітнього середовища. 

В. А. Ясвін (2001) визначає поняття освітнє середовище (або середовище 

освіти) як систему впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а 

також можливостей для її розвитку, що містяться у соціальному і просторово-

предметному оточенні. У ході проєктування освітнього середовища ключовим, 

на думку автора, є створення комплексу можливостей для саморозвитку всіх 

суб’єктів освітнього процесу. Вирішальною умовою створення розвивального 

освітнього середовища В. В. Рубцов (1996) вважає організацію співробітництва 

між учасниками освітнього процесу, у формі якого й забезпечується передача 

знань, умінь, навичок.  

Цікавий підхід до розуміння сутності розвивального освітнього 

середовища демонструють погляди В. І. Слободчикова (2000). Автор розглядає 

розвиток, з одного боку, як природний, спонтанний процес, з іншого – як процес 

штучний, що регулюється за допомогою спеціально сконструйованої діяльності, 

а, крім того, ще й як саморозвиток, який не можна, на його думку, звести до 

процесуальних і до діяльнісних характеристик. Саморозвиток, на думку автора, 

виражає фундаментальну особливість людини ставати і бути справжнім 

суб’єктом свого власного життя. У цьому контексті розвивальним, на думку 

автора, є тільки таке освітнє середовище, яке реалізує всі три типи розвитку, 

центральним з яких є саморозвиток. О. Л. Мерзлякова (2008), спираючись на ідеї 

синергетики у контексті розвитку відкритих неврівноважених систем, визначає 

саморозвиток як внутрішній процес самозміни системи внаслідок дії власних 

суперечностей, вищий рівень саморуху. Саме тому в освітньому середовищі 

створюється комплекс можливостей для самопроєктування індивідуальної 
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освітньої траєкторії, при чому учитель забезпечує педагогічний супровід, 

виконує роль фасилітатора, консультанта у виборі учнем (студентом) 

індивідуальної освітньої програми. 

Характеризуючи психодидактичну модель диференціації і індивідуалізації 

освітнього середовища школи, В. І. Панов (2007) звертає увагу на визнання у 

такій моделі пріоритету індивідуальності учня як суб’єкта пізнання до його 

занурення в освітнє середовище, спеціально змодельоване закладом освіти, крім 

того, підкреслює значущість індивідуального суб’єктного досвіду школяра як 

фактору, що враховується у ході організації освітнього процесу. При чому 

механізм реалізації індивідуальних освітніх траєкторій автор вбачає у розробці 

індивідуального педагогічного проєкту автентичного (того, що відповідає 

індивідуальним особистісним потребам) освітнього середовища; 

індивідуального освітнього навчального плану; індивідуального вибору освітніх 

програм та їх рівнів з кожної навчальної дисципліни. 

М. Л. Смульсон (2012) вважає, що середовище слід розглядати як 

безперервний континуум ситуацій, розподілених у просторі і часі. Ці ситуації, 

якщо вони спроєктовані і штучно створюються, відповідають континууму 

технологій, закладеному у проєкт діяльності управління учіннєвою діяльністю. 

Навчальне середовище проєктується і створюється так, щоб воно забезпечувало 

виникнення різноманітних учіннєвих задач (с. 120). Розрізняючи поняття 

«навчальне середовище» і «освітнє середовище», авторка визначає розвивальне 

навчальне середовище, як таке, в якому передбачуваний розвиток і відповідні 

зміни є прямим, а не побічним продуктом учіннєвої діяльності суб’єкта, 

відповідно до чого необхідними умовами є адаптація та індивідуалізація 

середовища під конкретного учня (Смульсон, 2012, с. 122). Акцентуючи увагу на 

зміні парадигми навчання з викладач-центричної на студент-центричну модель, 

тобто на модель саморозвитку студента (учня), авторка вважає основними 

проєктними характеристиками такої сучасної розвивальної моделі 

компетентнісний підхід, групові інтерактивні методи (дослідницькі, проєктні), 
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мобільність учасників, контекстність засобів освіти, формування контенту, 

оцінку, самооцінку, рефлексію, компіляцію і синдикацію ресурсів (Смульсон, 

2012, с. 118). Характеризуючи особливості сучасних віртуальних навчальних 

середовищ, М.Л. Смульсон (2012) підкреслює такі їх особливості: комбінація 

декількох функцій в одному навчальному інтерфейсі (так званий мешап), 

соціалізація (персоніфіковані веб-сайти спільнот), співробітництво (спільне 

формування контенту), інтерактивність (веб-сайт використовується як 

посередник), відкритість (доступність інформації для інших), відкриті публікації 

в мережі (с. 118).  

Н. М. Казидуб (2012) в якості значущого параметру сучасного 

розвивального освітнього середовища вирізняє атрактивність, що забезпечує 

«функцію взаємоузгодження інтенціональностей, які беруть участь у 

моделюванні і формуванні освітнього середовища» (с. 172). Ми погоджуємося з 

думкою авторки про те, що атрактивність є необхідною умовою будь-якої 

взаємодії, адже не може бути діалогу, якщо смисли, що обговорюються, не є 

значущими для його учасників (Казидуб, 2012, с. 172). Привабливість освітньої 

програми для учня (студента), що забезпечується включенням в освітнє 

середовище системи дискурсивних атракторів, створює підґрунтя для організації 

оптимальної діалогової взаємодії. Технології саморозвитку особистості, що 

вбудовані в освітнє середовище закладу освіти, мають бути спрямовані на 

активізацію смислоутворювальної діяльності, розвиток мотивів діяльності, 

налагодження діалогової взаємодії суб’єктів освітнього процесу, розвиток 

емпатії, рефлексії, ідентифікації та звільнення від стереотипних уявлень про 

себе, інших учасників освітнього процесу; уміння змінювати сприйняття 

звичних ситуацій (Білоус, 2021). 

Таким чином, можна вирізнити такі параметри сучасного розвивального 

освітнього середовища: відкритість, діалогічність, інтерактивність, 

мотивогенність, атрактивність. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

Кисла С. Д., 

студентка природничо-математичного факультету 

Національний університет «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

м. Чернігів, Україна 

 

Одним із найскладніших завдань у навчанні є розвиток у школярів 

самостійного і творчого мислення. Мислення визначається в психологічній науці 

як процес узагальненого й опосередкованого відображення об’єктивної дійсності. 

На думку В.В. Давидова (1972), розвиток мислення у шкільному віці 

відбувається у ході учіннєвої діяльності в напрямку збільшення довільності 

розумових дій, посилення інтелектуальної рефлексії та орієнтації учня на 

передбачений результат виконання дій. 

М. М. Поспєлова та І. М. Поспєлова (1989) вважають, що компонентами 

розвитку мислення є вміння виконувати дію без наочної опори, аналітичне 

спостереження і вміння визначати поняття, зміна рівня розвитку аналізу і синтезу 

при розв’язанні задач; поетапний перехід від зовнішньої форми виконання дії до 

інтеріоризованої, зміна етапів формування внутрішнього плану дії. У кожному 

віковому періоді, як вважають автори, розвиток мислення включає зміну видів і 

форм мислення, удосконалення розумових дій, розвиток уміння здійснювати 

перенесення прийомів мисленнєвої діяльності. Критеріями розвитку мислення є 

усвідомлений характер виконання розумових дій, сформованість усіх видів 

мислення, обсяг і системність знань, динаміка властивостей мислення, 

продуктивність, перехід від дій з предметами до дій з поняттями (Давыдов, 1972). 

Важливу роль у пізнанні відіграють операції аналізу й синтезу, які є 

взаємопов’язаними складовими елементами мисленнєвої діяльності людини. 
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Аналіз полягає у здійснені поділу цілого на частини, елементи, полягає у 

вирізненні окремих його ознак і боків, а синтез – у пошуку зв’язків між різними 

елементами цілого. Комплексний аналіз є завжди екстенсивним і дає знання про 

предмет або явище в деякій смузі ознак і властивостей, а системний аналіз є 

інтенсивним і концентрованим. Завдяки такому аналізу учнем досягається всебічне 

аналітичне вивчення предметів або явищ в певному напрямку і досить глибоке, повне 

вивчення предметів. У процесі системного аналізу предмети вивчаються у 

впорядкованій системі і певному напрямку (Брушлинский, 1987). 

С. Л. Рубінштейн (1957, с. 117) визначав аналіз як виявлення «внутрішніх 

суттєвих властивостей речей в їхньому закономірному взаємозв’язку». У працях 

автора вирізняється, по-перше, елементарний аналіз, що розчленовує складний 

об’єкт на частини, і, по-друге, теоретичний аналіз, який призводить до змістової 

абстракції. Синтез є органічним продовженням аналізу, ґрунтується на ньому, а 

його завдання полягає не тільки в об’єднанні частин предмета або явищ, але і у 

встановленні характеру зміни їх залежно від тих несуттєвих чинників, які були 

відкинуті при аналізі (Поспелов, 1989). Розвиток синтезу в учнів у процесі навчання 

відбувається у напрямку від практично-дійового до виконання дії у розумовому 

плані. У підлітковому віці синтез відбувається в єдності практично-дійових, 

наочних і теоретичних аспектів мисленнєвої діяльності (Кон, 1982).  

Аналітико-синтетична діяльність здійснюється в декілька етапів:  

• спочатку відбувається знайомство з будь-яким об’єктом, явищем чи 

поняттям шляхом цілісного сприйняття та осмислення – первинний синтез 

(Брушлинский, 1987);  

• на наступному етапі об’єкт піддається його більш детальному розгляду, 

роз’єднується на окремі елементи, кожна частина (елемент) вивчається як 

окремо, так і в поєднанні з іншими елементами (комплексний аналіз) (Талызина, 

1984); 

• завершується цей процес поверненням до цілісного об’єкта, у ході чого 

формується уявлення про його структуру й системні ознаки, взаємозв’язок його 
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істотних характеристик, здійснюється вторинний (системний) аналіз (Поспелов, 

1989). 

У дослідженні О. В. Білоус (2012) рівень розвитку аналітичних 

компонентів теоретичного мислення оцінюється залежно від ступеня 

сформованості його структурних компонентів, а саме здатності до 

віднаходження генетично висхідного відношення; спроможності у виявленні 

походження пізнавальних об’єктів, зв’язків, суперечностей та перетворень в них. 

Таким чином, роль аналітико-синтетичної діяльності полягає у виявленні 

об’єктивних зв’язків і відношень у структурі пізнавального об’єкту. У процесі 

розвитку цих мисленнєвих операцій відбувається перехід від практичного або 

теоретичного «розчленування» цілого на складові до практичної або теоретичної 

дії, яка полягає в об’єднанні окремих елементів в єдине ціле. Цей процес 

відбувається поетапно, покроково змінюючи та ускладнюючи процеси 

аналітичних та синтетичних операцій у ході учіннєвої діяльності. 
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Анотація. У статті частково представлено результати пілотного 

дослідження певних аспектів ставлення студентської молоді до усвідомленого 

батьківства та узагальнено можливості соціальної роботи з підготовки молоді до 

сімейного життя та батьківства в умовах закладу вищої освіти; зокрема, 

результати анкетування на виявлення пріоритетів у життєвих цінностях 

досліджуваних; визнання студентською молоддю певних зовнішніх ознак, що 

свідчитимуть про готовність до батьківства; вивчення значення народження 

дитини для кожного з опитуваних, а також визначення позиції молоді щодо 

потреби у спеціально організованій системній підготовці до відповідального 

батьківства. Закцентовано на окремих напрямах формування відповідального 

ставлення до батьківства, а саме: усвідомлення моральних основ шлюбно-

сімейних відносин; формуванні установок на здоровий спосіб життя та 

збереження репродуктивного здоров’я, відповідальності за дітей та 

усвідомлення великого значення ролі батьків у житті дитини; озброєнні 

знаннями про особливості психології міжособистісних відносин молоді, 

системою юридично-правових знань та формування правової культури сімейних 

відносин; економічному вихованні молоді. Представлено форми результативної 



1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education                                  London, UK 
 

 
- 62 - 

 

роботи у вказаному напрямі: конференції, семінари, лекції, бесіди; тематичні 

диспути, тренінги та тестування; вечори питань та відповідей з питань сім’ї та 

шлюбу; індивідуальні, парні та міні групові психологічні, фізіологічні, юридичні 

та медичні консультації; регулярні тематичні огляди та виставки літератури в 

бібліотеці школи; тематичні рольові ігри, конкурси, вечори знайомств та 

відпочинку; календарні, релігійні свята; культурно-масові, розважальні, 

конкурсні заходи та інші. 

Ключові слова: Молодь, Підготовка, Соціальна робота, Усвідомлене 

батьківство. 

 

 

Сучасний темп життя та супутні процеси реформування суспільних 

устроїв достатньо високі, що накладає відбиток на усі соціальні зв’язки, зокрема 

на функціонування сім’ї як соціального інституту, мікрофактору соціалізації 

особистості. 

Значення сім’ї важко переоцінити, оскільки саме ця соціальна група є 

агентом збереження і передачі життєвого досвіду народу, його морально-

етичних цінностей. Завдяки родині дитина формує перші уявлення про 

виконання ролей чоловіка/жінки, батька/матері; соціально схвалювану 

поведінку, способи спілкування, основи емоційного інтелекту тощо.  

Значення та роль сім’ї у забезпеченні сталого і повноцінного суспільства 

підкреслюється у низці державних документів, зокрема: Конституція України, 

Сімейний кодекс України, закони України, Постанови Кабінету Міністрів 

України державні програми та ін.  

Аналіз інформаційних джерел, статистичних даних, результатів 

досліджень дозволяє стверджувати негативні зміни соціальних і моральних 

цінностей у свідомості молоді щодо шлюбу і створення сім’ї, легковажне 

ставлення до виконання подружніх та батьківських обов’язків, нерозуміння 

їхнього значення, що призводить до ситуації раннього статевого життя та 
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водночас психологічної неготовності до створення сім’ї та відповідального 

батьківства.  

Зважаючи на те, що сьогодні існує соціальний запит держави щодо 

відповідального виконання батьківських обов’язків громадянами; суспільство 

має нагальну потребу у формуванні відповідального ставлення до батьківства у 

молоді, то набуває значення соціальна робота з молоддю загалом та 

використання можливостей соціальної роботи як мультидисциплінарної 

практики у підготовці молоді до усвідомленого батьківства.  

Проблема підготовки молоді до батьківства знаходиться у полі зору 

сучасних науковців. Так, дослідник Красін С. А. (2018) вивчав педагогічні 

умови, що забезпечують ефективне формування готовності до усвідомленого 

батьківства студентів закладів вищої освіти. Соціально-педагогічну діяльність 

територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді вивчала 

Островська Н. О (2017). Дослідниця Федюшкіна К. А. (2020) теоретично 

обґрунтувала та експериментально перевірила ефективність змістового і 

методичного забезпечення формування усвідомленого ставлення до батьківства 

у здобувачок професійно-технічної освіти. 

Зважаючи на важливість означеного питання нами була проведена 

дослідно-експериментальна робота на базі факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. У дослідженні взяли участь 50 здобувачів вищої освіти, з них: 36 

осіб жіночої та 14 осіб чоловічої статі. Підбір діагностичного матеріалу 

здійснювався з врахуванням досвіду окремих дослідників, зокрема 

Федюшкіної К. А.  

Насамперед, нами було проведене анкетування на виявлення пріоритетів у 

життєвих цінностях досліджуваних; визнання студентською молоддю певних 

зовнішніх ознак, що свідчитимуть про готовність до батьківства; вивчення 

значення народження дитини для кожного з опитуваних; тлумачення ними 

поняття батьківства та усвідомлення функцій цього процесу; розуміння сутності 
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материнства (бути матір’ю) та батьківства (бути батьком); а також метою 

анкетування було зрозуміти, чи вважає студентська молодь необхідною 

підготовку до батьківства. 

Так, для визначення рейтингів цінностей досліджуваним було 

запропоновано обрати значущі для них із запропонованого списку (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Вибір основних життєвих цінностей 

 

Цінності 
Вибір 

дівчат 

Вибір 

хлопців 

здоров’я  85 % 55 % 

створення сім’ї  64 % 58 % 

кохання  62 % 49 % 

народження та виховання дітей  52 % 56 % 

досягнення кар’єрного успіху  48 % 73 % 

опанування цікавою професією  33 % 41 % 

наявність надійного кола друзів  29 % 56 % 

життя задля власного задоволення  18 % 30 % 

матеріальний добробут  14 % 39 % 

прагнення до моральної досконалості  9 % 5 % 

реалізація справ на користь суспільству  5 % 5 % 

досягнення високого духовного розвитку  5 % 5 % 

 

Запропоновані на вибір найбільш значимі цінності розподілились серед 

дівчат наступним чином. Найбільше виборів отримала цінність «здоров’я» – її 

обрала 30 респонденток (85 %); створення сім’ї – 23 (64 %), а найменше –

реалізація справ на користь суспільству – 2 (5 %); досягнення високого 

духовного розвитку – 2 (5 %). 
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Серед хлопців розподіл цінностей дещо відрізняється. Найбільше виборів 

отримала цінність «досягнення кар’єрного успіху» – її обрали 11 респондентів 

(73 %); найменше – прагнення до моральної досконалості – 1(5 %); досягнення 

високого духовного розвитку – 1 (5 %). 

Для виявлення критеріїв, за якими студентська молодь визначає готовність 

до батьківства, респондентам було запропоновано обрати значимі для них 

критерії з такого переліку: робота та стабільний дохід; власне бажання мати 

дитину; досягнення певного віку; любов до дітей; наявність знань щодо 

виховання дитини; офіційно зареєстрований шлюб; наявність професії; здатність 

виховувати у підростаючого покоління моральні цінності; життєвий досвід. 

Кількісний результат виборів досліджуваних покажемо у Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Визнання студентською молоддю критеріїв готовності до батьківства 

 

Критерії готовності до батьківства 
Вибір 

дівчат 

Вибір 

хлопців 

робота та стабільний дохід  92 % 84 % 

власне бажання мати дитину  62 % 54 % 

досягнення певного віку  52 % 38 % 

любов до дітей  46 % 56 % 

наявність знань щодо виховання дитини  34 % 22 % 

офіційно зареєстрований шлюб  29 % 47 % 

наявність професії 14 % 41 % 

здатність виховувати у підростаючого 

покоління моральні цінності  
12 % 31 % 

життєвий досвід  5 % 6 % 
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Критерії, які свідчать про готовність молодої людини до батьківства, 

розподілились наступним чином: роботу та стабільний дохід обрали 33 (92 %) 

дівчини та 11 (84 %) хлопців; власне бажання мати дитину – 22 (62 %) дівчини 

та 7 (54 %) хлопців. 

Відповіді респондентів на запитання «Що для Вас означає народження 

дитини?» теж мають яскраво виражену відмінність за статтю (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Значення народження дитини для молодої людини 

 

Значення народження дитини 
Вибір 

дівчат 

Вибір 

хлопців 

це радість, щастя, особлива подія у житті 61 % 84 % 

нова можливість для реалізації себе у ролі жінки та 

матері 
16 % 15 % 

обмеження для особистісної та професійної реалізації, 

перепона у саморозвитку 
16 % 2 % 

один із закономірних етапів життєдіяльності людини, 

який не передбачає особливих змін 
4 % 5 % 

пелюшки, підгузки, клопоти, буденність 4 % 3 % 

 

Для опитуваних студенток народження дитини: це радість, щастя, 

особлива подія у житті – 22 (61 %); пелюшки, підгузки, клопоти, буденність 

1(4 %).  

Для 12 (84,1 %) хлопців народження дитини – це радість, щастя, особлива 

подія у житті; а для 1 (5 %) здобувача освіти – це один із закономірних етапів 

життєдіяльності людини.  

Значимим для нашого дослідження було вивчення ставлення респондентів 

до сучасного руху «child-free» (ідея добровільної бездітності) (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Ставлення студентської молоді до сучасного руху «child-free» 

 

Стать респондентів Позитивне ставлення Негативне ставлення 

Дівчата 27 % 73 % 

Хлопці 15 % 85 % 

 

Для виявлення розуміння студентами поняття «батьківство» респондентам 

було запропоновано обрати з декількох варіантів той, з яким найбільше згодні. 

Результати подано у Таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Особливості розуміння старшокласниками поняття «батькіство» 

 

Варіант тлумачення поняття «батьківство» 
Вибір 

дівчат 

Вибір 

хлопців 

злагоджена взаємодія батьків щодо створення 

сприятливих умов для розвитку та становлення 

особистості дитини 

33 % 41 % 

прагнення та бажання молодих людей народити дитину 

або факт народження дитини 
8 % 28 % 

турбота та піклування про дитину у період її 

безпорадності 
52 % 23 % 

присвячення більшості вільного часу дитині, що 

обмежує батьків займатися іншою цікавою діяльністю 
8 % 8 % 

 

Аналіз даних щодо загальної обізнаності досліджуваних дав нам змогу 

дійти наступних висновків. Стосовно розуміння поняття «батьківство» відповіді 

респондентів розподілились наступним чином: 18 (52 %) здобувачок освіти 
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вкладають у це поняття турботу та піклування про дитину у період її 

безпорадності; 6 (41 %) здобувачів освіти вбачають у батьківстві злагоджену 

взаємодію батьків щодо створення сприятливих умов для розвитку та 

становлення особистості дитини; 3 студентки (8 %) та 1 студент (8 %) вважають, 

що батьківство передбачає присвячення більшості вільного часу дитині, що 

обмежує батьків займатися іншою цікавою діяльністю.  

Зважаючи на такі проміжні результати опитування студентства, для нас 

принципово значущим стали пошуки відповідей на питання «Чи потрібна 

підготовка до батьківства?» Відповіді респондентів подано у Таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

Визнання необхідності підготовки до батьківства 

 

Ознака статі Так Ні 

Дівчата  73 % 27 % 

Хлопці 39 % 61 % 

 

Таким чином, 26 (73 %) дівчат та 5 (39 %) хлопців вважають, що молоді 

необхідна попередня підготовка до реалізації батьківства, варто оволодіти 

певними знаннями та уміннями; а 9 дівчат (27 %) 8 хлопців (61 %) впевнені, що 

така підготовка зайва, адже досвід приходить з народженням дитини.  

Зважаючи на результати опитування ми визнали за необхідне дібрати та 

зреалізувати низку заходів з підготовки студентської молоді до реалізації 

батьківських ролей, створити їм належні умови для оволодіння системою 

психолого-педагогічних знань та практичних умінь шляхом залучення 

спеціалістів соціально-психологічних служб.  

Узагальнивши можливості соціальної роботи з підготовки молоді до 

сімейного життя та батьківства в умовах закладу вищої освіти, визначили, що 

формування відповідального ставлення до батьківства полягатиме у наступному: 
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формуванні моральних якостей та цінностей, усвідомлення моральних основ 

шлюбно-сімейних відносин, почуття відповідальності молодої людини за 

кожний свій вчинок; формуванні у студентів установок на здоровий спосіб життя 

та збереження репродуктивного здоров’я; формування в студентської молоді 

відповідальності за дітей та усвідомлення великого значення ролі батьків у житті 

дитини; вихованні високоморальних уявлень про дружбу і кохання, про честь та 

гідність у міжстатевих стосунках; формуванні моральних якостей, необхідних 

для спільного життя чоловіка та дружини, батька та матері; озброєнні знаннями 

про особливості психології міжособистісних відносин молоді, психологічні 

основи шлюбу та сімейного життя; економічному вихованні молоді, 

ознайомленні з основами ведення домашнього господарства та розподілу 

сімейного бюджету; озброєнні системою юридично-правових знань, які 

стосуються становлення та розвитку сім’ї, ознайомлення з обов’язками 

подружжя по відношенню один до одного, до дітей, до суспільства, формування 

правової культури сімейних відносин серед молоді. Серед форм результативної 

роботи у вказаному напрямі виокремили такі: конференції, семінари, лекції, 

бесіди; тематичні диспути, тренінги та тестування; вечори питань та відповідей 

з питань сім’ї та шлюбу; індивідуальні, парні та міні групові психологічні, 

фізіологічні, юридичні та медичні консультації; регулярні тематичні огляди та 

виставки літератури в бібліотеці школи; тематичні рольові ігри, конкурси, 

вечори знайомств та відпочинку; календарні, релігійні свята; культурно-масові, 

розважальні, конкурсні заходи та інші. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпність висвітлення 

проблеми, тому перспективним буде вивчення особливостей соціальної роботи з 

неповнолітніми батьками; проблеми підготовки фахівців соціальної сфери до 

формування відповідального батьківства; умови результативної дільності шкіл 

молодих батьків та інших соціальних формувань, спрямованих на підтримку 

молоді у прагненні стати відповідальними батьками. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз фізичного розвитку та фізичної 

працездатності у різні вікові періоди. Проаналізовано наукові дослідження щодо 
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фізичного розвитку і рівня фізичної підготовленості випускників 

загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів та студентів перших курсів закладів вищої 

освіти. У статті наведені результати дослідження фізичної сили і витривалості у 

віковому і статевому аспектах, для отримання об’єктивної інформації про 

індивідуальний рівень рухової підготовленості в підлітковому та юнацькому 

віці. Розширено уявлення про розвиток фізичних якостей у школярів та студентів 

з різним рівнем фізичної підготовленості, які спрямовані на підвищення фізичної 

підготовленості студентів закладів вищої освіти. Вивчено фактори, які 

впливають на показники розвитку витривалості та працездатності у віковому 

аспекті. В ході аналізу літературних джерел визначено, що працездатність 

залежить від балансу двох процесів – витрати енергії та її відновлення, які 

неоднозначні у різних періодах фізичної діяльності. Доведено, що спортивна 

спрямованість викликає в студентської молоді позитивні емоції та інтерес до 

занять, сприяє підвищенню їхньої рухової підготовленості й зростанню 

спортивно-технічної майстерності. Досліджено вікові зміни розвитку фізичних 

якостей, які дають об’єктивну інформацію про індивідуальний рівень рухової 

підготовленості людей різного віку. Вивчено проблему організації процесу 

фізичного виховання у школах та закладах вищої освіти.  

Ключові слова: Витривалість, Здоров᾿я, Студенти, Фізична 

підготовленість, Фізичні якості, Фізичний розвиток, Школярі. 

 

 

Дослідження фізичного розвитку та фізичної працездатності школярів і 

студентів неодноразово ставали предметом вивчення науковців. Так, у 

дослідженнях С. М. Канішевського, Є. А. Захаріна, Т. В. Івчатова, 

О. А. Мартинюк, І. І. Вржесневського відзначається незадовільний стан здоров’я 

студентської молоді (Дудник, & Олексієнко, 2007; Магльований та ін., 2011). На 

сучасному етапі розвитку українського суспільства спостерігається зростання 

захворювань, різке зниження працездатності організму людини, особливо дітей 
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та молоді. За даними літератури, кількість випускників шкіл, які є практично 

здоровими, становить від 5 до 15 % (Г. А. Апанасенко, І. Д. Бех, 

М. С. Гончаренко, В. М. Оржеховська та ін.). При цьому здоров'я школярів має 

стійку тенденцію до погіршення. 

У наукових джерелах наведено дані про фізичний розвиток і рівень 

фізичної підготовленості випускників загальноосвітніх шкіл (Булатова, & 

Литвин, 2004). Протягом багатьох років спостерігається значне погіршення 

здоров’я й зниження рівня фізичної підготовленості учнівської молоді. 

Багаторічні дослідження фізичної підготовленості абітурієнтів та студентів 

перших курсів засвідчили, що понад 50 % із них мають незадовільну фізичну 

підготовленість, значні фізичні вади, хронічні захворювання (Боднар, 1999). 

Науковцями відзначено, що в абітурієнтів, які ще тільки прийшли на перший 

курс ЗВО, спостерігається низький рівень фізичної підготовленості. 

Багаторічні медико-клінічні та педагогічні дослідження вчених дають 

підстави стверджувати, що фізична підготовленість студентів закладів вищої 

освіти закладається ще в ранні роки, у юності, особливо під час навчання в школі. 

Від того, наскільки буде підготовленим абітурієнт, із яким рівнем здоров’я він 

прийде до закладу вищої освіти, залежать зміст і рівень навантаження на 

заняттях із фізичного виховання у закладах вищої освіти, а в кінцевому 

результаті – рівень його фізичної підготовленості. 

Організація процесу фізичного виховання у школі не сприяє зменшенню 

дефіциту рухової активності у підлітковому та юнацькому віці, що є однією з 

причин незадовільного рівня фізичної підготовленості та різного виду відхилень 

у їхньому здоров’ї (Булатова, & Усачов, 2008). 

На сьогоднішній день методиці розвитку рухових якостей у студентів з 

різним рівнем фізичної підготовленості не приділялося належної уваги. Не 

використовуються інноваційні технології, тобто відсутня система біологічних, 

медичних, технічних, педагогічних та інших способів і засобів зміни стану 

рухової функції і якостей організму в процесі занять фізичними вправами, 
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створена на знаннях про методи і прийоми здійснення корекційно-

профілактичних, кінезіотерапевтичних, навчально-виховних і рекреаційних 

засобів (А. М. Лапутін, & В. О. Кашуба, 2003). Дослідження щодо вікових змін 

розвитку силових здібностей (Булатова, & Литвин, 2004; Булатова, & Усачов, 

2008) не дають об’єктивної інформації про індивідуальний рівень рухової 

підготовленості студентів різного віку і статі. 

Узагальнюючи досвід роботи кафедр фізичного виховання багатьох ЗВО, 

науковці (L. Bomirska, 2000; Т. Lisicki, 2002; С. Воронін 2009; О. Фанигіна, 2005) 

довели, що спортивна спрямованість викликає в студентської молоді позитивні 

емоції та інтерес до занять, сприяє підвищенню їхньої рухової підготовленості й 

зростанню спортивно-технічної майстерності (Грибан, 2011). 

Під фізичними якостями розуміють певні соціально-обумовлені 

сукупності біологічних і психічних властивостей людини, які виражають 

фізичну готовність здійснювати активну рухову діяльність. В даному випадку ми 

маємо на увазі цілісний живий організм, який представляє собою рухову 

функціональну систему, утворену взаємодією психічних, морфологічних, 

фізіологічних та біохімічних процесів. Крім того, враховується також 

тренувальна та змагальна діяльність, а не окремі м’язи чи м’язові групи. 

Як правило, основними фізичними якостями є фізична сила, витривалість 

і швидкість. Цими природними здібностями до руху наділені люди від 

народження. Фізичні якості людини змінюються в процесі росту й розвитку 

організму. Більшість фізичних якостей людини у процесі особистого розвитку 

змінюються нерівномірно. У деякі вікові періоди та чи інша фізична якість має 

дуже високі темпи приросту або ж навпаки спостерігається спад її показників. 

Тобто розвиток рухової здібності обумовлений віковими та статевими 

особливостями. Так, наприклад, сенситивні періоди приросту м’язової сили у 

хлопців і дівчат не збігаються, що слід враховувати в практиці фізичного 

виховання (Волков, 2008). 



1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education                                  London, UK 
 

 
- 75 - 

 

Під витривалістю розуміють здатність підтримувати потужність 

навантаження і протидіяти стомленню, яке виникає як наслідок виконання 

певної роботи. Крім того, якщо під загальною витривалістю, розуміють всю 

сукупність функціональних можливостей людини, то під специфічною – 

можливості нервово-м'язового апарату, а також швидкість використання 

ресурсів внутрішньом'язових джерел енергії, та рівень розвитку інших рухових 

здібностей. Окрім того, специфічна витривалість залежить від виду професійної 

або спортивної діяльності. 

Виділяють кілька видів прояву спеціальної витривалості: 

складнокоординовану, силову, швидкісно-силову, статичну витривалість, 

сенсорну витривалість (Андрійчук та ін., 2015). Як правило, показником 

витривалості є час, протягом якого здійснюється м'язова діяльність певного 

характеру та інтенсивності (Боднар та ін., 2014). 

Як відомо, фізіологічною основою витривалості є саме аеробні можливості 

організму. Анаеробні джерела енергії є ефективними під час працездатності у 

вправах максимальної інтенсивності, причому їх тривалість не перевищує 15-20 

с. Крім того, важливу роль відіграє економізація виконуваної роботи, адже із 

зростанням кваліфікації спортсмена підвищується економічність роботи, яку він 

виконав. 

Велику роль у здатності зберігати задані параметри виконаної роботи 

відіграють фактори функціональної стійкості, і безумовно, особистісно-психічні 

властивості, завдяки яким здійснюється великий вплив на прояв витривалості. 

Також враховуються спадкові фактори, причому ряд авторів відзначають 

відмінності у статевому аспекті, оскільки було встановлено, генотип більше 

впливає на жіночий організм при виконанні субмаксимальної потужності, яка 

вимагає великих енерговитрат, а в чоловіків – при виконанні роботи помірної 

потужності. 

Силові здібності є важливою якісною характеристикою фізичного 

розвитку людини. Виконання будь-якої фізичної діяльності людини пов’язане з 
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проявом силових здібностей, які є природнім компонентом життєдіяльності 

організму. На думку фахівців, цілеспрямований розвиток силових здібностей 

може починатись ще до періоду статевого дозрівання. Проте найбільш 

ефективним періодом є вік 14-17 років. 

Розвиток силових здібностей відбувається за допомогою різних засобів: 

ваги власного тіла, м’ячів великого розміру, гантелів, амортизаційних пристроїв, 

штанги, тренажерних засобів, тощо.  

Академік Г. В. Фольборт визначив, що працездатність залежить від 

балансу двох процесів – витрати енергії та її відновлення, які неоднозначні у 

різних періодах фізичної діяльності. За сучасних умов це означає, що фізична 

робота залежить від вихідного стану організму і його систем, балансу між 

енергетичними потребами та їх забезпеченням. 

Відмічено велику кореляційну залежність між рівнем здоров’я та рівнем 

розвитку сили і силової витривалості. Дослідження виявили, що в шкільні роки 

найбільші темпи природного приросту зазначених рухових якостей 

спостерігаються у підлітковому та юнацькому віці. Тому доцільно саме в ці 

вікові періоди у практиці фізичного виховання застосовувати ефективні 

методики розвитку сили. 

Особливістю навчального процесу є фізична підготовка, тому необхідно 

багато уваги приділяти розвитку сили у юнаків і дівчат. У зв’язку з цим 

доцільним видається у навчально-виховному процесі студентів здійснювати 

підбір адекватних засобів і методів розвитку сили у юнаків і дівчат юнацького 

віку, враховуючи рівень їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості, 

індивідуальні можливості осіб підліткового і юнацького віку. На жаль, на 

сьогоднішній день методиці розвитку рухових якостей у студентів з різним 

рівнем фізичної підготовленості не приділялося належної уваги. 

Сьогодення об’єктивно ставить низку вимог до особистих якостей людини, 

здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них: уміння творчо 

мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, здатність до 
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професійного динамізму, комунікабельність, розвинуті навички роботи в групах 

і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей створюються у процесі 

фізичного виховання. Як зазначав Б. М. Шиян, без прояву м’язової сили людина 

не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою 

залежить прояв інших рухових якостей.  

При вивченні питання витривалості в шкільні роки, потрібно обов’язково 

враховувати великі вікові відмінності в адаптивних реакціях організму до 

підвищених фізичних навантажень. 

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я та зниженням рівня фізичної 

підготовленості молоді активно здійснюються пошуки нових шляхів їх 

поліпшення шляхом удосконалення занять фізичної культури у закладах вищої 

освіти. Такі дослідники, як Ю. Верхошанский, В. Волков, О. Терещенко, 

П. Коханець, А. Антонюк, О. Куц, О. Кузнєцова, В. Платонов, М. Булатова та 

Н. Решетников займалися питаннями фізичної підготовленості студентів. У своїх 

роботах вони вказують на підвищення її рівня за рахунок зміни засобів, 

переважно тих, які впливають на окремі рухові здібності (Булатова, & Усачов, 

2008). 

Як відомо, розвиток організму людини здійснюється приблизно до 20 

років. Юнацький вік (16 - 21 рік), який саме пов'язаний з періодом дозрівання, 

коли всі органи і системи органів досягають своєї морфофункціональної зрілості. 

Анатомоморфологічні особливості цього періоду передбачають також 

вдосконалення рухових фізичних якостей, але в багатьох дослідженнях динаміки 

росту не простежується, на це може впливати низький рівень фізичної 

підготовленості абітурієнтів, а також недостатня кількість обов'язкових 

навчальних занять з фізичного виховання протягом всього періоду навчання. 

Отже, науковими дослідженнями доведено, що систематичні заняття 

фізичними вправами підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних 

стресів, підтримують розумову працездатність на оптимальному рівні, сприяють 

підвищенню успішності студентів. Також було доведено, що у випадку одного 
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заняття на тиждень з фізичного виховання, студенти мають низький рівень 

рухової активності, що в свою чергу призводить до невідповідності рівня 

фізичної підготовленості існуючим нормативам. Це в свою чергу свідчить про 

необхідність збільшення кількості навчальних годин з фізичного виховання як 

мінімум удвічі.  
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Анотація. В статті обґрунтовується необхідність використання 

мультимедійних технологій навчання в умовах дистанційної освіти. Висвітлені 

особливості наочних засобів навчання з огляду їх доступності, змістовності, 

ілюстративності, дозованості та інтерактивності. Описана суть і переваги 

методів лінійного та нелінійного представлення інформації для мультимедійного 

навчання. Також зазначено важливість орієнтування на веб-технології для 

ефективної самостійної студентської самоосвіти. 

Ключові слова: Мультимедійні технології, Методи представлення 

інформації, Інтерактивне навчання, Освітній процес, Методи представлення 

інформації. 

 

 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій вимагає від 

сучасного вишу впровадження нових підходів до навчання, що забезпечували б 

розвиток комунікативних, творчих та професійних знань, потреб у самоосвіті. 

Впровадження таких технологій в навчальний процес переходить на новий етап 

– впровадження нових мультимедійних навчальних матеріалів. На сьогоднішній 

момент створено велику кількість різноманітних інформаційних ресурсів, які 
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суттєво підвищили якість навчальної та наукової діяльності. Все частіше в 

навчанні використовуються мультимедійні технології, спектр яких суттєво 

розширився: від створення навчальних програм до розробки цілісної концепції 

побудови освітніх програм в галузі мультимедіа, формування нових засобів 

навчання (Андреев, & Солдаткин, 2000). Ідея мультимедіа полягає у 

використанні різноманітних методів подачі інформації, залучення до 

програмного забезпечення відео- та звукового супроводу текстів, високоякісної 

графіки та анімації дозволяє зробити програмний продукт інформаційно 

насиченим та зручним для сприйняття, стати потужним дидактичним 

інструментом, завдяки своїй здатності одночасного впливу на різні канали 

сприйняття інформації. Перспективність нової технології для освіти вже була 

оцінена міжнародною спільнотою, на 28-ї сесії Генеральної конференції Юнеско 

в рамках програми «Освіта» було започатковано дослідницький проект 

«Технології мультимедіа та розвиток особистості». 

Використання мультимедійних технологій (МТ) у навчанні реалізує 

декілька основних методів педагогічної діяльності, які традиційно поділяють на 

активні та пасивні принципи взаємодії з комп’ютером (Шахмаев, 2000). Пасивні 

мультимедійні продукти розробляються для управління процесом представлення 

інформації (лекції, презентації, практикуми), активні – це інтерактивні засоби 

МТ, для активної участі кожного студента, який самостійно вибирає розділи в 

межах певної теми, визначаючи послідовність їх вивчення. 

Основними видами педагогічної діяльності при застосуванні даного виду 

технологій є: 

• Метод лінійного представлення інформації, який послідовно знайомить 

з матеріалом, використовуючи можливості лінійної навігації в рамках всього 

курсу. Перевагами даного методу є більш широкі можливості інтеграції різних 

типів мультимедійної інформації в межах одного засобу навчання. Недоліком є, 

перш за все, відсутність можливості контролю за ходом викладу матеріалу 

(немає можливості управління процесом його викладу). Цей метод 
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рекомендується для студентів, які володіють дуже обмеженими попередніми 

знаннями в досліджуваній сфері та потребують оглядового викладу навчального 

матеріалу. 

• Метод нелінійного представлення інформації. Цей метод організації у 

мультимедійних засобах навчання нелінійних способів зв’язування інформації та 

використання структурованої системи навігації між мультимедійними 

ресурсами на базі гіперпосилань. В цьому методі використовуються активні 

методи педагогічної діяльності, які дозволяють студентові виявляти 

самостійність при виборі навчального матеріалу. Перевагами методу є – чітка 

структуризація матеріалу, можливість пошуку інформації, навігація у великих 

базах даних, організація інформації за семантичними критеріями. Застосування 

гіпертекстових матеріалів в навчанні зручно для сприйняття, запам’ятовування, 

націлено на свободу вибору та самостійність при вивченні матеріалів. Цей метод 

базується на нелінійному представленні інформації і рекомендується для 

використання у випадку, коли студенти вже володіють деякими попередніми 

знаннями за певною тематикою, достатніми для того, щоб вони могли самостійно 

задавати питання та ставити перед собою задачі, або коли вони можуть чітко 

сформулювати своє питання. 

При використанні мультимедійних навчальних матеріалів слід 

враховувати, що такий вид інформації приводить до розумових та емоційних 

перевантажень студентів, та достатньо різко скорочує час, необхідний для 

засвоєння матеріалу. 

В ході подібного навчання розвиваються здібності студентів сприймати 

інформацію з екрану, перекодовувати візуальний образ у вербальну систему, 

оцінювати якість та здійснювати вибірковість у споживанні інформації. 

З розвитком інтернету з’явився новий вид мультимедійних засобів, 

орієнтованих на веб-технології, які можна використовувати при самостійній 

роботі студентів. 
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Важливою умовою реалізації та впровадження мультимедійних технологій 

в освітній процес є наявність спеціально обладнаних аудиторій з 

мультимедійним проектором, комп’ютером для викладача, екраном або 

мультимедійною дошкою, а також наявність доступного середовища, у якому 

протікає навчальний процес (комп’ютерних класів, електронних бібліотек, медіа 

теки, доступу до інтернету і т.і.). розробка власних мультимедійних ресурсів, які 

більш орієнтовані на специфіку кожного предмету, передбачає наявність 

висококваліфікованих спеціалістів в сфері інформаційних технологій, які вміють 

розробляти електронні курси (Освіта.ua, 2012). Використання наочних засобів 

при використанні сучасних педагогічних технологій дозволяє підвищити рівень 

навчання: значно збільшується наочність курсу, оскільки в своїй роботі викладач 

сьогодні стикається із серйозною проблемою відсутності матеріальної бази. В 

таких умовах інформаційні технології мають суттєвий ряд переваг. Презентації 

охоплюють весь необхідний наочний матеріал лекції: від схем, означень, 

формул, роликів з експериментальними демонстраціями і до найбільш важливих 

висновків. Але при цьому зберігається можливість для будь-якої зміни 

наповнення курсу в залежності від особливостей студентської групи (потоку), її 

підготовки та налаштованості. 

Презентація може мати різні форми, застосування яких залежить від знань, 

підготовки як викладача, так і студента, а також прогнозованої аудиторії загалом 

(Браткевич та ін., 2002). Найбільш ефективно використовувати презентації при 

проведенні лекції, практичного заняття, самостійної роботи, тестування. 

Сучасні засоби навчання на основі медіа технологій можуть володіти 

унікальними властивостями та функціями наочності, які здатні змінити весь 

процес навчання (Пищик, 2013). Цифрові освітні ресурси дозволяють об’єднати 

величезну кількість звукових, умовно-графічних, відео- та анімаційних 

матеріалів. Наочні матеріали мають відповідати дидактичним, ергономічним та 

методичним вимогам, від дотримання яких може залежати швидкість сприйняття 
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навчальної інформації, її розуміння, засвоєння та закріплення отриманих знань. 

Тобто наочні засоби навчання повинні бути: 

1. Орієнтовані на мотивацію навчання, викликати інтерес та заохочувати 

пізнавальною діяльністю; 

2. Доступними, тобто відповідати віковим особливостям студентів; 

3. Змістовними з позиції сучасної науки та для передачі змістовної повноти 

теоретичного матеріалу. Теоретичний виклад наочного матеріалу дозволяє 

забезпечувати системність, послідовність та міцність засвоєння теми. 

4. Інтерактивними, здатними організовувати комунікативні ситуації. В 

комп’ютерних засобах навчання, в технології яких закладено принцип 

інтерактивності (тобто оберненого зв’язку), ця вимога часто використовується 

на найпростішому рівні, цифрові технології дозволяють створювати також більш 

цікаві навчальні ситуації з допомогою візуальних тестів, проблемних питань та 

інших комунікативних ситуацій.  

5. Ілюстративними, коли використовуються різного виду матеріали в 

складних для розуміння змісту тексту.  

6. Дозованими з оптимальним використанням наочності, оскільки 

надлишок інформації може призвести до відволікання на сторонні деталі, що 

ускладнить викладачеві правильно вибудувати заняття. 

Мультимедійні засоби дозволяють створювати нові форми візуальної 

інформації, яка представляє інтерпретацію моделей досліджуваних явищ. Саме в 

цьому полягає великий резерв підвищення ефективності навчання. 

Орієнтація на візуальне сприйняття, характерне для сучасного етапу 

розвитку призводить до того, що в процесі інформаційної комунікації зоровий 

знак переважає над текстовим. Частковому вирішенню даної проблеми сприяє 

застосування в процесі навчання нових інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ), які володіють тотальною мультимедійністю. ІКТ та сучасні 

педагогічні технології (СПТ) базуються на розумінні зміни ролі інформації в 

навчальному процесі та загальних принципах інформаційної взаємодії в 
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інформаційно-комунікаційному середовищі. Інтеграція ІКТ та СПТ здатна: 

стимулювати пізнавальний процес до фізики, надати навчанню проблемного, 

творчого, дослідницького характеру, сприяти оновленню змістовної сторони 

предмету, індивідуалізувати процес навчання та розвивати студентську 

самостійність. Створюється свого роду мережева структура інформації, що 

володіє більшою інформаційною насиченістю та додатковим змістовним 

потенціалом, ніж окремо взяті навчальні методи у своїй сумі.  
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Інтернет вже давно став невід’ємною частиною нашого життя, а сучасні 

ґаджети змінили свій статус: із предмету розкоші перейшли у предмет гострої 

необхідності. 

Стрімкий технічний прогрес у сукупності з пандемією призвів до розвитку 

різноманітних форм, методик, засобів під час викладання не лише української 

мови як іноземної, а й інших дисциплін у середніх і вищих закладах освіти із 

використання сучасних ґаджетів (ноутбуки, плеєри, планшети, смартфони та 

інше). Усе це використовується у ЗДМУ під час навчального і виховного 

процесів для вирішення найголовнішого завдання – сформувати компетентного 

спеціаліста, здатного до розв’язання складних професійних питань і 

конкурентоспроможним на міжнародному ринку праці. 

Останнім часом усе швидше розвивається науково-методичні основи 

дистанційного навчання. Проблемам з питань розвитку дистанційної освіти 

присвячені роботи багатьох зарубіжних науковців, таких як: Р. Деллінг, 

Г. Рамблє, Д. Кіган, М. Сімонсон, М. Мур, А. Кларк, М. Томпсон ін. та 
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відповідно вітчизняними, такими як: О. Андрєєв, Г. Козлакова, І. Козубовська, 

В. Олійник, Є. Полат, А. Хуторський (Андрусенко, 2017). 

Пандемія XXI ст. освітян опанувати новий підхід навчання – онлайн 

викладання різних дисциплін і української мови як іноземної зокрема. Практика 

показала, на скільки цей процес був складним, проте, потроху, освітяни подолали 

цю перепону. Не викликає сумнівів й те, що практика інтерактивної освіти буде 

розвиватися й надалі, оскільки є актуальною, прогресивною і необхідною. 

Використання смартфонів на заняттях з української мови як іноземної в 

системі онлайн має низку переваг порівняно з іншими формами навчання, 

наприклад: 

- швидкий зв’язок з викладачем не залежно від місця перебування 

студента; 

- робота з матеріалами заняття безпосередньо у ґаджеті; 

- перегляд відео-фільмів, виконання завдань, поточних і підсумкових 

контролей та швидке отримання результатів за виконаний тестів; 

- доступ до отримання Інтернет інформації будь-якої хвилини; 

- компактність електронних пристроїв; 

- миттєвий обмін інформацією (викладач → студент, студент → 

викладач); 

- зникає необхідність писати завдання у зошиті. 

- можливість переглянути відеозапис заняття; 

- сучасність (впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій є наскрізною ідеєю Закону про освіту) (Слободяник, 

2018). 

До недоліків онлайн навчання належать: 

- поганий Інтернет-зв'язок або повна його відсутність необмежений час; 

- «зависання» програм та додатків, повна або часткова розрядка телефону 

(Прокопчук, 2018).; 

- компактність електронних пристроїв може бути й недоліком, оскільки 
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невеликий розмір цього приладу утруднює читання текстів, написання відгуків 

(повідомлень) і, як результат, помилки; 

- технічні характеристики інтерфейсів ґаджетів сильно ускладнюють 

процес роботи на занятті з української мови як іноземної; 

- негативний вплив ПК й інших електронних пристроїв на здоров’я 

користувачів; 

- проведення занять незалежно від часового поясу; 

- складність контролю роботи студентів; 

- безвідповідальність студента, який під час заняття може знаходитися в 

магазині, на вулиці з друзями, в парку, що, насамперед, розосереджує увагу 

студента, по-друге, знижує ефективність його роботи, і, врешті-решт, знецінює 

роботу викладача; 

- відсутність живого спілкування. 

Власенко І. зауважує, що при тривалому дистанційному навчанні студент 

перестає правильно формулювати свої думки, висловлюватись та проводити 

дискусійне обговорення. Разом з тим, така форма навчання потребує свідомого і 

мотивованого підходу до отримання освіти. Можливість навчатися у зручний час 

може перетворитися не на систематичне навчання, а на постійну прокрастинацію 

цього виду діяльності. Саме тому дистанційна форма потребує особливої 

самоорганізованості та вміння розрахувати свій час (Власенко, 2017). 

Отже, перед сучасним викладачем стоїть складне завдання, вирішення 

якого дозволить зробити онлайн навчання української мови як іноземної більш 

ефективним, продуктивним та цікавим. 
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LANGUAGES AND LITERATURE 

 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN FOREIGN 

STUDENTS 

 

Hnatenko S. A., 

Senior lecturer of the Department of Language Training 

Zaporizhia State Medical University 

Zaporozhye, Ukraine 

 

Jahnavi Uppala, 

3rd year student of the international faculty 

Zaporizhia State Medical University 

Zaporozhye, Ukraine 

 

The primary task in the educational and upbringing processes at the Department 

of Language Training of Zaporizhia State Medical University is given to the 

development of communication skills by foreign students. Teaching foreigners the 

Ukrainian language at the department is implemented in the unity of several areas: 

teaching, research and educational work. 

The formation of speech skills in the process of learning the Ukrainian language 

is mentioned in the scientific works of researchers, in particular, the formation of 

orthoepic skills and abilities in the Ukrainian language (N. Vasylenko); the problem of 

teaching Ukrainian as a foreign language (O. Koltunov, O. Sikorska, T. Oladko); 

linguistic bases of methods of teaching Ukrainian grammar as a foreign language (Z. 

Matsyuk, L. Palamar, N. Stankevych); teaching professionally oriented dialogic speech 

to foreign students (G. Ivanyshyn); implementation of a cross-cultural approach to 

teaching Ukrainian to foreign students (Z. Bakum, G. Diduk-Stupyak, O. Palchikova); 

formation of linguistic competence of foreign students (L. Bereza) (Fedorova, 2016). 
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During classes, research, educational work, the teaching staff of the Department 

of Language Training seeks to stimulate the interest of foreign students from Morocco, 

India, Ecuador, Nigeria, Turkey to develop communication skills, which are an 

important factor in language development. 

Communication skills are essential for foreign students, which are to ensure the 

relationship between teachers and students in order to exchange views and views. That 

is why teachers face an important task – to ensure communication and interaction with 

students in order for the student to be comfortable in the country where he lives and 

studies (Hnatenko, 2008). 

While studying in Ukraine, foreign students are interested in a wide range of 

questions of public and public content, to which they seek to find answers. Instead, the 

pedagogical staff of the department provides opportunities for joint discussion with 

students, respect for their rights and freedoms, satisfaction of interests, needs, religions, 

etc. (Hnatenko, 2008). The necessary conditions for dialogue with foreign students are 

created, public, group and individual forms of discussion of various issues of interest 

to the student audience are organized. The readiness of teachers of the department and 

foreign students to take part in debates and discussions, conferences and round tables, 

etc. deserves attention (Tikhonovskiy, 2014). 

It is communication skills involve creating conditions for the exchange of ideas, 

expression of their views, expressions of opinion. When communicating with students, 

teachers adhere to business etiquette, style and type of behavior (Tikhonovskiy, 2014). 

The student audience takes an active part in the dialogue "teacher-student", "student-

student", "student-teacher-student". 

The teaching staff of the department has the opportunity to influence the activity 

of foreign students by organizing educational training related to the ethical, moral, 

cultural life of Ukrainian society: excursions, visiting museums and theaters, watching 

plays and movies, walking around the city. 

Foreign students are involved in the following educational activities: Day of 

Ukrainian Literature, New Year's holidays, Valentine's Day, etc. They demonstrate 
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their abilities in reciting poems by L. Kostenko, T. Shevchenko, I. Franko, L. Ukrainka; 

perform Ukrainian songs "Chervona Ruta", "You deceived me ...", "Plakala" and 

others. All this arouses the interest of the youth audience, which takes an active part in 

various events not only in the school (concerts, festivals, exhibitions), but also in public 

life (volunteering). 

Students gain experience in mastering the surrounding reality according to the 

laws of beauty, harmony, the ratio of social and personal, collective and individual, 

general and specific (Hnatenko, 2008). 

Therefore, educational and upbringing processes are aimed at forming in 

students the skills and abilities of speech activity in the socio-cultural sphere of 

communication. And mastering the basic concepts and categories of language as a 

means of communication in an intercultural environment, the use of acquired 

knowledge will help to navigate in situations. During classes and educational classes, 

foreign students become active participants not only in the cognitive process, but also 

in various relationships, so that their feelings, views, judgments are not ignored, but 

become relevant. 
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ПРОДЮСЕРСЬКА МОДЕЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В 

УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Алфьорова З. І., 

докторка мистецтвознавства, 

професорка кафедри аудіовізуального мистецтва 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

м. Харків, Україна 

 

Алфьоров А. М., 

старший викладач кафедри аудіовізуального мистецтва 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

м. Харків, Україна 

 

Наприкінці березня 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив план 

пріоритетних дій уряду на цей рік (Детектор медіа, 2021). План містить 750 

пунктів, за кожним стоїть відповідне міністерство, строки виконання і 

стратегічна мета. Серед інших пунктів було зазначено необхідність розробки 

законопроєкту щодо схвалення Гуманітарної стратегії України в сфері мистецтва 

та креативних індустрій. Так, на тридцятому році Незалежності України 

сформувалось розуміння необхідності переходу до стратегічного планування її 

художньо-мистецької сфери. 

Дійсно, перехід до новітньої моделі функціонування зазначеної сфери 

потребував багатьох кроків, серед яких основним було осмислення необхідності 

відмови від соціалістичної моделі існування мистецтва, в якій панувала 

ідеологія, на користь капіталістичної, за засадами їй притаманними. Це у повній 

мірі стосується і аудіовізуального мистецтва та виробництва в Україні, які з років 
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розпаду СРСР перебувають в процесі «переформатування» з режисерської 

моделі на продюсерську. Українська держава та суспільство в процесі такого 

«переформатування» сформувало основні законодавчо-нормативні основи 

переходу на продюсерську модель (Закон України «Про кінематографію», 2019); 

перебудувало роботу певних інституцій, таких як Держкіно, Український 

культурний фонд та інших; намагається економічно підтримати креативні 

індустрії під час пандемічної кризи, тощо (Панченко, 2021). 

Втім, на жаль, насьогодні, можна констатувати відносну слабкість 

інституту продюсерства та його нестійкість до стану турбулентності ринку праці. 

І мова йде не тільки про конкретні часи пандемії, коли частина продюсерів 

України перейшла на он-лайн формати власної діяльності, а більшість 

розгубилась перед новими обставинами, не зумівши організувати знімальні 

процеси в таких незвичних умовах. Згідно, З. Алфьоровій (2021), чим складніша 

система, тим вище її турбулентність у часи кризи. Мова йде про те, що 30 років 

Незалежності країни виявились замалим проміжком часу, коли продюсерська 

модель виробництва мала б «укорінитись» в практику існування аудіовізуальної 

сфери України. Чому це «укорінення» досі не відбулось у повному обсязі? 

Серед об’єктивних обставин, на нашу думку, можна назвати наступні: 

засилля олігархічно-кланових впливів в економіці, політиці та інших сферах, які 

деконструюють будь-які намагання сформувати демократичну українську 

державність, натомість активізуючи програмний протекціонізм своїм інтересам 

в усіх сферах життя країни. А відтак  ̶ відсутність прозорості в економічних та 

інших відносинах в країні; загальна законодавча неунормованість багатьох 

економічних, політичних та культурних процесів в нашій країні; загальна 

слабкість державних інституцій як таких, діяльність яких, на жаль, українська 

держава не змогла підтримати ані законодавчо-нормативно у повному обсязі, ані 

економічно, ані організаційно; певна слабкість суспільного контролю в усіх 

сферах життя країни; зовнішні інформаційні, економічні та політичні впливи на 
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державну політику в Україні; економічна слабкість українських креативних 

індустрій на теперішній момент часу. 

До суб’єктивних обставин, на нашу думку, можна віднести наступні: 

відсутність повного стратегічного розуміння дії продюсерської моделі 

аудіовізуального мистецтва та виробництва у ситуації «перехідної» та 

економіки, як у професійної спільноти, науковців-теоретиків, так і у державних 

інституцій; відсутність необхідного обсягу кадрового складу виробничих 

колективів з необхідними компетентностями, які б могли існувати в 

продюсерській моделі виробництва; відсутність загальної стратегії підготовки 

таких кадрів як в державних закладах вищої та середньої-спеціальної освіти, так 

і приватних освітніх закладах; відсутність необхідної виробничої 

інфраструктури (державної та приватної), яка б відповідала вимогам 

виробництва якісного аудіовізуального контенту, тощо. 

Подолання цих обставин наразі і є важливим завданням. Протидія 

олігархічно-клановим впливам в економіці, політиці та інших сферах 

українського буття вимагає як політичної волі з боку як суспільства, так 

керівництва країною. Ця протидія повинна усвідомлюватись як першорядна мета 

до формування української державності у повному обсязі. Не менш важливим є 

і укріплення державних інституцій, враховуючи і профільні інституції 

аудіовізуальної сфери. І тут все не дуже «райдужно». Наявні «ігри» коло 

конкурсних відборів у Наглядові ради Держкіно. Українського культурного 

фонду. Байдужість керівних органів країни до долі Центру ім. О. Довженка, 

стану державних кіностудій, тощо (Україна молода, 2020), вказують на ступінь 

супротиву змінам та драматичність формування продюсерської моделі в 

українській аудіовізуальній сфері. 

Втім, є позитивні зрушення. Відбулось затвердження поправок до Закону 

України «Про кінематографію», створена за програмою Usaid 

«Конкурентоспроможна економіка України» національна база даних 

аудіовізуальної сфери DzygaMDB (Укркіно, 2020), відбувається певна державна 
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підтримка кращих аудіовізуальних творів та проєктів, які вже мають міжнародне 

визнання та здобувають престижні нагороди у світі. У 2021 році планується 

завершити процедуру приєднання України до конвенції Ради Європи з 

кінематографічної копродукції (Укрінформ, 2021). 

Втім розуміємо, що перерахованих кроків ще замало для повноцінного 

функціонування продюсерської моделі аудіовізуального виробництва в країні. 

Сподіваємось, що Гуманітарна стратегія України в сфері мистецтва та 

креативних індустрій не залишиться лише «декларацією на папері» позитивних 

кроків в бік подолання слабкості Україні в сфері аудіовізуального мистецтва та 

виробництва. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МИСТЕЦЬКІЙ 

ОСВІТІ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Вільгуцька О. С., 

викладач-методист вищої категорії, 

Заслужений працівник культури України 

Львівська державна дитяча школа № 1 ім. А. Кос-Анатольського 

м. Львів, Україна 

 

Сьогодні освіта і культура стають найефективнішим шляхом суспільного 

прогресу, в умовах глобалізації світової економіки, стрімкого науково-технічного 

прогресу, швидкого розповсюдження сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій. ХХІ століття. Нові виклики, нові умови, нові системи культури і 

освіти. Саме становлення нової системи освіти в Україні орієнтовано на її вступ 

у світовий освітній простір. Глобальна інформатизація стає одним із важливих 

напрямків розвитку суспільства. Інформаційна компетентність у мистецькій 

освіті все більше визначає рівень освіченості та фахової компетентності 

викладачів, а комп`ютерні технології все більше проникають у життя людини в 

цілому. 

Музика – масова глобальна система комунікації. Це мистецтво, це культура, 

це соціальне явище, яке пронизує всі сфери життя людей .Відкрито нову сторінку, 

новий рівень у музичному житті суспільства з появою спеціалізованих 

комп`ютерних програм, пристроїв для запису та обробки звукової інформації. 

Створені нові програми, нові системи комунікації, що зумовлює викладачів 

мистецьких шкіл і країну в цілому, вміти досягати успіху у культурному розвитку 

на новому етапі (Почепцов, 2001). Створюються умови для інтеграції 

комп`ютерних технологій у процес фахової підготовки майбутніх вчителів 

мистецьких дисциплін, готувати педагогів, які володітимуть сучасними 

прогресивними технологіями. На сьогодні виникає питання, як виховати 
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успішного учня в умовах дистанційної освіти? Що саме треба робити, щоб учень 

відчув себе успішним? (Шейко, & Богуцький, 2005). 

Роботи відомих вчених, зокрема О. І. Шиман, І. Ю. Шахової, 

О. М. Олексюк, В. Г. Чернеця та інш., присвячені питанню формування 

інформаційної культури майбутніх вчителів, для створення умов «успішного 

учня». Питанням творчих здібностей, пізнавальної активності засобами 

комп`ютерних технологій займались вчені Л. М. Покровщук, Ю. М. Казаков та 

інші. «Світ, у якому ми живемо і доведеться жити нашим дітям, змінюється 

вчетверо швидше, ніж школи», – зазначає відомий американський педагог, 

Доктор Відард Дагет (Кондрашин, 2001). Креатив... Перед вчителями мистецьких 

шкіл виростає новий вид культурної і економічної діяльності людей, що 

називається креативною музичною індустрією. І в цій діяльності повинен 

приймати участь сучасний викладач мистецьких закладів. Музична індустрія 

існувала багато тисяч років тому у вигляді створення самих простих 

інструментів, за якусь натуральну оплату, у Римі і Греції у вигляді концертів на 

замовлення для вельмож, вистав і так еволюція продовжувалась. Сьогодні це 

творчі концерти, це конкурси, виступи перед великими залами шанувальників. 

Запровадження сучасних звукотехнічних засобів у практику підготовки 

музикантів-виконавців надає педагогу досить великий потенціал щодо 

підвищення ефективності виконання окремих педагогічних завдань та 

покращення навчально-виховного процесу в цілому. І все це сьогодні можна 

переглянути і зробити самому, завдяки прогресивним комп’ютерним технологіям 

приймати участь у онлайн- виступах, конкурсах, та концертах (Кондрашин, 

2001). 

Створення методичних розробок із застосуванням нових інформаційних 

технологій на уроках у мистецьких закладах, впровадження у процес навчання 

таких сучасних предметів як «Музична інформатика», «Комп`ютерне 

аранжування музичних творів» і є розробкою ефективної педагогічної технології 

застосування інтермедійних засобів у підготовці фахівців. 



1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education                                  London, UK 
 

 
- 100 - 

 

Стан технічного забезпечення освітнього процесу, наявність 

спеціалізованих музичних комп`ютерних класів, є принципово важливою 

умовою для досягнення мети (Рабин, 1998). Сучасні гаджети, а це смартфони, 

ноутбуки, планшети, в якісь мірі допомагають викладачам мистецьких шкіл 

сьогодні, але цього замало. Час вимагає більшого. 

Отже, безперечним фактом, який впливає на різні сфери наукової та творчої 

діяльності і проявляється продуктивним у музичному навчанні, є 

розповсюдження комп’ютерних технологій у мистецькому просторі. Від 

впровадження комп`ютерних технологій і технік у мистецьку освіту ХХІ століття 

залежить вирішення питання підготовки майбутніх вчителів мистецьких 

закладів, здатних адекватно реагувати і втілювати у навчальний процес реалії 

інформаційного суспільства. 
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РОБОТА З ДІТЬМИ НАД ПРИЩЕПЛЕННЯМ ЇМ СПІВОЧО-

АНСАМБЛЕВИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ ХОРОВОГО СПІВУ 

 

Макєєва С. В., 

завідуюча вокально-хоровим відділом, 

викладач по класу вокалу, керівник хорових колективів 

Дитяча музична школа № 3 ім. Б. Гмирі 

м. Полтава, Україна 

 

 

Анотація. У статті аналізується, що перш за все учнів необхідно 

переконати, що голос – важливий музичний інструмент, яким потрібно 

навчитися правильно користуватись. Сучасний світ – дивовижний і безмежний – 

пропонує безліч можливостей для творчої самореалізації та щасливого життя. І 

саме музика, відображаючи реальність у звукових образах, може найяскравіше 

розкрити внутрішній світ людини, усе багатство її думок та почуттів і стати 

домінантою в процесі духовно-естетичного виховання молодого покоління. 

Пісня – унікальний жанр, який поєднує в собі поезію та музику, виступає 

автентичним джерелом пізнання мови та культури, є незвичайним видом 

комунікації за допомогою якого висвітлюються не лише проблеми емоційного 

плану, але й соціальні явища в суспільстві, світі. 

Серед усіх різноманітних форм музичного виховання чи не найвагоміше 

місце належить співу. 

Хорове мистецтво було і залишається найпопулярнішим серед різних видів 

мистецтв. Саме хоровий спів в Україні має надзвичайно важливий аспект 

виховання та культурного відображення музичного розвитку людини. 

Залучивши одночасно значну кількість співаків – як то професійний чи 

самодіяльний колектив – керівник має змогу передати неймовірну красу 
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музичних творів, прививати, розвивати, розширювати горизонти музичного 

смаку як виконавців, так і слухачів. 

Дитячий хоровий колектив – це найбільш доступний вид музичного 

виконавства. Голос – «інструмент», даний людині з народження, який 

вдосконалюється на протязі зростання та розвитку особистості. Виховання 

співочих навичок є водночас і вихованням людських емоцій, почуттів. 

Хорова музика тісно пов’язана зі словом – це дає можливість розуміти 

конкретне розуміння змісту музичних творів. 

Хоровий спів сприяє та забезпечує розвиток початкових музичних 

вражень, що дає змогу допомагає виявити музичні здібності дитини. 

Звісно репертуар – найголовніша та невід’ємна частина створення образу 

колективу, яка перш за все зацікавлює хористів та стимулює до співу в колективі. 

Це задає певний тон для керівника колективу, який завжди знаходиться у 

творчому пошуку ідей, у створенні власних хорових творів, обробок, 

аранжування вже створених пісень, адаптування текстів до власного колективу. 

Репертуар сучасного колективу має налічувати різні стилі та жанри – обробки 

народних пісень, духовну музику, музику патріотичну, класичні твори, також 

твори сучасних композиторів. 

Ключові слова: вокально-хорові навички, зміст спеціальної початкової 

музичної освіти, музична школа, спеціальна початкова музична освіта, хор, 

хоровий ансамбль, хоровий спів. 

 

 

Перш за все необхідно прищепити дітям переконання, що голос – дуже 

ніжний інструмент, і його треба берегти. Вірним засобом для цього є неголосний 

спів. Треба прищепити думку, що змагання між учнями щодо здібності брати 

дуже високі звуки, або навпаки, дуже низькі, може пошкодити голос, а то й 

зовсім його знівечити. Одним словом, весь перший вплив керівника на свою 
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аудиторію повинен бути зведений до засвоєння думки про необхідність охорони 

даного природою голосу. 

Проблему розвитку вокально-хорових навичок, правильного використання 

своїх голосових можливостей, вдосконалення художнього смаку учнів 

мистецьких шкіл вивчали Л. Падалко, П. Чесноков, К. Пігров, А. Мархлевський, 

Л. Шаміна, Д. Бетс, О. Єгоров. 

Мета статті полягає у висвітленні змісту навчання вокально-хоровим 

навичкам спеціальної початкової музичної освіти в музичній школі. 

«Одним з найдосконаліших видів музичного мистецтва, що торкає 

найніжніші струни людського серця, є хоровий спів. У ньому людина споконвіку 

висловлювала свої найтонші почуття, переживання, мрії» – сказав О. 

Міньківський. 

Хор – це таке зібрання співаючих людей, в звучності якого є чітко 

вивірений ансамбль, чітко вивірений стрій, чітко відпрацьовані нюанси 

(Чесноков, 1961). Хорові колективи, які складаються тільки з дітей, чи жінок, чи 

чоловіків називаються однорідними.  

Академічним хором, його характерними рисами є спів у так званій 

академічній манері (округлим прикритим звуком), рівень учасників, які 

добираються за тембрами голосів, широта регістрів та діапазону звучання 

(Мархлевський, 1986). 

Дитячі голоси поділяються на такі групи – сопрано, або дискант – високий 

голос, з співацьким діапазоном до першої октави – соль другої октави; альт – 

порівняно низький голос, з діапазоном ля малої октави – мі другої октави (Пігров, 

1962). 

Основною властивістю кожного хору є ансамбль і стрій. Наявність 

цілковитого ансамблю – унісонного і гармонічного – створює чистота інтонації. 

Чистота інтонування – є наріжний камінь, на якому базується будова 

хорового мистецтва. Без правильної і точної звукової бази про утворення хору 

художнього значення не можна й думати. 
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Всі хори можуть виконувати вокально-ансамблеву літературу двома 

способами: з інструментальним супроводом і без нього. Хоровий колектив, що 

виконує твори a cappella – це «своєрідний вокальний оркестр, який на основі 

синтезу звука і слова відтворює багатими барвами художні образи музичного 

твору» – казав О. Єгоров. Перш ніж почати співати в хорі, слід показати дітям і 

навчити їх, як стояти або сидіти під час співу. Стояти треба твердо, плечі повинні 

бути трохи відхилені назад. Сидіти треба рівно, не згинаючи спини, а руки 

тримати або на парті, або тримаючи хорові партії перед собою. 

Дихання, як найосновніший момент співу, слід добре, до ладу роз’яснити. 

Увагу співаків слід зосередити на діафрагмо-черевному диханні, на утриманні 

кожного звука вдихальними м’язами. Вдих робиться безшумно, ні в якому разі 

не піднімаючи плечей. Момент вдиху може бути або повільний, поступовий, або 

досить швидкий. При повільному вдихові маємо так зване повне дихання, а при 

швидкому – напівдихання. 

Момент видиху – найважчий. Уміння рівномірно, економно витрачати 

запас повітря в легенях набувається певними вправами і суворим розподілом 

моментів дихання під час співу. Утримання дихальної опори неможливо 

створити без вільного звучання, тобто без вільної гортані і природньої 

артикуляції голосних та приголосних. Дихання має бути організоване, а не 

безладне. Елементарне правило набирати повітря перед словом, а не всередині 

його повинно бути прищеплене з найперших кроків навчання. 

Щоб добитися правильного звучання, необхідно навчити співака 

вивільняти м’язи гортані та губ. Відомо, що хористам-початківцям які раніше не 

співали в хорі, дуже важко утримувати звук певної висоти. Це вміння приходить 

з часом, після досить тривалої підготовки, тренування. І саме з цього 

розпочинається кропітка робота над вихованням чистого інтонування.  

Вміння рівно і стійко утримувати голосом певну висоту звука доцільно 

виховувати спочатку на такій простій вправі, як спів на одній ноті. 
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Взявши звук середньої теситури, квінту до мажору або ре мажору, і 

програвши тризвук гами га інструменті, пропонуємо хору точно відтворити цей 

звук (на голосну «а» чи «о»). 

Подача звука мусить бути засвоєна через наслідування живих зразків. На 

живому прикладі хористи виховують в собі уміння подавати закритий співочий 

звук. Першою мелодією, з якої краще починати вокальне виховання хлопчиків, є 

мажорна гама. 

Джемс Бетс у своїй доробці «Постановка голосу у дітей» рекомендує 

співати гаму зверху вниз. Це, безперечно, має серйозні підстави. Такий спів, 

починаючи з порівняно високого звука, мимоволі примусить дітей співати 

закритим звуком, тим більше, що керівник неодмінно повинен сам показати, як 

це зробити. Можна рекомендувати такий прийом: в перший момент подачі звука 

затулити рота і спочатку, встановивши висоту, подати звук «мм»…., а потім, 

розтуливши рота, проспівати «мма». При цьому слід мати на увазі ще й те, що 

часом при співанні порівняно високих звуків (до, ре другої октави) діти 

піднімають підборіддя вгору. Цього допускати не можна. Навпаки, правильній 

подачі звука сприяє легкий нахил голови вперед і легке втягування підборіддя 

всередину. Показати все це на ділі – за словами Джемса Бетса, – звичайно, краще 

за всякі описи (Бэтс Дж, 1914). 

Співання гам спочатку повинно бути унісонним, причому треба 

якнайсуворіше стежити за чистотою інтонації. 

Навчальний репертуарний план має бути складений так, щоб у ньому були 

і протяжні пісні, і рухливі. Перші відпрацьовують уміння співати зв’язно, легато, 

інші розвиватимуть гнучкість і рухливість голосу. 

І той, і другий матеріал може дати народна пісня. Потрібно також всіляко 

тренувати юних співаків в умінні співати a cappella. 

Робота над красивим, виразним звучанням окремо партій та хору в цілому 

складає основну частину хорового виконання. Від неї залежить якість усіх 

елементів хорового співу, й насамперед, хорового строю в цілому. Хоровий стрій 



1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education                                  London, UK 
 

 
- 106 - 

 

– це ступінь вирівняності звучання хору по відношенню до інтонації (Халабузарь 

та ін., 1990). 

Метод вокалізації дуже корисний для виховання єдиної вокальної позиції 

при наспівному, протяжному відтворенні мелодії і створенні рівного, плавного, 

злитого звучання – легато (Падалко, 1969). 

Культура звуку визначається рядом факторів, таких як: ступінь володіння 

диханням; ясність тембру кожної хорової партії та хору в цілому; манера співу 

(округлення та прикриття звуку); дикційна свобода та чіткість; засоби 

звуковедення. 

Отже, ми розуміємо, що виховання співака в дитячому хоровому колективі 

– це складний і тривалий процес. І тільки завдяки довготривалій роботі він може 

набути бездоганної чистоти інтонації, ансамблевій злагодженості, виразної 

дикції, яскравої виразності виконання. Та головне – бачити щасливі очі юних 

хористів, які навчаються ставати професійними не тільки музично, а й 

особистісно. 
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