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Аннотация
В статье решена важная для Министерства обороны Украины и для видовых
высших военных учебных заведений (далее ВВВУЗов) задача – разработаны теоретикометодичные аспекты и практические рекомендации по поиску резервов финансирования при подготовке офицеров, такие как: внедрение тренажерной подготовки,
интеграция военного образования с гражданским, перевод ряда военных должностей на
гражданские, предложены мероприятия, которые необходимо учитывать в бюджетном
процессе ВВВУЗа.
Abstract
In the article the important is decided for Department of defense of Ukraine and for specific higher soldiery educational establishments (further VVVUZov) task – theoretic-orderly
aspects and practical recommendations are developed on the search of backlogs of financing
at preparation of officers, such as: introduction of trainer preparation, integration of military
education with civil, translating of row of soldiery positions into civil, measures which must
be taken into account in the budgetary process of VVVUZa are offered.
Ключевые слова: резервы финансирования, подготовка офицера, срок обучения,
тренажеры, интеграция.
Keywords: financing backlogs, preparation of officer, teaching term, trainers, integration.
В ряде отечественных научных исследований уже осуществлялся анализ оценки
финансирования подготовки офицера. В условиях же ограниченных расходов на оборону, в том числе и на подготовку офицеров, и современных изменений в стратегических приоритетах государства особую актуальность приобретает вопрос о получении
максимального эффекта от средств, которые выделяются. Основным же инструментом
функционирования ВВВУЗов являются резервы финансирования, выявление которых
при использовании бюджетных средств на подготовку офицеров актуальны и сегодня.
Учитывая то, что финансирование системы военного образования до 2013 года
включительно составляло не более 6% общего бюджета Министерства обороны Украины [1], в то время как в вооруженных силах ведущих стран света на подготовку военных специалистов расходуется 10-15% общего военного бюджета. Кроме этого, учитывая тот факт, что общие расходы Министерства обороны Украины к 2016 году увеличились втрое, что связано с проведением мобилизации и ведением боевых действий на
Востоке Украины, финансирование же затрат на подготовку офицеров существенно не
изменилось. Это осуществляется в условиях, когда на научно-педагогический персонал
5

(далее НПП) ВВВУЗов дополнительно возложена учебная нагрузка в связи с увеличением объема государственного заказа на подготовку офицеров и подготовку офицероврезервистов на период мобилизации. Таким образом, чтобы не только успешно выполнить свою основную задачу по подготовке офицерских кадров, но и увеличить долю
финансирования на развитие учебно-материальной, лабораторной и методической базы, необходимо выявить резервы финансирования ВВВУЗов.
В исследованиях, проведенных автором в 2013 году по поводу сокращения срока
обучения, на практике уже получены первые результаты. Так, с 2014/2015 учебного года осуществлено сокращение срока обучения путем досрочного выпуска офицеров на
полгода раньше установленного срока[2]. При полном же внедрении разработанных
мероприятий в учебный процесс за счет частичного уменьшения вариативной составляющей (гуманитарных и фундаментальных дисциплин) и пересмотра содержания обучения в сторону практических навыков, возможно сократить срок обучения будущих
офицеров, как минимум, на один год.
Новая, современная техника и вооружения требует соответствующим образом
подготовленных специалистов. Использование тренажеров в учебном процессе - это не
только требование времени, а наличие вышеуказанной системы предусматривает, что
расходы по разработке и внедрению тренажера (учитывая его сертификацию), несет
разработчик образца. В настоящее время это особенно важно, так по причине морального износа рыночная цена на компьютерную технику за год может падать на 50%,
смена поколений радиоэлектронной техники и информационных технологий, его переоснащение, миниатюризация осуществляется каждые 3-5 лет. Одним из важных требований целесообразности закупки тренажеров является возможность их модернизации,
которая должна соответствовать образцам вооружения и военной техники, которые используются в войсках.
Повсеместное внедрение тренажерных комплексов при подготовке военных специалистов обусловлено следующими факторами:
- во-первых, подготовка непосредственно на образцах техники требует значительных ресурсных затрат, но военная техника имеет ограниченный ресурс. Возникает задача - минимизировать расход ресурса техники и уменьшить риск травмирования личного состава во время обучения. Стоимость тренажера существенно зависит от степени
сложности техники, функционирование которой он эмитирует, а также от степени усовершенствования самого тренажера (статический, динамический, комплексный и т.д.).
Так, авиационный динамический тренажер экипажа специального типа Boing стоит
50% цены самолета (14-18 млн.долл).
- во-вторых, экономическая целесообразность и эффективность обучения, в ходе
которого можно тренироваться и многократно повторять этот процесс. Так, по оценкам
военных экспертов, в зависимости от уровня сложности, на авиационном тренажере
возможно отрабатывать от 50 до 90% задач летной и боевой подготовки экипажей,
уменьшив при этом стоимость подготовки летного состава;
- в-третьих в современных условиях для повышения эффективности выделенных
средств, необходимо использовать такие методы подготовки военных специалистов,
которые позволяют сократить временные и финансовые затраты.
В условиях повышения качества подготовки военных специалистов, перехода к
новому типу инновационного военного образования резервом финансирования на основе использования тренажерных комплексов являются разработанные ранее автором
методы, которые позволяют определить:
1. рациональное соотношение распределения времени обучения на тренажерах и
боевой техники при условии не снижения уровня подготовки военного специалиста [3];
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2. рациональное соотношение комплекса тренажеров различной сложности и номенклатуры тренажерного комплекса по показателю стоимости при максимальной пропускной способности и не превышения расходов на закупку тренажеров [4].
Общеизвестно, что оборона государства является делом всенародным, следовательно, нужно использовать все имеющиеся резервы, в том числе и научнопедагогический потенциал высшей гражданской школы. Система военного образования, с одной стороны, неразрывно связана с образовательной системой страны, с другой, поскольку относится к военной организации государства, обладает особым статусом и известной автономностью. Поэтому негативные последствия социальноэкономических и политических процессов, происходящие сегодня, неодинаково отразились на военной и гражданской школе, хотя сегодня и та и другая находятся в кризисном состоянии. Общим для обеих ветвей высшего образования является недостаток
финансирования, однако если гражданская высшая школа находит для себя материальную поддержку на пути сбыта образовательных услуг и хозяйственной деятельности,
то военная пока же опирается на государственное обеспечение.
В настоящее время исследованию подлежит вопрос интеграции военного
образования с гражданским, которое предусматривает использование потенциала
научно-педагогических работников и материально-технической базы гражданских
вузов, сокращение финансовых затрат на содержание вуза, и, как следствие, уменьшение стоимости подготовки военных специалистов в системе военного
образования. В таких интегрированных с гражданскими, ВВВУЗах целесообразно ввести обучение военных специалистов по схемам: "студент-курсант-офицер" и "студент офицер". Соответственно это будет означать, что в ВВВУЗы будут поступать выпускники не только средних школ, но и подготовленые в гражданских ВУЗахспециалисты с
базовым высшим образованием (бакалавры). Такой подход соответствует опыту подготовки военных специалистов в ведущих странах мира.
В Украине же в последние годы интеграция военного образования с гражданским
широко применяется на практике, а именно:
- подготовка военных специалистов тактического уровня с пятилетним сроком
обучения по специальностям и образовательно-профессиональным программам,
сориентованным на гражданские отрасли знаний;
- включение военных институтов (факультетов, кафедр) по подготовке кадровых
офицеров и запаса в структуры гражданских университетов с сохранением статуса
военных учебных подразделений;
- подготовка военных кадров по схеме студент-курсант, при которой получение
диплома бакалавр осуществляется как гражданского специалиста, но на последнем
курсе после тщательного отбора проводится военно-специальная подготовка с выдачей
диплома специалист [5].
Многоуровневая система непрерывного военного образования в гражданских вузах оптимальна и с экономической точки зрения. Она позволяет наиболее полно использовать НПП и учебно-материальную базу гражданских вузов, повысить интерес
будущих военных специалистов к обучению. В военно-образовательных структурах
гражданских вузов заложен огромный потенциал для самосовершенствования и развития. Большие перспективы открывает использование интегрированных образовательных систем. Есть все условия для того, чтобы уже сегодня гражданская высшая школа в
сотрудничестве с военно-ведомственными образовательными структурами, центральными структурами, центральными и региональными органами национальной безопасности начала готовить не только офицеров запаса, но и офицеров для действительной
военной службы по контракту как для Вооруженных Сил, так и для других силовых
структур, формируя кадровый потенциал по всем направлениям сферы национальной
безопасности.
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Учитывая современную тенденцию, когда подготовка ряда специалистов, таких
как финансист, переводчик, юрист и другие были приостановлены в ВВВУЗах, следует
подчеркнуть, что еще одним резервом сокращения финансовых затрат на военное образование является полная ликвидация этих институтов и факультетов с передачей соответствующей подготовки в видовые вузы или перетарификация этих должностей в
гражданские. Важно подчеркнуть, что именно перевод должностей военнослужащих на
гражданские с целью экономии финансового ресурса широко внедряется при переходе
ВВВУЗов на новый штат, в том числе и должностей НПП, где численность должностей,
которые комплектуються военнослужащими не должна превышать 50% общей численности должностей НПП.
При анализе резервов финансирования и их внедрении на практике при условии
обеспечения, как минимум, не снижения уровня подготовки, важно учесть тот факт, что
в штат каждого видового вуза входят научные центры, сотрудники которых
непосредственно не участвуют в учебном процессе, но финансируются из общего
фонда бюджета ВВВУЗа. Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что штат научных
центров создан полностью или частично за счет исключения из состава кафедр научноисследовательских лабораторий, занимавшихся узко профильными исследованиями по
направлению соответствующей кафедры. Таким образом из кафедры, как основного
структурного подразделения ВУЗа, изъята научная составляющая, которая
обеспечивала бы современный уровень преподавания НПП кафедры и была основой
для обучения аспирантов, адъюнктов и соискателей. Поэтому трудно надеяться на
современный научный уровень многих преподавателей, которые не занимаются
научными исследованиями. Это, в свою очередь, приближает кафедру ВВВУЗа до
уровня цикловой комиссии военного училища.
Рассматривая вопрос о резервах финансирования ВВУЗов необходимо отметить,
что существующий ныне прием военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту на обучение курсантами можно
считать экономически неэффективным по нескольким причинам. Во-первых, в период
мобилизации или в особый период возрастает в разы потребность призыва военнослужащих по контракту, особенно военнослужащих рядового и сержантского состава. А
их, в качестве продвижения по службе направляют на обучение, а не в зону АТО, где
потребность регламентирована временем. Во-вторых, данная категория военнослужащих, заключившая контракт непосредственно на исполнение своих служебных обязанностей в пределах имеющейся квалификации, а в итоге на длительное время (четырепять лет) переходит в другую категорию – курсант с отрывом от служебных обязанностей, определенном в контракте. В-третьих, что касается непосредственно финансовых
резервов, в течение всего срока обучения военнослужащим по контракту выплачивается денежное довольствие по последней занимаемой должности, что более чем в 10 раз
превышает денежное довольствие курсантов при одинаковом для всех объеме служебных обязанностей и учебной нагрузке. Кроме этого, курсантам из числа военнослужащих срочной службы и лиц, которые не проходили военной службы, предусмотрено
повышение должностных окладов за отличную и хорошую успеваемость. У военнослужащих по контракту, которые обучаются курсантами, выплат стимулирующего характера за отличную и хорошую успеваемость нет, что приводит, естественно, к их финансовой незаинтересованности в повышении успеваемости.
Таким образом, в период мобилизации и в особый период целесообразно зачислять курсантами военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава после окончания контракта и на общих основаниях, учитывая опыт военной службы, и
наоборот, отдавая предпочтение военнослужащим по контракту, участвующим в боевых действиях. Это приведет к экономии бюджетных средств 50,7 тис.грн., исходя из
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данных за 2015/2016 учебный год, где военнослужащие по контракту составляют 10%
численности курсантов (5164чол.).
Рассматривая вопрос о поиске резервов финансирования, необходимо отметить
ряд негативных тенденций, которые наблюдаются при прохождении оплаты через органы государственной казначейской службы. Так, задержка оплаты на длительный срок
в периоды резких инфляционных всплесков, колебаний валюты ведет к расторжению
договоров с поставщиками, срыву поставок товарно-материальных ценностей. Как выход из сложившейся ситуации – необходимо изыскать пути погашения негативных последствий (замедление темпов прохождения ассигнований и увеличение сроков оплаты
счетов поставщиков и подрядчиков).
Применительно к стадии исполнения бюджета конкретного ВВВУЗа необходимо
исключить практику неравномерного финансирования с переносом основных объемов
финансирования на конец года, внедрить в бюджетный процесс рассмотрение и всестороннюю оценку не только самих военных расходов, предусмотренных бюджетом, но и
перспективного финансового плана на предстоящие два года с включением в него всех
сбалансированных программ, необходимых для деятельности ВВВУЗа.
Таким образом, прогноз общей тенденции финансирования военного образования
требует поиска резервов финансирования, а предложенные теоретико-методичные аспекты и практические рекомендации обеспечат значительную экономию государственных средств.
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Аннотация
В статье рассмотрены роли налоговой системы и ее влияние на процессы управления государствами. Для принятия управленческих решений налоги являются возможностью дающей шанс выжить в условиях мирового финансового кризиса
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Одной из актуальных проблем является налогообложение предпринимательской
деятельности. Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с предпринимателей
и предприятий. Благодаря налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность
страны и связь привлечение иностранных инвестиций. С помощью налогов государство
получает в свое распоряжение денежные ресурсы, необходимые для выполнения общественных функций. За счет налогов финансируются параллельно расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов.
Однако, история налогов уходит корнями в глубокую древность. Понятие налог
возник в V веке до нашей эры. Обычно налоги появились вместе с государствами. Сейчас налоги играют главную позицию в странах. Мы считаем необходимым кратко рассмотреть историю возникновения налогов и развития науки о налогах. В III веке до
нашей эры в законах царя Хаммурапи велись в размере 10% всего имущества.
В христианском мире налог считался уже известным методом взимания денег в
пользу государства. Еще К. Маркс писал: «В налогах воплощено экономически выраженное существование государства [1].
С середины XIII в. Фома Аквинский назвал налогов формой грабежа.
Первые теории налогообложения содержатся в трудах О. Мирабо, С. Вольтера, Ф.
Аквинского, Т. Гоббса, П. Де Вобана, Ш. Монтескье, С. Т. Мальтуза, А. Тьера, Д. Мак10

Куллоха, Д. Локка, Т. Джорджа, Ж. Ж. Руссо, К. Маркса, Э. Селигмана, А. Смита, Д.
Рикардо, А. Вагнера, Дж. Кейнса, Д. Фридмана, А. Лаффера.
Точный момент возникновения налогов как экономического явления науке установить, пока не удалось. В Афинах и Римской империи налоги не взимались. Обложение налогом зависело от имущественного и семейного положения. В Древнем Египте
налоги были связаны со строительством. В Китае в V веке до нашей эры взималась
натуральная подушная подать [2].
В 1776 году шотландский экономист и философ Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» впервые сформулировал принципы налогообложения, дал определение налоговым платежам, обозначив их место в финансовой системе государства, а также указал, что налоги для плательщика есть показатель свободы, а не рабства. Государства Европы способствовали развитию «налоговой идеологии», ставшей теоретической основой всеобщности налогообложения. В середине Х1Хв. уменьшилось число налогов, большее значение придавалось соблюдению
юридической формы при их введении и взимании [3].
В литературе есть различные определения налога. Однако для большей связи теории и практики налогообложения целесообразно ориентироваться на определение данной экономической категории, содержащееся в Налоговом кодексе каждых стран мира.
Налоги - законодательно установленные государством в одностороннем порядке
обязательные денежные платежи в бюджет. Различаются они [4] :
- обязательность;
- индивидуальная безвозмездность;
- отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам;
- направленность на финансовое обеспечение деятельности государства.
А элементами налогообложения являются (1 рисунок):

налоговая база
налоговая ставка
налоговый период

Элементы
налогообложения

объект налогообложения

порядок исчисления налога
порядок и сроки уплаты налога
Рисунок 1 – Элементы налогообложения
Примечание: разработано на основе источника [5]
Объектами налогообложения и объектом является имущество и действия, с наличием и на основании которых у налогоплательщика возникает налоговое обязательство.
Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с Особенной частью Налогового кодекса каждой республики.
Основной задачей налога является формирование доходов государственного
бюджета. В современном государстве перед налогом стали ставиться задачи: формировать доходы государства таким образом, чтобы при этом [5]:
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- удовлетворять потребности государства в денежных средствах;
- максимально стимулировать производство, развивать потенциальную базу налогообложения и увеличивать количество конкретных объектов налогообложения;
- сохранять относительно однородное общество без явных признаков имущественного расслоения и сглаживать возникающие на почве имущественного расслоения
конфликты.
В целях определения обязанностей налогоплательщика законодательные акты
устанавливают и определяют следующие основные элементы налога:
- Налогоплательщик (субъект налога);
- Объект и источник налога; единица налогообложения;
- Налоговая ставка (норма налогообложения);
- Сроки уплаты налога;
- Бюджет или внебюджетный фонд, в который зачисляется налоговый оклад.
К налогоплательщикам, нарушающим налоговое законодательство, применяются
санкции в виде взысканий сумм, скрытых или, заниженных доходов; штрафов в долевом или кратком в зависимости от тяжести нарушения; пени за просрочку платежей в
бюджет.
Например: налоговая система РК включает виды налогов, сборов и пошлин, правовые нормы, регулирующие отношения и органы налоговой службы (Налоговый комитет Министерства финансов РК и его местные органы). Налоговые системы могут
представлять довольно сложные модели, поскольку существует множество налогов, их
плательщиков, способов взимания налогов, налоговых льгот. Налоговым Кодексом
предусмотрены следующие виды налогов (2 рисунок):

Рисунок 1 – Виды налогов
Примечание: разработано на основе источника [8]
Роль налогообложения является эффективным способом для государства и для
организации. Стратегия налогообложения в условиях глобализации экономических отношений становится одной из доминирующих базовых стратегий развития стран. В
связи с этим, роль налогообложения является весьма актуальной и требует своевременно диверсифицировать позицию налогов.
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Анотація
У статті розглядаються питання вдосконалення процесу прийняття рішень на
підприємстві. Приділяється значна увага оцінці альтернативних варіантів рішень при
планування витрат ресурсів в сільськогосподарських підприємствах.
Abstract
The questions of improvement of process of making decision on an enterprise are examined. Much attention is given to the estimation of alternative variants of decisions at planning
of production costs in operating activity of agricultural enterprises.
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Обсяг та складність інформації, що отримують управлінські працівники в сучасних умовах призводить до того, що процес прийняття рішень стає все більш складним і відповідальним.
Рішення відіграють вирішальну роль у господарській діяльності, створюючи передумови для отримання майбутнього прибутку чи збитку від здійснюваної діяльності
[1].
Від того наскільки оптимальним є прийняте рішення залежать результати діяльності підприємства. Як свідчить практика управління, у задані терміни реалізується не
більше 30% рішень. До того ж, за даними експертів, майже 25% реалізованих рішень не
дають очікуваного результату, тобто виявляється недостатньо ефективними [2, с.234].
Реальна цінність прийнятого управлінського рішення визначається тільки після
його виконання, а результати реалізації кожного рішення, у свою чергу, впливають як
на виконання стратегії підприємства в цілому, так і на розробку подальших дій [3].
Особливу роль при прийнятті рішень відіграють проблеми, що пов’язані з
оцінкою прогнозу розвитку ситуації і результатів реалізації варіантів альтернативних
рішень. Під час оцінки можливих рішень керівник намагається спрогнозувати те, що
відбудеться у майбутньому. Не здійснюючи прогнозу розвитку ситуації не можливо
ефективно управляти. Керівник повинен визначити переваги та недоліки кожної з аль13

тернатив та можливі наслідки.
Майбутнє завжди невизначене. Багато факторів, в тому числі чинники, які знаходяться за межами організації, на які керівник не в змозі вплинути, можуть завадити
втіленню наміченого. Тому, якщо наслідки якогось рішення сприятливі, але шанс його
реалізації невисокий, воно може стати менш бажаним варіантом вибору. Керівник
включає імовірність в оцінку, приймаючи до уваги ступінь невизначеності і ризики.
Такі обмеження звужують прийняття оптимальних рішень. Тому потрібно
врахувати всі можливі фактори які можуть вплинути на ситуацію та її розвиток і визначити альтернативи, тобто з'ясувати всі можливі варіанти дій, які усунуть причини проблеми.
При прийнятті управлінських рішень бажано виявити всі можливі альтернативні
варіанти які не тільки допомагають усунути причини проблеми а й сприяють реалізації
цілей організації. Але на практиці такі ідеальні варіанти майже неможливі, до того ж
часто в складних ситуаціях ми не завжди володіємо достатньо імовірною статистичною
інформацією, що є необхідною умовою для розробки якісного прогнозу. Тому керівник
обмежує число варіантів вибору для детального розгляду кількох альтернатив, які є
найбільш бажаними. Крім того, важливо, щоб менеджер мав можливість їх корегування
у відповідності зі змінами, що відбуваються у зовнішньому середовищі.
В операційній діяльності сільськогосподарських підприємств використовується
велика різноманіть ресурсів. При плануванні виконання робот, кількості і вартості витрат ресурсів під певні операції, управлінським працівникам доводиться обробляти великий обсяг різноманітної інформації, яка стосується цін на ресурси, появи нових інноваційних продуктів, що можуть використовуватися в сільськогосподарському виробництві та ін.. При цьому, іноді перед менеджерами постає питання вибору того чи іншого ресурсу, враховуючи їх вартість, що впливає на результативність операційної
діяльності.
Для здійснення оперативного планування в рослинництві використовують технологічні карти, в якій відображується технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва, робоча сила необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних
витрат на вирощування окремої сільськогосподарської культури на певній площі. На
прикладі розрахунку технологічної карти вирощування озимої пшениці з використанням комп’ютерного ресурсу Excel визначимо альтернативні варіанти вибору оптимального управлінського рішення.
У відповідності з прийнятою технологією і запланованою кількістю витрат ресурсів операційний менеджер може оцінити доцільність здійснення витрат (табл. 1) та
визначати загальну суму необхідних витрат. Ціни на ресурси зазначені станом на
кінець 2015 року.
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Таблиця 1

Кількість

Матеріали

Од. виміру

Розрахунок витрат ресурсів на вирощування пшениці озимої
Ціна,
грн.

Сума, грн.

%

1.Мінеральні добрива
Аміачна селітра,3 ц на 1га

т

30

7100

213000

Нитроамофоска, 2 ц на 1га

т

20

12650

253000

0,9
31,0

466000

57,1

6300
11650
32360
10605
13450
10145
16872
3780

0,8
1,4
4,0
1,3
1,6
1,2
2,1
0,5

Всього
Фосфід цинку, 0,3кг на 1га
Вінцит Форте, 1,25 ц на 1га
Рекс Дуо 0.5л на 1га
Калібр,0.05гр. на 1га
Импакт, 0,5л на 1га
Круізер 0.25л на 1га
Маршал 1л на 1га
Фастак 0.15л на 1га

2. Засоби захисту рослин
кг
30
210
л
25
466
л
50
647,2
кг
5
2121,1
кг
50
269
л
5
2029
л
100
168,7
л
15
252

105163

12,9

4500

90000,0

11,0

16,15

120949

14,8

782111
816276

95,8
100,0

Всього
1 репр., 2 ц на 1га
4. Пальне
Разом матеріали
Виробничі витрати

3.Насіння
т
20
л

7489

Зміни що, вносяться в таблицю 1 автоматично відображуються в таблиці результативності (табл. 2). Отже, при заданому рівні матеріальних витрат та ціні реалізації,
що склалося на ринку, ми отримуємо наступні показники результативності виробництва озимої пшениці: при досягненні урожайності озимої пшениці 50 ц з 1га господарство досягне рівня рентабельності 100%.
Таблиця 2
Економічна ефективність вирощування озимої пшениці
Варіанти рішень за песимістичним та оптимістичним
сценарієм
Показники
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
Урожайність, ц на 1га
50
47
45
40
30
Ціна реалізації, грн. за 1ц
326
326
326
326
326
Чистий доход (виручка),
грн.
16300
15322
14670
13040
9780
Виробничі витрати, грн.на
1га
8163
8163
8163
8163
8163
Прибуток, грн. на 1га
8137
7159
6507
4877
1617
Рентабельність, %
100
88
80
60
20
15

Враховуючі коливання ціни на матеріальні ресурси та ціни реалізації при використанні запропонованої методики можна легко корегувати планові показники виробництва. Крім цього, швидко визначається доцільність вибору тієї чи іншої альтернативної ціни закупки матеріальних ресурсів та кількості їх використання.
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Анотація
У статті розглядаються основні відомості про застосування визначеного інтеграла
в економічних дослідженнях. Детально розглянуто одну задачу із використанням інтегралів в економічних обчисленнях - задачу про обчислення середніх значень економічних функцій.
Abstract
This article develops the main notions on definite integral usage in the economic researchers. One problem concerning the definite integral usage in economic researches is elaborated; this is the problem of economic functions average meanings calculation.
Ключові слова: інтегральне числення, математичні методи, оборотні фонди,
споживчий надлишок, попит на товар, пропозиція товару, середні значення економіч16

них функцій, змінні та граничні витрати, змінні та граничні доходи, змінний та граничні прибуток підприємства.
Keywords: integral calculations, mathematic`s methods, current funds, consuming surplus, demand on goods, supply on goods, average meaning of economic functions, variables
and limits expenditures, variables and limits income, variables and limits of an enterprise.
Для молодого економіста не завжди буває очевидною необхідність ґрунтовного
опанування математичним апаратом. Проте, сучасна математика інтенсивно проникла в
більшість галузей знань, зокрема в економічні науки. Саме тому, важливо вчасно пояснити молодим спеціалістам універсальність мови математики та широкий спектр її застосування в майбутній діяльності.
Економіка, як наука, ще з ранніх часів у своїй діяльності користується різноманітними кількісними характеристиками, і як наслідок – вона зібрала в собі велике число
математичних методів.
Багато задач математичного й економічного аналізу приводять до необхідності
пошуку первісної функції для початкової [1].
У якості одного із прикладів застосування інтегрального числення в економічних
обчисленнях можна розглянути формування оборотних фондів. Це динамічний процес,
що відбувається в часі і який можна розглядати як неперервний. Якщо розглянути залежність обсягу оборотних фондів від часу як функцію, то похідною за часом від такої
функції буде швидкість формування оборотних фондів, яку можна розглядати і як швидкість потоку грошових фондів. Тоді оберненою задачею до заданої буде пошук первісної функції – за відомою швидкістю потоку грошових фондів, необхідно знайти оборотний фонд.
Зупинимося на кількох прикладах використання інтегрального числення в економіці.
Почнемо із поширеного в ринковій економіці поняття споживчого надлишку. Для
цього введемо кілька економічних понять і позначень [2].
Попит на товар – сформована на певний момент часу залежність між ціною товару й обсягом його покупки. Попит на окремий товар графічно зображується у вигляді
кривої з негативним нахилом, що відображає взаємозв'язок між ціною одиниці товару й
кількістю товару, що споживачі готові купити при кожній заданій ціні. Негативний нахил кривої попиту має очевидне пояснення: чим дорожче товар, тим менше кількість
товару, що покупці готові купити, і навпаки.
Аналогічно визначається й інше ключове поняття економічної теорії – пропозиція
товару, – сформована на певний момент часу залежність між ціною товару й кількістю
товару, запропонованого до продажу. Пропозиція окремого товару зображується графічно у вигляді кривої з позитивним нахилом, що відбиває взаємозв'язок між ціною одиниці цього товару та кількістю товару, що споживачі готові продати при кожній ціні.
Варто відзначити, що економісти зображають аргумент (ціну) по осі ординат, а
залежну змінну (кількість товару) – по осі абсцис.
Також важливу роль у моделюванні економічних процесів відіграє ринкова рівновага. Стан рівноваги характеризують ціна й кількість, при яких обсяг попиту збігається
з величиною пропозиції, а графічно ринкова рівновага зображується точкою перетину
кривих попиту та пропозиції
Розглянемо одну із економічних задач, де використовується інтегральне числення
– задача про обчислення середніх значень економічних функцій.
В економічних задачах досить часто використовують теорему про середнє значення.
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Нехай C=C(t), R=R(t), P=P(t) – відповідно змінні витрати, доходи і прибуток підприємства (фірми), тоді їх середні значення за час від t  t 0 до t  t1 обчислюється за
формулами
t
t
t
1 1
1 1
1 1
Cсер 
C (t )dt ,
Rсер 
R(t )dt ,
Pсер 
P(t )dt ,
t1  t 0 t0
t1  t 0 t0
t1  t 0 t0
відповідно.
До прикладу, якщо потрібно знайти середній дохід за 10 місяців поточного року,
при заданій функції доходу фірми R(t )  3t 2  2t  1, де t – час, то отримаємо:
10

1
1
1
Rcее   (3t 2  2t  1)dt  (t 3  t 2  t ) |10
(10 3  10 3  10)  109 умов. грош.
0 
10 0
10
10
од.
Граничні функції (граничний доход, граничні витрати, граничний прибуток) можна отримати з відповідних економічних функцій диференціюванням. Інтегрування дає
змогу розв’язати обернену задачу: знайти дану економічну функцію за відомою граничною функцією.
Нехай C`(x), R`(x), P`(x) – відповідно функції граничних витрат, доходу та прибутку підприємства (фірми), тоді при реалізації х одиниць товару (продукції) зміни витрат, доходу й прибутку зі збільшенням реалізації виробленої продукції від a до b одиниць обчислюють за формулами
b

С (b)  C (a)   C `( x)dx ,
a

b

R(b)  R(a)  R`( x)dx ,
a

b

P(b)  P(a)   P`( x)dx
a

відповідно.
Якщо витрати на виготовлення одиниці продукції зростають за законом у = f(x),
то фактичне зв’язування обігових коштів при цьому обчислюють за формулою
Т

Сфакт   f ( х)dx .
0

Умовне зв’язування обігових коштів (якщо всі витрати виплатити в перший день)
С умов.  tC , де t – тривалість циклу виробництва, а С – загальні витрати.
Коефіцієнт готовності одиниці продукції обчислюють за формулою
Сфакт
К
.
С умов
Нехай, задано граничний прибуток фірми Р`(х)=23,5 – 0,01х, тоді зростання прибутку, при збільшенні реалізація продукції з 1000 до 1500 одиниць буде дорівнювати:
1500
x2
Р(1500)  Р(1000)   (23,5  0,01х)dx  (23,5 x  0,01 )1500
1000  35350  11250  5000  5500.
2
1000
Тобто, прибуток зросте на 5500 умов. грош. од.
Ми розглянули лише одну із можливих економічних задач, проте галузей для застосування безліч.
Загалом економічне застосування саме інтегрального числення відображається: в
динамічних процесах – при обчисленні обсягу виробленої продукції за певний період
часу; обчисленні середніх значень економічних функцій – середнього доходу; визначенні приросту капіталу за відомими чистими інвестиціями; оцінці ступеня нерівномірності розподілу доходів населення; в обчисленні фінансових задач – при роботі із дисконтуванням; в задачах на реалізацію товарів.
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Анотація
Розглянуті та проаналізовані причини виникнення і наслідки системних ризиків
для підприємств, методи попередження фінансової небезпеки підприємств. Визначені
та запропоновані основні заходи щодо вдосконалення системи управління фінансовими
ризиками.
Abstract
The reasons and consequences of systemic risks for enterprises, methods to prevent the
danger of financial enterprises are considered and analyzed. The main key ways to improve
the management of financial risks are identified and proposed.
Ключові слова: фінансові ризики, системний ризик, фінансова безпека підприємства, хеджування
Keywords: financial risk, systemic risk, the financial security of the company, hedging
Актуальність теми. Питання аналізу фінансових ризиків підприємств та пошук
шляхів їх диверсифікації наразі є актуальним в умовах загострення економічної та політичної ситуації в Україні, оскільки фінансове становище суб’єктів господарювання та
держави в цілому залежить від здатності управляти ризиками. Окремі аспекти диверсифікації фінансових ризиків підприємства набувають особливого значення в умовах,
коли крім ринкової невизначеності, суб’єкти господарювання опинились в умовах невизначеності політичного характеру, пов’язаної із загостренням економіко-політичного
конфлікту.
Рівень розробки теми дослідження у науковій літературі. Питання методики оцінки та управління ризиками були досліджені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців таких як В.М. Боронос, В М.І. Диба,.В. Вітлінський, Р.В. Пікус, Ю.І. Івченко,
Г.Г. Кірейцев, В.Р. Кучеренко, Д. Редхед, С.Хьюїс, В. Шарп та ін. Значна увага була
присвячена питанням фінансових ризиків підприємства, проте залишаються невирішеними проблеми пов’язані як з визначенням самого поняття “фінансовий ризик”, так і
підходами до класифікації фінансових ризиків підприємства.
Виклад основного матеріалу. Формування системи управління ризиками на підприємстві пов’язано з виникненням значної кількості суперечностей та труднощів. Чи19

мало науковців піднімають проблеми гармонізації елементів управління фінансовими
ризиками підприємства, зростання системного ризику, недосконалість інструментарію
управління ризиками, відсутність ефективної системи регулювання та нагляду на всіх
рівнях управління ризиком, адаптацію існуючих у розвинених країнах методів управління ризиками до нашої країни тощо.
Основна проблема як для розвинутих країн, так і тих країн, що розвиваються – це
підвищення системного ризику. На сьогодні в переважній більшості країн формується
тенденція до стриманого зростання економіки, а в деяких - спостерігається період затяжного виходу з кризи 2008-2009 років. Такі тенденції стали наслідком заходів регуляторної політики як на національному, так і на наднаціональному рівнях, які частково
допомогли зупинити, а іноді і запобігти фінансовому та економічному колапсу. Проте,
системний ризик не було усунуто, а масштабні антикризові програми виснажили державні фінанси, що також стало джерелом для нових фінансових ризиків.
Системний ризик являє собою ймовірність або ризик порушення функціонування
всієї системи, через вихід з ладу окремих її елементів. В той же час, значна кількість
банкрутств в банківському секторі є свідченням існування банківського системного ризику. Так само, одночасне падіння вартості акцій є підтвердженням виникнення системного ризику на ринку цінних паперів [6].
За методикою МВФ, системний ризик розглядається як сукупність ключових ризиків у фінансовій системі - ризику ринку, що формується; кредитного ризику; ризику
ліквідності; ринкового ризику; макроекономічного ризику. Так, криза 2008-2009 року
засвідчила недієвість існуючої системи регулювання та нагляду на всіх рівнях управління ризиком, в зв’язку з чим, першочерговою ціллю для нової регуляторної інфраструктури США та Європи став не просто контроль за систематичним ризиком у фінансовій сфері, а упереджений аналіз процесів накопиченням ризиків у фінансовій сфері.
Слід зазначити, що спільна для всіх проблема в процесі реформування регуляторної інфраструктури фінансового ринку – це протиріччя між короткостроковими і довгостроковими пріоритетами.
Наразі спостерігається загальна тенденція щодо впровадження більш централізованих моделей нагляду за фінансовою системою. Збільшується глибина нагляду, яка
передбачає реєстрацію як учасників ринків, так і угод, які вони укладають. Проблема
високого системного ризику та необхідності реформування системи регулювання та
нагляду у сфері фінансових ринків є надзвичайно актуальною і для України, оскільки
системний ризик в нашій країні залишається на високому рівні, про що свідчить динаміка поганих кредитів у банківські системі [5].
Проблема системного ризику піднімається у працях І.В.Бєлової. Увага акцентується на тому, що банки розраховують показники концентрацій в різних розрізах, але
майже відсутні встановлені обмеження, які б використовувалися в процесі нагляду за
банками та за порушення яких застосовувалися б заходи впливу. Згідно з Методичними
рекомендаціями щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України концентрація виникає, якщо актив або зобов’язання банку, які характеризуються спільним фактором, перевищують певну межу його капіталу. Так, в цілому по
системі значення нормативу ризику на одного контрагента Н7 з 01.01.2002 до
01.01.2013 знаходиться на майже незмінному рівні 23 % при нормативному обмеженні
у 25 %. Значення нормативу великих кредитних ризиків, що повинно бути не більше
800 % регулятивного капіталу, весь період публікації статистики коливалося у межах
170-270 %. Вищенаведені дані фактично свідчать про недостатній моніторинг ризику
концентрації кредитів [1].
Особливе місце серед проблем пов’язаних із системою управління фінансовими
ризиками підприємства займає проблема методів попередження фінансових небезпек
підприємства. Проблему ідентифікації та вибору окремого методу оцінки підіймає Ді20

денко С.С. Існує численна кількість прогалин в запропонованих підходах до оцінки фінансових ризиків. На сьогодні відсутня універсальна методика визначення фінансового
ризику. Тому кожний підприємець, виходячи з особливостей і характеру діяльності
свого підприємства, від обставин, за яких приймається управлінське рішення щодо певної події чи діяльності, самостійно обирає той чи інший підхід до аналізу фінансового
ризику.
Вибір конкретних методів оцінювання ризику є достатньо проблематичним та залежить від можливостей одержання повної й достовірної інформації, вимог до кінцевих
результатів, до рівня надійності планування. Кожен із можливих методів оцінки не позбавлений недоліків і може використовуватися в досить конкретних ситуаціях. Тому часто різні методи оцінювання ризиків застосовують у комплексі [2].
Управління фінансовими ризиками є складовою загальної системи управління фінансовою безпекою підприємства. Найбільш проблемним моментом в системі управління фінансовими ризиками є своєчасне та повне встановлення їх переліку та чинників, що обумовлюють реалізацію ризикових подій. В сучасній економічній науці розроблено методики визначення кредитного та інвестиційного ризиків, ризику втрати ліквідності. Проте управління іншими видами фінансових ризиків, що виникають в діяльності суб’єктів господарювання, не має достатнього формалізованого інструментарію та
ідентифікація багатьох з них здійснюється суб'єктивно, на основі експертних оцінок
[4].
Проблема адаптації існуючих у розвинених країнах методів управління ризиками
відносно нашої країни особливо виражена у банківському секторі. Наразі Україна – це
країна з перехідною економікою, тому повністю відтворити управління ризиками, які
існують у країнах з розвиненою економікою неможливо, бо деякі методи боротьби з
ризиками недоцільно використовувати при значній інфляції та постійних коливаннях
економіки.
Багато проблемних питань з управління фінансовою безпекою підприємства
пов’язані з розробкою фінансової політики підприємства і вибору стратегії управління
ризиком. Використання кожного з методів потребує виконання певних умов, які інвестор може не прийняти. В зв’язку з цим, кожна зі стратегій управління ризиками, так само як і методи оцінки ризиків, має певні переваги та недоліки, які мають бути враховані
при виборі методів мінімізації ризиків.
Серед перспектив розвитку методів зниження фінансових ризиків підприємства
приділяється увага механізмам хеджування. Існуючий інструментарій методів зниження впливу фінансових ризиків досить різноманітний, і такі методи, як диверсифікація,
резервування та страхування, ефективно застосовуються вітчизняними підприємствами, але на українському ринку з’явилися досить нові та прогресивні механізми - хеджування і фінансовий інжиніринг, які можуть бути успішно використані для зниження
впливу ризикоутворюючих факторів на діяльність підприємств.
Визначальним моментом при оцінці ступеня розвитку хеджування в Україні є існування бірж, які є основним сектором торгівлі похідними інструментами. Однак нові
інструменти передачі ризику є для українського ринку новими і мають невисоку ліквідність. Існує ряд інших причин, які встають на шляху розвитку організованого біржового ринку і впровадження світової практики хеджування, це, зокрема: відсутність законодавчої бази, яка би чітко регулювала операції з товарними деривативами і питання
їхнього оподатковування; недовіра підприємств до бірж; відсутність інформації про національні особливості обігу товарних похідних інструментів; система стандартизації
якості продукції, яка за багатьма критеріями і товарами не відповідає стандартам світового ринку, а це блокує вихід вітчизняних підприємств на міжнародні ринки.
Таким чином, хеджування є ефективним механізмом як розвитку товарного і фінансового ринку, так і найбільш перспективним методом захисту підприємств від фі21

нансових ризиків, але поки що недосяжним для України [3].
Висновки. Основними проблемами розвитку системи управління фінансовими ризиками підприємств є проблеми гармонізації елементів управління фінансовими ризиками підприємства, недосконалість інструментарію управління ризиками, зростання
системного ризику, відсутність ефективної системи регулювання та нагляду на всіх рівнях управління ризиком, проблеми адаптації існуючих у розвинених країнах методів
управління ризиками до нашої країни тощо.
Проаналізувавши проблеми системи управління фінансовими ризиками, можна
запропонувати комплексні заходи щодо вдосконалення системи управління фінансовими ризиками у Україні:
- доцільно сформувати сучасну методику ідентифікації фінансових ризиків та законодавчо її закріпити;
- оскільки визначення і класифікації фінансових ризиків у чинному законодавстві
відсутні, то це суттєво перешкоджає розвитку системи страхування фінансових ризиків
в Україні. Варто адаптувати законодавство України у страховій сфері до законодавства
ЄС із впровадженням європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, удосконаленням порядку ліцензування страховиків, підвищенням вимог до формування статутного капіталу, запровадженням міжнародних норм корпоративного управління ;
- необхідним є розробка законодавчих змін для стабілізації фінансових ринків та
мінімізації валютного та систематичного ризиків на сьогоднішній день;
- можна запровадити використання кредитних рейтингів - як інструменту оцінки
надійності та кредитоспроможності як окремих цінних паперів так і їхніх емітентів, у
тому числі підприємств, банків чи муніципалітетів.
Запропоновані інструменти реформування системи управління фінансовими ризиками підприємства сприятимуть законодавчому закріпленню методики ідентифікації
фінансових ризиків, створять основу для розвитку страхування ризиків, будуть спрямовані на врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках.
Основними рекомендаціями з формування системи управління фінансовими ризиками на підприємствах можна виділити наступні: використання системи управління
ризиками; впровадження у практику технологій ризик-менеджменту; створення інформаційної бази даних ризиків фінансовій безпеки; запровадження вибору оптимального
рівня фінансової безпеки; розробка стратегії управління ризиками тощо.
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Аннотация
Политика в области занятости является важной частью сохранения безработицы и
сокращения масштабов нищеты. Политика в области занятости в развитых и развивающихся странах осуществляет экономическое и социальное регулирование. В этом
смысле политика в области занятости - создание рабочей силы, спроса и предложения
,баланса наряду с обеспечением роста и стабильности в экономике и включает в себя
решения проблем, вызванных дисбалансом. Повышение занятости и расширение
предоставления роста занятости в Турции на повестке дня как конечная цель сама по
себе не зависит от экономического роста в целом и, в частности, от инвестиций.
Abstract
Employment policy is an important part of keeping unemployment and poverty
reduction. Employment policies in developed and developing countries to implement
economic and social regulation. In this sense, employment policy - the creation of the labor
force supply and demand balance, while ensuring growth and stability in the economy and
includes solutions to problems caused by imbalances. Increasing employment and the
expansion of employment growth in Turkey on the agenda as an end in itself does not depend
on economic growth in general and, in particular, investment.
Ключевые слова: политика занятости, безработицы, уровень жизни, рынок труда.
Keywords: employment policy, unemployment, living standards, the labor market.
Проблемы безработицы в период с 1980-х годов до сегодняшнего дня в Турции
явно не в состоянии выдвинуть комплексную модель решения. Роль инструментов активной занятости политики, которые считаются важными в этом отношении, пытаються решить проблему.
Для реализации плана по повышению благосостояния отдельных лиц, политикa
занятости, проводимой правительством, необходимо повыситьэкономическое и социальное значение фактора производства, важным элементом которого является труд.
Политика в области занятости является важной частью сохранения безработицы и
сокращения масштабов нищеты. Политика в области занятости в развитых и развивающихся странах осуществляет экономическое и социальное регулирование. В этом
смысле политика в области занятости - создание рабочей силы, спроса и предложения
,баланса наряду с обеспечением роста и стабильности в экономике и включает в себя
решения проблем, вызванных дисбалансом.
Политика в области занятости, улучшая благосостояние населения обеспечивает
экономический рост и стабильность в любой стране, доход, получаемый от эффективного использования фактора производства в целях обеспечения социальной справедливости и равных возможностей, позволяет добиться справедливого распределения, для
борьбы с негативными последствиями, вызванными безработицей в целях предотвра23

щения бедности и обеспечивает достойный образ жизни. Это позволяет поддерживать
их жизненные принципы, включает в себя правила и процедуры.
Политика в области занятости, на основе всех видов обеспечения роста занятости
,в целях содействия экономическому росту и развитию, повышению уровня жизни, для
удовлетворения потребности в рабочей силе для того, чтобы разрешить проблемы безработицы и неполной занятости, полной и производительной занятости,с тем чтобы
обеспечить любое сознательное вмешательство на рынке труда.
Повышение занятости и расширение предоставления роста занятости в Турции на
повестке дня как конечная цель сама по себе не зависит от экономического роста в целом и, в частности, от инвестиций.
Механизмы на рынке труда можно рассматривать как политики в области занятости. Соответственно, можно упомянуть активные и пассивные политики в области занятости .В рамках борьбы с безработицей на рынке труда , различные стратегии были
разработаны для компенсации негативных последствий безработицы и повышения
уровня занятости. Такая политика, как правило, пассивная и активная политика в области занятости, обсуждаются в двух рубриках. Пассивные политика в области занятости,
с тем, чтобы компенсировать негативные последствия безработицы возникла в начале
1900-х годов и сохраняет свое значение до сегодняшнего дня. Тем не менее, рост и эффективность пассивной политики в результате безработицы, обсуждая на высоких
уровнях борьбу с безработицей было высказано предположение, что эти политики. а не
пассивная политика будет способствовать снижению уровня безработицы, что было
продемонстрировано, чтобы перейти к активной политике.
Она находит применение в странах ОЭСР в рамках активной политики в области
занятости в целях борьбы с безработицей и повышения уровня занятости,которой отводится важная роль с 1990 года и все большее значение, особенно в странах ОЭСР. будут разрабатываться в предстоящий период.
Имея дело с пассивной политикой занятости ,которая компенсировала потери дохода в период безработицы или поиска работы связана с активной политикой занятости, интеграцией рынка труда,в широком смысле относится к социальным трансфертам. С другой стороны, активная политика занятости часто сталкиваются с трудностями при интеграции на рынке труда молодежи, престарелых, специальных групп, таких
как женщины и инвалиды.
На пути к решению информированности о рынке труда в период после 1980 года,
наиболее важной инициативой в августе 1999 года, является введение страхования по
безработице, первоначальные выплаты страхования по безработицеосуществляются с
марта 2002 года .
Активная политика занятости в первую очередь для снижения безработицы, увеличения занятости направлен на увеличение доходов. Повышенное внимание на активной политики занятости в последние годы были применены в борьбе с безработицей в
качестве важного инструмента политики.
Сегодня дело приватизации государственной собственности, отсутствие инвестиций частного сектора, интенсивное количество молодых людей, участвующих на рынке
труда каждый год, которые вызывают изменения в привлекательности рынка труда
увеличивают их шансы на трудоустройство, имеет очень важную роль для предотвращения безработицы, особенно структурной безработицы.
Активная политика на рынке труда обеспечивают некоторую гибкость с точки
зрения отдельных лиц и организаций для осуществления интервенции на рынке труда.
В отличие от единой классификации активных инструментов политики в области
занятости в различных источниках представляется инструменты политики оплаты труда и субсидии, программы помощи для бизнеса, прямой занятости населения, програм24

мы профессиональной подготовки, общественной картографии и консультационных
услуг.
В рамках программ по улучшению качества рабочей силы в сфере занятости,
ожидается увеличение производственных мощностей и эффективности. Программы,
которые увеличивают предложение труда; в частности, факторы производства направлены на повышение занятости за счет повышения квалификации рабочей силы.
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Аннотация
В статье исследуются демографические вопросы в Турции. В динамике анализируется рождаемость, смертность, детская смертность, экономическое активное население. Исследуется миграция населения внутри страны, а также уровень грамотности
населения и размер домохозяйств.
Abstract
The article examines the demographic issues in Turkey. The dynamics analyzes fertility,
mortality, infant mortality, the economically active population. We study migration with in
the country, and also explores the state of literacy of the population and household size.
Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, миграция, грамотность,
домохозяйства.
Keywords: demography, fertility, mortality, migration, literacy, household.
Исследование в целом демографических тенденций показали, что начиная с 2000х годов, Турция вступила в новый демографический режим. Со времен провозглашения
Республики и продолжая до нынешних в социально-экономических областях, особенно, показатели матери и ребенка ,состояния здоровья наблюдаются позитивные изменения. Населению Турции на данном этапе демографического перехода характерно
старение, отличающийся низким уровнем рождаемости и смертности.
За 1927-2014 гг. население Турции увеличилось в 5,5 раза. Во время второй мировой войны (1939-45) наблюдалось снижение темпов прироста населения, так как снизились роды, увеличилась смертность. После 1945 года, в период 1955-60гг. наблюдался
самый высокий уровень роста населения; с 1965 года, в Турции прослеживается регулярное снижение темпов роста населения.
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Таблица 1.
Распределение населения Турции по возрасту
15-64
65 и более
Всего
1935
41,3
54,7
4,0
100,00
1955
39,5
57,1
3,4
100,00
1965
41,9
54,1
4,0
100,00
1975
40,6
54,8
4,6
100,00
1985
37,6
58,2
4,2
100,00
1990
34,6
61,1
4,3
100,00
2000
29,8
64.4
5,7
100,00
2010
25,6
67,1
7,2
100,00
2014
24,2
67,7
7,9
100,00
С 1965 года доля 0-14 возрастной группы от общей численности населения резко
сокращается, Одним из наиболее важных характеристик населения Турции является то,
что он молод. По состоянию на 2014 г. доля 0-14 возрастной группы в общей численности населения составляет 24,2%. Около одной четверти населения, будучи в школьном
возрасте, еще не достигли трудоспособного возраста [1] . С момента своего создания
две политики в области народонаселения были осуществлены в Турецкой Республике
[2] :
- до 1965 года политика стимулирования рождаемости
- после 1965 года политика контроля рождаемости, нашедшая свое место в законе
о планировании населения.
Соотношение населения до и за пределами (0-14 и 65+ лет) трудоспособного возраста (активного населения) к численности трудоспособного населения (15-64 лет) в
1935 году на 100 человек приходилось 83, в 1990г. -64 человек на каждые 100 человек
трудоспособного возраста. А в 2014 году - 47 человек.
В Турции доля пожилого населения (65 лет и более) в общей численности населения за последние 20 лет не показали серьезных изменений, составляя ниже 5 процентов. Доля от общей численности пожилых людей, растет с уменьшением рождаемости,
особенно в сельских районах из-за быстрой миграции, скорости старения, растет быстрее. В 2013 году население в возрасте 65 лет и старше составило 7,68%, а в 2050 году
ожидается - 17,6%. [3]
Таблица 2
Сельское и городское население Турции
Годы
Село
Город
Село в %
Город в %
1927
10.342.391
3.305.879
75,8
24,2
1935
12.355.376
3.802.642
76,5
23,5
1940
13.474.701
4.346.249
75,6
24,4
1945
14.103.072
4.687.102
75,1
24,9
1950
15.702.851
5.244.337
75,0
25,0
1955
17.137.420
6.927.343
71,2
28,8
1960
18.895.089
8.859.731
68,1
31,9
1965
20.585.604
10.805.817
65,6
34,4
1970
21.914.075
13.691.101
61,5
38,5
1975
23.478.651
16.869.068
58,2
41,8
1980
25.091.950
19.645.007
56,1
43,7
1985
23.798.701
26.865.757
47,0
53,0
1990
23.146.684
33.326.351
41,0
59,0
2000
23.797.653
44.006.274
35,1
64,9
2010
17.500.632
56.222.356
23,7
76,2
2014
17.178.953
58.448.431
22,7
77,2
Годы
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Несмотря на наблюдаемое снижение рождаемости и смертности в течение долгого времени, скорость миграции не сократился. Направление миграции в Турции, как
правило, из сельской местности в городские, с востока на запад. Если в 1927 году 75,8
процента населения проживало в сельской (менее 10 тысяч жителей), а 24,2 процента
проживало в городских районах, то в течение 83 лет произошли обратные тенденции.
По состоянию на 2011 год, 23,2 процента населения Турции (17,338,563) проживало в
сельской местности, до 76,8 процента (57,385,706) в городской местности. По состоянию на 2014 года 75,8 процента населения по-прежнему живут в поселениях свыше
10000.
Рост городского населения ускорился, особенно после 1950 годов, в период 192750 гг. Доля городского населения увеличилась только 0,8 процентных пункта, а 1950 2010 годы увеличилась на 51 процентных пункта. За период 1927-35 среднегодовой
темп прироста населения в сельских и городских районах был почти равномерно. За
1935-40 гг. наблюдалось увеличение населения в городской местности, а за 1940-45 гг.
влиянием второй мировой войны наблюдается снижение населения, как в городской,
так и сельской местностях. После 1950 года, средний годовой прирост городского населения можно объяснить ускорением миграции населения с сельских районов в города.
Хотя в период 1927-2010 несмотря на сильное увеличение городского населения, большинство городского населения сельского происхождения. Поскольку городское население составило 3,3 миллиона в 1927 году, а население с 1927 по 2010 годы увеличился
бы в 5,5 раза, то городское население Турции только в 2010 году мог бы достигнуть 18
миллионов. Тем не менее, городское население составляло 56,2 млн. в 2010 году, и следовательно, можно сказать, что только 32 процентов составляют населения городского
происхождения. Если рождаемость городского населения считают низким, то это соотношение должно быть еще ниже.
Сегодня миграция в Турции продолжает двигаться в направлении из малых городов в крупные города. До 1990 года миграция объяснялась в основном экономическими
причинами. Соответственно, миграция в мегаполисы часто приводит к физическим составляющим, таким как строительство жилья и инфраструктуры, которое носит этнический характер. [3]
Показатель младенческой смертности: в 1950-е годы было около 200 тысяч, в
1970-е годы 130 тысяч, в 1985 году снизился до 80 тысяч. В 2008 году на 17 тысяч, в
2013 г -10,8., в 2014 году - 11,1 [4].
С течением времени в Турции уровень детской смертности быстро снижается.
ПДС за несколько лет выглядит следующим образом; 1971г.- 134, 1977г.- 102, в 1988 г.77,7, в 1998г.- 42,7 ,в 2004г.-24,6, в 2007г.- 21,7 [4].
Общий коэффициент рождаемости (число рождений): коэффициент рождаемости
самый высокий показатель достиг 45 % в 1940 году до 48 % в 1955 году [5].
В 2013 году этот показатель составил 17,0 ‰, а в 2014 году - 17,3 ‰. Провинции с
самым высоким уровнем рождаемости наблюдаются в 2014 году следующим образом:
Шанлыурфа (34,2 ‰), Шырнак (30,8 ‰), Агры (30,0 ‰), Муштур (28,6 ‰). Коэффициент рождаемости самый низкий из провинций: Эдирне (10,1 ‰), Кастамону (10,6 ‰),
Карабюк (10,7 ‰), Чанаккале (10,8 ‰), Кыркларэли (10,8 ‰). Суммарный коэффициент рождаемости: фертильный период женщины (15-49) представляет собой среднее
число детей. После основания Республики применяемая политика к росту населения
привело к росту рождаемости. В 1935 году 7 детей на одну женщину придерживалась
до 1950 годов. В 1960 - 6 , 1970- 5, в конце 1980-х стало -3 [5]. Суммарный коэффициент рождаемости по годам выглядит следующим образом: 2009: 2.7, 2010: 2,03, 20112,02, 2012- 2,08 ,2013: 2.10, 2014:2,17. Провинции с самым высоким общим коэффициентом рождаемости в 2014 году и число детей на одну мать выглядит следующим образом: 4,52 -Шанлыурфа, 4,23-Ширнак, 3,98-Агри, 3,86-Сиирт. Самая низкая рождае27

мость и число детей на одну женщину имело место следующим образом: Эдирне- 1,47,
Карабюк- 1,55, Кыркларэли -1,56, Эскишехир и Чанаккале - 1,57 детей [6]. Средняя
продолжительность жизни при рождении выросла: ожидаемая продолжительность
жизни при рождении в Турции (2014):у женщин- 80,7,у мужчин- 75,3 ;в среднем 78 лет.
Самая длинная средняя продолжительность жизни ожидается в провинциях: Тунджели
и Мугле (80,5), Мардин (80,3) и Гиресун (80,1), за которой следуют провинции, где
продолжительность жизни: Килис (75), Агри и Ван (75,6) и Ардаган (76,6) [7].
Общий коэффициент смертности увеличился: 4,9 на тысячу человек в 2013 году, в
то время как в 2014 году она увеличилась до 5,1 на тысячу человек. Общий коэффициент смертности, характеризует число смертей на тысячу человек населения. Самые высокие темпы коэффициента смертности в Турции и в провинциях заключаются в следующем: 9,900 -в Кастамону, 9,4 - Синопе , в Чанкыры-8,5 , Чанаккале -8,3 . Низкий
коэффициент смертности наблюдается в следующих провинциях: 2,8 на тысячу в Хаккяри и Ширнак, в Батман -3,0 , Шанлыурфа и Ван -3,2 [4].
Коэффициент смертности в динамике за ряд лет изменилось следующим образом:
1965-1970 -13,5 ‰, 11,6 ‰- 1970-1975, 1975-1980 -10,0 ‰, 9,0 ‰ -1980-1985, 19851990- 7.8 ‰, 2000- 7,3 ‰, 5,9 ‰ – 2005, 2010- 5,0 ‰, 5,5 ‰- в 2014 году. Как видно
проведенные реформы в области здравоохранения привели к резкому сокращению
смертности от 13,5% до 5,5%. В зависимости от увеличения пожилого населения в 2020
г. общий коэффициент смертности составит- 5,86 ‰, 2023 годам соответственно достигнет оценки- 6,09 ‰ [8].
Уровень грамотности: увеличилась в 1935 году -29% мужчин, 10% женщин , а в
1980 году соответственно - 80%; 55% . В наше время уровень мужской грамотности
увеличилось на 97%, у женщин 87%. По данным 2008 года, уровень охвата начальным
образованием, у мужчин составил 97%, у девушек достиг 96%, где гендерный дисбаланс исчез [9].
Размер домохозяйства в Турции, с наибольшим их размером в 2014 являются
следующие: 7.3- Ширнак, Хаккяри-6.6, 6.1- Бэтмен и Шанлыурфа, Сиирт- 6.0. Размер
домохозяйства, являющийся самым маленьким наблюдается в провинциях Чанаккале2.7, 2.8- Эскишехир и Балыкесире, Эдирне и Бурдуре -2.9 [10].
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Аннотация
В статье обоснована целесообразность управления технологическими ресурсами
предприятий через систему технопарков, что обеспечит территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики и как следствие обеспечение экономического роста производственной сферы. Представлены основные направления активизации инновационной деятельности предприятий, в части его технико-технологической составляющей,
что является важным условием обеспечения их конкурентоспособности в условиях нестабильной внешней среды.
Abstract
In the article expedience of management technological resources of enterprises is
grounded through system of technology park that will provide territorial concentration of finances and intellectual resources for speed-up development of highly technological industries
of economy and as result providing of economy growth of production sphere. Basic directions
activation of innovative activity of enterprises are presented in part it technical and technological componental that is important condition of providing their competitiveness in the conditions of unstable external environment.
Ключевые слова: технологические ресурсы, технопарки, конкурентоспособность, управление, формы технико – технологического развития, активизация инновационной деятельности.
Keywords: technological resources, technology park, competitiveness, management,
forms of technical and technological development, activation of innovative activity.
В условиях, когда основой мирового хозяйства становятся принципиально новые,
информационно-коммуникационные и другие наукоемкие технологии, приводящие к
существенной трансформации ресурсной базы современной экономической системы,
обеспечение инновационного развития предприятий зависит от эффективности формирования и использования его технологических ресурсов. Основной целью механизма
управления технологическими
ресурсами
предприятий
является техникоэкономическое обновление производственно-экономических систем, создающее условие для развития инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности
продукции и увеличения стоимости технологического капитала.
Проведенные исследования показывают, что необходимость управления технологическими ресурсами предприятий связана не только с достижением цели - повышения
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уровня его конкурентоспособности, но и создания условий для максимально безопасных условий труда.
Так, ежегодно в Украине количество профессиональных заболеваний увеличивается на 2,5 %. Анализ профессиональных заболеваний по отраслям промышленности
свидетельствует, что наибольший уровень наблюдается при добыче энергетических материалов (78,9 %), производстве машин и оборудования (3,8 %), металлургии и обработке металла (2,8 %) [1]. Основными причинами профессиональных заболеваний и
травматизма в Украине являются:
несовершенство технологических процессов, в результате чего на работников во
время работы влияют вредные факторы;
несовершенство технологического оборудования, что приводит к невозможности
достичь граничного минимума пыли, уровня шума и вибрации на рабочих местах;
низкий уровень автоматизации и механизации трудоемких операций, особенно во
время добычи угля;
старение основных производственных фондов, сокращение объемов капитального
и профилактических ремонтов зданий, сооружений, машин и оборудования и т.д.
В результате технологического отставания отечественные металлургические
предприятия не дополучают свыше 24% годовой прибыли, топливно-энергетического
комплекса – 18%, транспорта – 12%, агропромышленного комплекса – 11%, что еще раз
подтверждает актуальность управления технологическими ресурсами предприятий [4].
Модернизация производства, повышение конкурентоспособности продукции требуют предоставления государственной поддержки реализации инвестиционных и инновационных проектов, особенно, с целью обеспечения развития высокотехнологических процессов; совершенствования механизма коммерциализации результатов научных исследований, разработок и их внедрение в производство; развития государственно - частного партнерства как инструмента привлечения инвестиций для обновления
производственных фондов и технологических процессов, а также развития инновационной инфраструктуры, инновационных предприятий (инновационных центров, технопарков, технополисов, инновационных бизнес-инкубаторов), научных парков, центров
трансфера технологий и промышленных кластеров [5].
Совершенствование технико-технологической базы производства может осуществляться двумя путями: за счет освоения зарубежного опыта путем приобретения
лицензий на право производства продукции или использования технологий, разработанных передовыми предприятиями, что требует развития системы технопарковых
структур в Украине.
Управление технологическими ресурсами предприятий через систему технопарков является систематической, динамической, плановой и комплексной деятельностью
по обеспечению высокого уровня социально-экономического развития национальной
экономики путем поиска новых технических решений, проведения научных исследований и технологических разработок, технологической подготовки серийного производства новой продукции, рыночного позиционирования новой продукции путем постоянного совершенствования технологий, повышения конкурентоспособности.
Отличительной особенностью технопарков является то, что они предусматривают
финансирование как за счет государственного бюджета, так и за счет частных средств.
Например, в России на развитие технопарков в сфере высоких технологий было выделено на четыре года 29 млрд. рублей. В Германии ежегодно выделяется около 32 млрд.
евро. При этом только 10% инновационных проектов дают прибыль, остальные погибают, но государство продолжает вкладывать деньги в эти структуры, поскольку 10%
окупившихся проектов обеспечивают развитие новых технологий. Как следствие, Германия и ЕС в мировом экспорте высокотехнологичной продукции гражданского назначения имеет 16-18%, Россия - менее 3%, а Украина – около 1% [6].
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Несмотря на важность и актуальность создания в Украине технопарков, решение
данной проблемы существенно сдерживают ряд проблем: отсутствие законодательнонормативного обеспечения процессов создания, функционирования, развития и закрытия технопарков; на сегодняшний день в Украине нет государственной программы содействия развитию высоких технологий, созданию технопарков; ограниченность бюджетных средств не позволяет финансировать программы создания технопарков за счет
государственных средств, а инвесторы, как отечественные, так и зарубежные, в связи с
нестабильной экономической и политической ситуацией не заинтересованы во вложении средств в данные проекты; отсутствует методика и механизм признания продукции
инновационной, ее соответствия международным стандартам качества и лицензирования [7].
Для обеспечения инновационного развития предприятий и превращение их в одну
из движущих сил экономического роста Украины необходимо: создать в Украине технопарки в сфере высоких технологий; развивать отечественные высокотехнологичные
производства; стимулировать развитие других отраслей экономики, в том числе за счет
использования современных технологий, высокотехнологичной продукции и услуг;
способствовать притоку инвестиций в научно-исследовательские институты и высокотехнологичные производства; повышать инвестиционную привлекательность высокотехнологичных отраслей экономики; создавать условия для размещения международными высокотехнологичными компаниями своих производств на территории Украины;
увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, производимых
отечественными предприятиями в сфере высоких технологий.
Создание технопарков в Украине обеспечивает территориальную концентрацию
финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики и как следствие обеспечение экономического роста производственной сферы. Технопарки должны объединять предприятия высокотехнологичных
отраслей экономики, научные организации, учебные заведения, обеспечивающие научный и кадровый потенциал таких предприятий, а также другие предприятия и организации, деятельность которых технологически связана с организациями указанных отраслей или направлена на их обслуживание.
Эффективное функционирование технопарков в Украине зависит от действенной
государственной политики в области активизации и стимулирования инновационно инвестиционной деятельности, развития региональных инновационных центров, четкого нормативно-правового регулирования, а также финансовой поддержки со стороны
государства и местных органов власти.
Требуют совершенствования и методы контроля за целевым использованием финансовых ресурсов технопарков, с целью предотвращения отмывания денежных
средств, эффективного использования бюджетных ресурсов и средств инвесторов.
На уровне предприятий механизм управления технологическими ресурсами с целью обеспечения инновационного развития предусматривает решение следующих задач [7, 8]:
повышение наукоемкости средств труда, фундаментальности воплощаемых в них
знаний;
преобразование средств труда в техническую целостность высшего порядка;
трансформация технико-технологических средств в универсальные системы, обладающие свойством энерго-, ресурсосбережения;
углубление интеграции отдельных элементов технико-технологической базы и
организационно-управленческих компонентов;
повышение уровня автоматизации технических систем, постепенный переход к
гибкой автоматизации производства, способной управлять динамическим портфелем
заказов и т.д.
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В качестве основных форм технико-технологического развития предприятий решения поставленных задач - выступают капитальный ремонт оборудования, замена
устаревшего оборудования новым, техническое довооружение и перевооружение, модернизация, реконструкция, расширение, новое строительство, увеличение количества
объектов интеллектуальной собственности в структуре необоротных активов, углубление процессов диверсификации, активное использование информации в качестве фактора производства.
Управление технологическими ресурсами предприятий в значительной степени
зависит от повышения гибкости систем к потребностям рынка как важнейшего компонента их устойчивого развития. В своих работах Н. Карпенко, Л. Мельник, рассматривая вопросы технологического развития предприятий, подчеркивали необходимость
выделения способности производственного потенциала реагировать на изменение параметров исходного сырья и материалов, на изменение конструкторскотехнологических характеристик продукции и объемов производства. Вместе с тем, возможности производственного потенциала зависят от способности его элементов к саморазвитию, от подвижности связей между ними и от реакции на внешние воздействия
[2, 3].
Достижение наивысшего типа гибкости предприятия при использовании технологических ресурсов предполагает применение эффективных методов управления, к которым необходимо отнести: лизинг как форму обновления технической базы производства; управление интеллектуальными активами, аутсорсинг основных средств и нематериальных активов; управление логистическими процессами на основе цепи поставок,
и хеджирование рисков модернизации.
Таким образом, применение рассмотренных направлений активизации инновационной деятельности предприятий в части его технико-технологической составляющей
является важным условием обеспечения их конкурентоспособности в условиях нестабильной внешней среды.
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Практично 25 років в Україні існувала пострадянська система, коли всі питання
вирішувались з центру: в Києві приймались рішення, хто, як, і де буде будувати
об’єкти, або яким чином буде розвиватись той чи інший регіон, скільки коштів і кому
виділити. З 1991 року Україна доєдналася до європейських актів щодо розвитку місцевого самоврядування. І за весь цей час практично нічого не змінилося. Але за останні
два роки зроблено прорив: ми максимально передали на місця повноваження. Це не лише повноваження, а й кошти у вигляді податків, які громади мають ефективно збирати й ефективно використовувати для розвитку.
Питання децентралізації влади в Україні тісно пов'язане з розвитком місцевого
самоврядування. В демократичній державі місцеве самоврядування виступає в якості
головного елемента саморегуляції і самоврядування громадян. Цей інститут забезпечує
наближення влади до населення: завдяки йому впроваджується гнучкий механізм
управління, значно менш забюрократизований, ніж в жорстко централізованій системі.
Місцеве самоврядування дає можливість усунути існуючу певну відчуженість народу
від влади, є одним з механізмів істотного розширення прав і свобод кожного громадянина.
Особливого значення набуває вибір концепції місцевого самоврядування, яка реалізовуватиметься в державі. Конституція України гарантує розвиток місцевого самоврядування як «права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України» [1].
Моніторинг надає можливість порівняти та відобразити динаміку бюджетних показників територіальних громад, до їх входження до складу добровільно об’єднаних
територіальних громад у 2015 році та затверджених на 2016 рік показників місцевих
бюджетів після добровільного об’єднання цих громад і набуття ними права на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Порівнюючи бюджети громад до і після об’єднання можна отримати більш ніж
переконливі цифри, які доводять, що об’єднання має значні фінансові переваги. Ці гро33

мади вже отримали кошти і повноваження не лише утримувати апарат чиновників і
слідкувати за благоустроєм, а й підвищувати рівень надання більшості послуг на своїй
території.
Всі 159 об’єднаних громад, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися вибори, з початку цього року вийшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. І моніторинг мав показати, як це вплинуло на наповнення їхніх бюджетів. Показники вийшли дуже красномовними.
Зокрема, за даними моніторингу, затверджений обсяг доходів загального фонду
місцевих бюджетів об’єднаних громад на 2016 рік з трансфертами з державного бюджету становить майже 4,6 млрд грн, що більше майже у 5 разів від уточнених показників місцевих бюджетів громад, які увійшли до складу об’єднання, на 2015 рік. Завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства у контексті децентралізації, обсяг власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зріс більше ніж у 2
рази: з 0,8 млрд грн у 2015 році до майже 1,9 млрд грн у 2016 році. Основним джерелом
доходів став податок на дохід фізичних осіб (ПДФО).
Усі 159 об’єднаних громад створені у 2015 році згідно закону та у відповідності
до перспективного плану, а отже отримали 60 % ПДФО, який у планових показниках
їхніх бюджетів складає більше 1 млрд. грн.., тобто 55% обсягу власних доходів.
Наступний за вагомістю податок, як показує моніторинг, є плата за землю – 335 млн.
грн. (18 % власних доходів), єдиний податок - 242 млн. грн. (13 %), акцизний податок –
209 млн. грн. (11 %).
Також моніторинг показав, що об’єднання дозволило збільшити власні доходи
бюджетів громад на одного жителя. В середньому, показник по всіх 159 громадах
збільшився майже на 800 грн. - з 596 грн до 1385 грн.. Більшість грошей, які отримують
об’єднані громади, вони планують використати вже не на утримання апарату чиновників, як раніше, а на проекти, що поліпшать життя людей на цих територіях.
Для визначення обсягу освітньої субвенції на 2016 рік фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня складає 9,3 тис. грн, а з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів у середньому за адміністративно-територіальною одиницею по ОТГ становить від
8,6 тис. грн. до 16,5 тис. грн. В місцевих бюджетах ОТГ на 2016 рік видатки на утримання одного учня в загальноосвітньому закладі складають від 8,6 тис.грн до 22,7
тис.грн.
Зазначене свідчить, як про фінансову можливість громади додатково спрямувати
власні ресурси на підтримку загальноосвітніх закладів, так і про необхідність проведення оптимізації мережі закладів, оскільки утримання учнів в малокомплектих закладах є витратним.
Усі об’єднані територіальні громади у 2016 році вийшли на прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» місцевим бюджетам ОТГ визначено обсяги міжбюджетних
трансфертів, зокрема, загальна сума базової дотації становить 285 млн. грн., реверсної
дотації – 65 млн. грн., освітньої субвенції – 1616 млн. грн., медичної субвенції – 844,2
млн. грн.. Базову дотацію отримують 125 громад [3]. Бюджети 34 громад є фінансово
самостійними від державного бюджету, із яких: 23 бюджети затверджено з реверсною
дотацією; 11 бюджетів сформовано без базової та реверсної дотації. Обсяг освітньої та
медичної субвенцій визначається в залежності від кількості отримувачів послуг (учнів,
мешканців).
Розподіл субвенції ОТГ здійснено в залежності від площі території та чисельності
сільських жителів. Чим більша кількість сільських жителів та площа території — тим
більший обсяг субвенції ОТГ.
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Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватися на нове будівництво, реконструкцію,
капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації), а саме:
 підвищення якості адміністративних послуг: створення центрів надання
адміністративних послуг, сучасних систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;
 реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних
установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій;
 будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;
 закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів,
транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення;
 будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;
 будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади [4].
Сьогодні фінансова децентралізація вже показує позитивну динаміку. За перші
чотири місяці 2016 року місцеві бюджети вже мають майже 42 % від річного обсягу
надходжень, запланованого місцевими радами. Ці цифри свідчать, що ініційована бюджетна децентралізація, вперто і беззаперечно доводить свою ефективність. Громади мають все більше ресурсу для вирішення місцевих проблем, а також значні стимули
до розвитку. Регіони мають змогу спрямувати додаткові кошти на розвиток власної
інфраструктури, будівництво та ремонт шкіл, лікарень, доріг тощо [5].
Громади, які хочуть об’єднатися заради поліпшення умов життя на своїх територіях, часто стають заручниками сусідів, які цього не бажають. Мета добровільного
об’єднання — створення спроможних громад, які зможуть забезпечити свій розвиток
та взяти на себе у повному обсязі відповідальність за вирішення місцевих проблем. Для
цього вони повинні утворюватися за урядовою методикою, відповідати перспективним
планам формування громад області. Лише в такому випадку законодавство гарантує
їм відповідні повноваження, а під них — фінансові та інші ресурси. Сьогодні усе більше громад виявляють бажання об’єднатися, щоб мати можливості, перспективи для розвитку. Але в багатьох випадках домовитися про об’єднання зусиль з усіма сусідніми
громадами з тих чи інших причин одразу не виходить. В результаті, об’єднання відбуваються не за перспективним планом, а отже громади не отримають ресурсів і повноважень, на які розраховували. Виходом з цієї ситуації могло б бути прийняття зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту №3638 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання територіальних громад»[6], який дозволяє приєднуватися місцевим
радам до вже створених об’єднаних громад.
За цим законопроектом, зокрема, вважається спроможною і отримує повноваження і ресурси на рівні міста обласного значення навіть та об’єднана громада, до складу
якої увійшли половина визначених перспективним планом територіальних громад, або
половина мешканців від кількості, передбаченої перспективним планом, або вона
накриває не менше половини площі, передбаченої перспективним планом. Одночасно
після досягнення таких параметрів кожна наступна територіальна громада приєднується до вже об’єднаної громади за спрощеною процедурою. Не порушуючи принципу доб35

ровільності, цей законопроект дає змогу «м’якого» нарощування території об’єднаної
громади до її повної відповідності перспективному плану, а отже надає усі підстави
передачі їй максимальних повноважень і ресурсів, необхідних для ефективного розвитку території.
Успішність та швидкість впровадження реформ напряму залежить від ухвалення
парламентом відповідних законопроектів. І це стосується не лише реформи децентралізації.
Реформа децентралізації передбачає новий, якісний рівень надання послуг в громадах, що об’єдналися, тих громадах, які що вже сьогодні взяли на себе нові повноваження, в тому числі і в галузі освіти. Для цього влада надала цим громадам низку інструментів. По перше прийнято рішення про створення в Україні, і в першу чергу в об'єднаних громадах, нової освітянської моделі — моделі що передбачає формування шкільних округів. В 2016 році держава запропонувала фінансову підтримку громадам, які
ухвалять рішення щодо формування саме такої мережі. Крім цього поступово збільшується кількість центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у громадах. Основним завданнями Центру є: організація надання адміністративних послуг у найкоротший
строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; спрощення процедури
отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
Отже, подальше запровадження політики децентралізації має стати дієвим фактором стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, подолання суперечностей між різними рівнями влади, організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами на принципах розподілу сфер відповідальності й
компетенції, а також партнерства у сфері забезпечення громадян України державними
та місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання бюджетних
коштів на всіх рівнях управління. Реалізація бюджетної децентралізації має спиратися
на адміністративно-територіальну реформу в Україні та нову ідеологію державного управління, яка визначає основний зміст діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування як діяльність щодо надання ефективних послуг.
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Анотація
У статті розглянуто основні вектори розвитку міжнародних логістичних систем.
Виокремлені та описані сучасні тенденції розвитку логістичної сфери у світі.
Проаналізовані причини їх формування та виникнення.
Abstract
The main vectors of international logistics systems are considered in this article. Current
trends in the logistics sector in the world are singled out and described. The reasons for their
formation and emergence are analized.
Ключові слова: міжнародна логістика, тенденції розвитку, світова
інфраструктура, глобалізація, аутсорсинг, індекс продуктивності логістики.
Keywords: international logistics, development trends, global infrastructure,
globalization, outsourcing, logistics perfomance index.
Формування цілей статті. Метою даної статті є виокремлення та аналіз сучасних
тенденцій розвитку логістичної сфери у глобальному масштабі.
Виклад основного матеріалу. Розвиток міжнародної сфери логістики спричинений, насамперед, зростанням обсягів світової промисловості та торгівлі, а також розширенням глобальних мереж дистрибуції. На сьогоднішній день можна виділити
декілька основних тенденцій, що сформувалися протягом останніх 10-15 років на основі вищезазначених факторів.
Першою є тенденція, яка виникла через підвищення вимог власників товарів до
логістичних операторів. Дана тенденція називається «тенденцією глобалізації діяльності логістичних компаній» і виражається, насамперед, у тому, що більш привабливими логістичними компаніями є ті, що мають більш широке географічне охоплення, яке
може досягати глобальної зони надання послуг [1]. Варто додати, що дана тенденція
виражається ще й у поступовому розширенні сфери діяльності провідних компаній у
світі. У табл. 1 представлені провідні світові логістичні компаній та кількість країн, які
вони обслуговують.
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Таблиця 1
Рівень географічного охоплення провідних логістичних компаній
Кількість країн, що обслуговуються
Компанія
2012 р.
2013 р.
2014 р.
DHL
>220
>220
>220
Kuenhe&Nagel
>100
>100
>100
DB Schenker
>130
>130
>130
NipponExpress
38
40
41
С.H.Robinson
>40
>40
>40
DSV
69
73
75
CEVA
>160
>170
>170
Panalpina
>70
>70
>70
UPS
>220
>220
>220
Expeditors
>65
>65
>65
Складено автором на основі джерел [2;3;4]
Другою тенденцією, характерною для сучасного розвитку логістичної сфери, є активна консолідація зусиль, формами якої є моделі злиття, поглинання і різноманітні види кооперації компаній [5]. Дана тенденція, як і попередня, спричинена глобалізацією,
бо логістичні компанії на сьогоднішній день змушені розширювати власну територію
охоплення, що, у свою чергу, ускладнено зробити самостійно. Злиття та поглинання
надають змогу логістичним операторам диверсифікувати власну діяльність на різних
ринках, тому що більш потужна, відома та розповсюджена компанія має вищу
вірогідність зайняти лідерські позиції на глобальному або регіональному ринках
логістичних послуг. У перерахованих моделях компанії використовують «ефект синергії», а об`єднання зусиль надає змогу з меншими витратами досягнути більших результатів. Розглянемо динаміку кількості укладання (рис. 2.1), так званих, «великих договорів», вартість яких перевищує 50 млн дол.США на різних континентах протягом
останніх п`яти років.

Рис. 2.1 Динаміка укладання договорів злиття і поглинання компаній у країнах 20112015 рр. [6
]
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Варто зазначити, що договори про злиття або поглинання, у свою чергу, поділяються на місцеві, імпортні, експортні. В останні роки спостерігається тенденція до
стрімкого збільшення частки місцевих договорів, що свідчить про консолідацію зусиль
всередині країни, а лише потім подальшу експансію міжнародного ринку.
Наступною тенденцією у розвитку логістичного бізнесу є активне впровадження
та використання аутсорсингу логістики або ж передача логістичним операторам
непрофільних функцій підприємств [5]. Основою даної діяльності є прагнення
компаній налагодити безперервну роботу відділу логістики, скоротити витрати на
утримання і обслуговування робочих місць та додаткових складських приміщень,
вивільнити внутрішні ресурси підприємства. З огляду на вищезазначені завдання,
вважливо зауважити, що компанії, які використовують послуги логістичного
аутсорсингу мають більше часу та можливостей для зосередження уваги на основних
задачах і процесах підприємства, не витрачаючи їх на логістику. На рис. 2 відображені
логістичні функції, які віддають компанії на аутсорсинг.

Рис. 2 Частки логістичних функцій за видом, що віддаються на аутсорсинг [7]
Наступною і підсумовуючою за своїм значенням є тенденція постійного вдосконалення міжнародних логістичних систем та підвищення їх ефективності. Дане явище
доцільно розглядати на макрорівні, бо більшість структурних і функціональних вдосконалень, які суттєво впливають на загальну картину, відбуваються саме на національному рівні.
Показник, який найбільш комплексно характеризує логістичну сферу країни, був
введений Всесвітнім банком у 2007 році і він має назву LPI(Logistics performance index)
або Індекс продуктивності логістики. Даний індекс відображає загальне сприйняття
логістики тієї чи іншої країни на основі таких складових як: ефективність митного
оформлення, якість інфраструктури, простота організації поставок, якість логістичних
послуг і можливість відстеження та контролю вантажу. Індекс змінюється в діапазоні
від 1 до 5, при чому більшому значенню індексу відповідає вища продуктивність. Дані
дослідження проводяться у співробітництві Світового банку з науковими та
міжнародними установами, які займаються міжнародною логістикою. На сьогоднішній
день лідерами за цим показником є такі європейські країни: Німеччина, Нідерланди та
Бельгія. Розглянемо динаміку зміни даного показника на прикладі цих держав, сусідньої Польщі та України ( рис. 3)
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.
Рис. 3 Динаміка зміни Logistics performance index (LPI) протягом 2007-2014 рр. [8]
На даному графіку ми можемо простежити не дуже різке, але постійне і досить
стабільне зростання індексів в обраних країнах. Найбільш стрімке підвищення даного
коефіцієнту протягом досліджуваного періоду можна побачити в Україні. Такі зміни
можна, на мою думку, пояснити участю нашої держави у Чемпіонаті Євро-2012, у
підготовці до якого, значні кошти були вкладені саме у розвиток інфраструктури. Схожу ситуацію можемо спостерігати і у Польщі: досить впевнене зростання саме протягом 2010-2012 рр. Щодо інших країн-лідерів, то в цих країнах досліджуваний індекс
увесь час знаходиться на високому рівні і ми можемо спостерігати незначні його коливання, але в цілому ситуація кардинально не змінюється. У даних державах ми маємо
справу з вже стабільним та незмінним законодавством, розвиненою інфраструктурою
та налагодженими прозорими процедурами перевезень.
Висновки. У даній статті виявлено, що логістична сфера, на сьогоднішній день
розвивається дуже активно, а основною причиною такого розвитку є зростання обсягів
світової промисловості та торгівлі, а також розширення глобальних мереж дистрибуції.
Описані та проаналізовані такі тенденції розвитку логістичної сфери як: глобалізація
діяльності логістичних операторів, консолідація зусиль компаній шляхом злиття і
поглинання, активне впровадження і використання аутсорсингу логістики та тенденція
постійного вдосконалення міжнародних логістичних систем та підвищення їх
ефективності. Виявлені причини формування та виникнення даних тенденцій.
Список використаних джерел
1.
Особливості
та
оптимізація
логістичних
систем
підприємств
сільськогосподарської галузі. // Інноваційна економіка. – 2014. – №2. – С. 131–136.
2. Annual Report [Електронний ресурс] // Deutsche Post DHL Group. – 2014. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/Investors/Events/Reporting/2015/ar14/DPDHL_20
14_Annual_Report.pdf.
3. Annual Report [Електронний ресурс] // Kuehne&Nagel. – 2014. – Режим доступу
до ресурсу: http://www.knportal.com/fileadmin/user_upload/documents/about_us/Investor_Relations/documents/2014/a
nnual_report/en/Annual_Report_2014_English.pdf.
40

4. Annual Report [Електронний ресурс] // UPS. – 2014. – Режим доступу до
ресурсу: https://www.pressroom.ups.com/assets/pdf/UPS_Annual_Report_FINAL2014.pdf.
5. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом [Електронний
ресурс] // ТОВ «Друкарський дім «Папірус». – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%905_%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B
8%D1%80%D1%83%D1%81.pdf.
6. Quarterly analysis of deal activity in the transportation and logistics (T&L) sector
[Електронний ресурс] // PwC. – 2015. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.pwc.com/us/en/industrial-products/publications/assets/pwc-transportationlogistics-industry-mergers-acquisitions-q4-2015.pdf.
7. The State of Logistics Outsourcing [Електронний ресурс] // Capgemini. – 2014. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www.capgemini.com/resource-fileaccess/resource/pdf/3pl_study_report_web_version.pdf.
8. Logistics performance index [Електронний ресурс] // The World Bank. – 2014. –
Режим доступу до ресурсу: http://lpi.worldbank.org/.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСЛОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
Тимофеева Е.А.
к.э.н., доцент кафедры «Организация производства и управления персоналом»
Национального технического университета
«Харьковского политехнического института»
FEASIBILITY OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES TO ENSURE
ENERGY INDEPENDENCE REGIONS OF UKRAINE
Tymofeyeyva K.
Ph.D., Associate Professor of "Organization of production staff and management" of
the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute"
Аннотация
Рассмотрены вопросы обеспечения энергетической безопасности регионов Украины с учетом требований ЕС к развитию энергетической сферы. Выбраны наиболее
перспективные направления развития альтернативных возобновляемых источников
энергии с учетом региональной специфики и даны общие рекомендации по развитию
энергетической отрасли с учетом современных тенденций.
Abstract
The issues of energy security of regions of Ukraine taking into account the requirements
of the EС to the development of the energy sector. Choose the most promising directions of
development of alternative renewable energy sources, taking into account regional specifics
and give general guidance on the development of the energy sector in accordance with modern trends.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетическая независимость, топливно – энергетические ресурсы, альтернативная энергетика.
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В современных условиях актуальной задачей любого государства является достижения энергетической независимости, особенно остро этот вопрос стоит в Украине, которая имеет высокий уровень зависимости от обеспеченности ее топливноэнергетическими ресурсами.
Чаще всего под энергетической независимостью страны подразумевают способность государства через государственные органы управления обеспечивать конечных
потребителей энергоносителями в необходимых объемах и соответствующего качества
в стабильных и чрезвычайных условиях при экономически обоснованных ценах на топливно-энергетические ресурсы. Однако в современных реалиях в Украине жестко
ощущается дефицит энергоресурсов для нормального развития экономики и повышения качества жизни населения, как следствие она в значительной мере зависит от импорта энергоносителей. Отметим, что около 80-85% углеводородов необходимых
Украине импортируется из Российской Федерации, или же закупаемые энергоносители
попадают транзитом через территорию РФ в Украину, что приводит к негативным последствиям в экономике Украины и для ее населения в целом. А привязанность поставок энергоресурсов только к одной стране кроет в себе угрозу для политической независимости государства в целом. Хотя в последние время Украина стремится снизить
зависимость от Российских энергоресурсов, например по средствам реверсных поставок из стран ЕС, но данные шаги являются не достаточными.
За последние несколько лет наблюдаются стремительный рост цен на энергоресурсы, что заставляет задуматься о необходимости формирования энергетической независимости Украины. В подтверждение приведем динамику роста цен на электроэнергию для украинцев.
Динамика изменения тарифов на электроэнергию для населения по группам в зависимости от объемов потребления [1] с 1.05.12 по 1.03.16 гг. рисунок 1.

Рис.1. Динамика роста тарифа на электроэнергию для населения Украины по группам
Тенденция роста цен на энергоносители усугубляется экономическим и политическим кризисом в стане, и как следствие падением уровня жизни населения, высоким
уровнем инфляции и нестабильностью в обществе.
На данный момент ситуация в Украине приближается к критической точке, так
как парк тепловых станций, на которых держится энергосистема Украины, морально
устарел и 70% из них нуждаются в модернизации или выводе из эксплуатации. АЭС
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работают только в базисном режиме, отсутствие локальных мощностей в будущем может привести к катастрофическим последствиям. При этом, огромное количество энергии затрачивается на ее же транспортировку, поэтому любое применение альтернативных источников для производства энергии должно поощряться, особенное внимание
необходимо сконцентрировать на формирование у общества позитивного отношения к
данному вопросу.
Следовательно, одним из наиболее оптимальных путей формирование энергетической безопасности Украины и ее регионов является разработка и внедрение альтернативных возобновляемых источников энергии для производства электрической и тепловой энергии, наиболее перспективными направлениями являются:
- увеличение объемов применения солнечной энергии;
- создание и внедрение новых конструкций ветрогенераторов, которые приспособлены для ветроусловий Украины;
- использование гидроэнергии;
- использование скорорастущих растений для переработки в биотопливо;
- строительство биоустановок и биокомплексов для выработки биогаза из сточных
вод и промышленных отходов;
- применение новых отечественных и иностранных технологий для переработки
бытового мусора в источники энергии.
Но применение данных технологий является затратным и долго окупаемым, что
заставляет задуматься потенциальных инвесторов о целесообразности вложения свободных средств в данное направление. Для формирования эффективного энергетического рынка необходимо, чтобы государство отошло от практики административного
управления, а стало движущей силой, которая разработает и будет гарантировать справедливые, прозрачные и конкурентные условия для энергетических рынков на основе
правил и стандартов ЕС, что предусматривается положениями Соглашения об ассоциации [3].
Приведем основные механизмы, которые применяют страны ЕС для стимулирования альтернативной энергетики:
- применение «зеленых тарифов», то есть целенаправленное завышение тарифов
на электроэнергию полученную от возобновляемых источников энергии [4];
- субсидирование от 20% до 40% на внедрение (покупку и установку оборудования) энергосберегающих и энерговырабатывающих технологий;
- применение государственной поддержки развития альтернативной энергетики.
Правительству необходимо предпринять следующие шаги для обеспечения энергетической независимости по средствам развития возобновляемой энергетики:
 Обеспечить равные и прозрачные условия для всех участников энергетического рынка, а критериями инвестирования в развитие применения альтернативных возобновляемых источников энергии в первую очередь должно быть их эффективность, а не
лоббирование интересов отдельных олигархических групп;
 Формирование законодательной базы в сфере энергетики, которая будет гарантировать отсутствие коррумпированной составляющей на энергетическом рынке в соответствии с требованиями ЕС;
 Разработка и внедрение на законодательном уровне: налоговых преференций,
льготного кредитования на долгосрочной основе, механизмов реализации «зеленых тарифов» и т.д. для стимулирования энергоэффективности и внедрения систем с использованием возобновляемых источников энергии конечными потребителями;
 Обеспечение государственной поддержки и защиты рынку альтернативных источников энергии с целью привлечения инвесторов;
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 Внедрить государственные и региональные программы применения возобновляемых источников энергии для конечных потребителей, которые должны быть основаны на мировом опыте;
 Стимулировать научно – исследовательские разработки в сфере возобновляемой энергетики, обеспечить им надлежащие экономическое обоснование с учетом применимости в отдельно взятом регионе с учетом его климатических особенностей, и создать условия для их широкого применения.
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Аннотация
В статье проанализированы подходы ученых различных областей исследования
по сущности и причинам агломерации. Определены эффекты формирования крупных
агломераций. Выделены предпосылки формирования агломерации в Томской области.
Поставлен вопрос о влиянии агломерационных процессов на инновационное развитие
области. Сделан вывод о том, что существует вероятность возникновения отрицательных последствий развития агломерации, выраженных преимущественно в диспропорциях развития
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The article analyzes the approaches of scientists from different areas of research on the
nature and reasons of agglomeration. Determine the effect of the formation of large agglom44

erations. Obtained prerequisites for the formation of agglomeration in the Tomsk region. It
raised the question of the impact of agglomeration processes to innovative development of the
region. The conclusion there is a possibility of occurrence of negative effects of agglomeration, expressed mainly in the development of imbalances
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Современные исследователи регионального развития в России в большой степени
обращаются к проблемам совершенствования территориальной организации, эффективному использованию ресурсов, обеспечения более высокого уровня жизни и комфортных условий проживания населения.
Одним из методологических подходов исследования влияния различных факторов
на социально-ориентированное развитие муниципальных образований является использование ситуационного анализа. О.А. Виролайнен предложил разделить индикаторы
ситуационного анализа на четыре группы [1, с.18-19]: Здоровье, Уровень жизни, Образ
жизни населения, Экологическая ситуация. В числе перечисленных показателей не
представлены такие направления взаимодействия как сотрудничество в политической
сфере, совместное решение вопросов местного значения, диалог с властью более высокого уровня местного значения, как это представлено, например, в Германии [2].
Обратимся к анализу исследований по проблемам агломерации. Родоначальником
исследования процессов агломерации является А. Вебер [3, с.86–87]. В работе А. Маршалла «Принципы экономики» впервые был обращено внимание на отраслевой аспект:
агломерация рассматривается как «локализованная отрасль» (lоcalized industry) [4,
с.348]. Впоследствии он выделяет 3 вида эффектов: эффекты кластеризации, локализации, эффект масштаба и эффект урбанизации. В дальнейшем Э. Гувер отмечал, что эффекты от агломерации схожи с принципом «экономии от масштаба» для крупного завода [5, p.120]. Исследователи отмечают и вклад М. Руже, который основой процессов
агломерации брал расселение на определенной территории. Руже говорил о концентрация городских видов деятельности, которые «выходят за пределы административных
границ и распространяются за соседние населенные пункты». Г.М. Лаппо отмечал отсутствие единодушия среди исследователей процессов агломерации. Он отмечал, что
А.А. Круберг говорил о «хозяйственном округе городе», М.Г. Диканский использовал
термин «агломерация», В.П. Семенов-Тян-Шанский использовал термин «экономический город», а это исследователи процессов агломерации 1914-1928 года [6]. Очень хороший обзор использования английской и американской терминологии первой половины XX века сделал В. М. Харитонов [7].
Развитие научной мысли о городских агломерациях также происходило и в рамках теорий развития градостроительных концепций, происхождение и возникновение
которых возможно рассматривать с учетом развития идей о пространственной планировке города, расселения населения и ресурсного потенциала территории [8]. В основе
определения агломерации все же лежит концепция взаимодействия региональных
структур.
Научные исследования различных аспектов развития агломераций в России
нашли отражение в работах многих отечественных ученых. Ими исследованы и выявлены различные эффекты:
1. «Эффект масштаба» для региональной экономики, формируется и система производства и рынок потребления данного продукта
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2. Расширяется рынок труда: что становится привлекательным для инвестиций;
3. Развитие современной инфраструктуры: «строительство новых энергомощностей, транспортных комплексов (портов, аэропортов, логистических центров) и информационных узлов» [9, с. 7–8];
4. Развивается сетевой бизнес, который обеспечивает для предприятий, входящих
в сеть, «интерактивное взаимодействие, обратную связь, распределение продукта в
удобных для потребителя формах, что обеспечивает удешевление издержек производства продукта, роста его качества, эффективности и степени удовлетворения потребностей» [10, с. 152].
5. Становится более реальным процесс внедрения инноваций, поскольку расширяется поле внедрения и концентрируются ресурсы.
Вопрос появления и развития агломераций становится все более актуальным и в
России и странах СНГ. Объективно, Центры роста сегодня находятся в крупных городах и объединениях городов. По прогнозам, почти 80% прироста ВВП до 2020 года
обеспечат именно агломерации. Крупные города преобразуют территорию вокруг себя,
а малые, попадая в зону их влияния, получают новые возможности развития. Уже с
начала 2000-х гг. в большинстве крупнейших городов в связи с активизацией жилищного строительства начал ощущаться дефицит свободных территорий [11, с.163].
Образование агломераций зависит от множества факторов: географические; демографические; экономические; политико-административные; социокультурные.
Интересно проанализировать связь между развитием агломераций и формирование инновационной среды развития. Среди различных концепций развития агломераций ведущее место принадлежит Концепции агломерации, основанной на «теории оптимального размещения промышленного производства» А. Вебера. Данный подход лежит в основе концепции инновационной среды, предложенной финским исследователем J. Kolehmainen. Он отмечает, что выгоды от подобного объединения связаны со
снижением затрат на производства [12]. В этой ситуации появляются стимулы инновационной деятельности при наличии развитых институтов инновационной деятельности
[13].
Распоряжением от 14 января 2015 года №22-р была принята концепция, создания
в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» и утверждена «дорожная карта» по её претворению в жизнь в 2015–2020 годах. Ее цель - установление прочных связей между научными организациями и промышленными предприятиями региона, создание на базе научного и промышленного потенциала Томской
области новой технологической базы, развитие транспортной и информационнокоммуникационной инфраструктуры, обеспечение скоординированного развития территорий Томской агломерации1. Связанность трех муниципальных образований Томского муниципального района, ЗАТО Северск, г. Томска обеспечивается за счет развитой транспортной и дорожной инфраструктуры.
Одновременно возникает проблема в связи с тем, что одним из участников агломерации становится ЗАТО «Северск»2. В пределах ЗАТО Северск расположены объекКонцепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО
ТОМСК»: Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 22-рhttp://old.duma.tomsk.ru/
2 В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. «О закрытом административнотерриториальном образовании» (в ред. от 02 апреля 2014 г.) закрытым административнотерриториальным образованием признается имеющее органы местного самоуправления территориальное
образование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан, каким и является город Северск и его ОАО «Сибирский Химический комбинат»
1
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ты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан, каким и является город Северск и его ОАО «Сибирский Химический комбинат».
Решение о создании (об упразднении) любых ЗАТО принимается Президентом РФ. Изменение границ закрытого административно-территориального образования производится в аналогичном порядке.
Население Томска составляет более 75% от общей численности агломерации, но,
вместе с тем, количество потенциально вовлекаемых в экономическую деятельность
свободных трудовых ресурсов в агломерации составляет не более нескольких тысяч
человек, и находится на уровне 1,1-2 % от численности работающего населения.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Томской области, Томская агломерация – основной пространственный приоритет развития региона. В агломерации сосредоточено лишь 4% площади территории области, но более 71% населения, 94% работников обрабатывающей промышленности, 66% работников сельского
хозяйства, около 68% основных фондов, более 40% отгруженной продукции и выполненных работ по основным видам деятельности и более 46% всех инвестиций. И тем не
менее, каждый из партнеров агломерации имеет свои конкурентные преимущества.
По уровню инвестиционного потенциала Томская область занимает 47 место среди регионов Российской Федерации, по уровню инвестиционного риска – 24 место.
Применительно к территории агломерации «Томск – Северск – Томский район» следует отметить высокий инновационный потенциал территории (10 место среди регионов
Российской Федерации). Четыре томских вуза входят в число 100 лучших учреждений
высшего профессионального образования России по версии рейтингового агентства
«Эксперт РА». В соответствии с Концепцией инвестиционного развития Томской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от
29.12.2014 № 957-ра, на территории агломерации «Томск – Северск – Томский район»
будет сосредоточено более 46% всего регионального объема инвестиций в основной
капитал. Агломерация станет основным местом привлечения инвестиций в обрабатывающие производства (химическая, атомная промышленность, машиностроение и производство пищевых продуктов) и новые отрасли, которые будут развиваться на современных промышленных площадках, на территории ОЭЗ ТВТ и промышленных (индустриальных) парков. Здесь будет осуществляться переработка части сырья, добываемого на территории региона, в том числе нефти и газа, не древесных лесных ресурсов,
рыбы. Значительный потенциал для инвестирования будет образован за счет создания с
участием предприятий ГК «Росатом» неядерных производств в ЗАТО Северск: крупнотоннажного производства циркониевого концентрата и диоксида титана на базе сырья
Туганского месторождения, новых химических источников тока и других.
Следует отметить, что г. Томск обладает уникальным сочетанием факторов, которые могут обеспечить развитие инновационной экономики – системного «сращивания»
науки и производства, коммерциализации научных разработок». Несмотря на благоприятный эффект от формирования агломерации, существует вероятность возникновения отрицательных последствий развития агломерации, выраженных преимущественно
в диспропорциях развития. Положительный эффект связан с формированием крупного
рынка труда – ростом инвестиционной привлекательности, ростом привлекательности
территории за счет развитого рынка потребления, возможностью развития крупных
инфраструктурных проектов, потенциалом предоставления равного доступа жителей
агломерации к различным видам услуг. Отрицательные эффекты связаны со сложностью в управлении системой агломерации, низкими темпами прироста высококвалифицированных трудовых ресурсов, транспортными и инфраструктурными диспропорциями развития агломерации, в том числе неподготовленность территорий к усилению
нагрузки, нехватка социальной инфраструктуры, экономический дисбаланс развития
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территорий агломерации, риск увеличения дисбаланса в условиях динамичного прироста населения территорий агломерации при замедленном процессе управления и развития агломерации. Следует отметить, что вероятность возникновения отрицательных
эффектов большая, однако реализация проекта создания и развития Томской агломерации дает шанс обеспечения инновационного развития и более высоких темпов социально-экономического развития.
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Анотація
В статті аналізується два різні напрямки, які означились у філософській психології початку ХХ ст. і були репрезентовані видатними українським філософом, логіком,
психологом Г. Челпановим та російським філософом С. Франком. Основна увага мислителів була спрямована на розкриття поняття душі в різних наукових контекстах.
Abstract
The article analyzes two different directions which were determined in philosophical
psychology at early 20th century and were represented by prominent Ukrainian philosopher,
logician, psychologist G. Chelpanov and Russian philosopher S. Frank. The focus of thinkers
was directed at disclosures the concept of the soul in various scientific contexts.
Ключові слова: душа, психологія, теорія пізнання, філософія, філософська психологія.
Keywords: soul, psychology, gnoseology, philosophy, philosophical psychology.
Маючи глибоке історичне коріння, яке обчислюється тисячами років та тісний
зв’язок з іншими науками: філософією, медициною, соціологічними науками (на різних
етапах їх становлення) – психологія поширила свою назву тільки в ХVІ ст., а наприкінці ХІХ – початку ХХ століття здобула та закріпила за собою статус науки. Але наша
увага буде саме спрямована на психологію та філософію, оскільки їх пов’язує тісний
внутрішній зв’язок. Що їх так зближує? Обидві науки переймаються проблемами душі,
оскільки для першої – душа є визначальною проблемою, що знайшла своє відображення у назві науки, а для другої – вчення про душу є одним з головних філософських розділів. Тому ця царина є їх загальним проблемним полем.
З часом, поступальний розвиток психології вийшов на той рівень, коли життєві
знання не могли вже задовольнити її власні потреби і дати відповіді на складні питання,
які стосувались свідомості, духу, душі. Вони стали плідним підґрунтям для впровадження новітніх технологій, якими в кінці ХІХ – початку ХХ ст. стали експериментальні методи в контексті позитивістської філософії. Але, в той же час гостро постало й
інше питання, питання відокремлення психології від філософії, незважаючи на те, що
психологія в свій час була невід'ємною частиною метафізики.
Одним з тих, хто віддано сприяв науковій самостійності психології та поверненню високого звання «королеви наук» філософії був український філософ Георгій Челпанов (1862 – 1936). Розвиваючи експериментальну психологію, не забував вчений і
про необхідність розвитку теоретичної психології, як однієї з частин загальної психології. Головні положення своєї позиції щодо теоретичної або філософської психології,
вченим були викладені в його вступній лекції до Московського університету «Про відношення психології до філософії» (1907) [6].
Актуальність теми підтверджується наявністю робіт, присвячених філософській
психології початку ХХ ст. Ще одним з таких прикладів серйозної уваги до означеної
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теми, стала велика, ґрунтовна праця С. Франка (1877  1950), сама назва якої визначила
предмет обговорення: «Душа людини. Досвід введення у філософську психологію»
(1918) [7].
Потрібно зазначити, що згадані автори по різному розуміли предмет та завдання
філософської психології. Остання робота представляє один із варіантів такого розуміння. Автор з перших рядків визначив, що філософська психологія  це наука про душу,
«сутність якої забута і знехтувана» і їй потрібно «допомогти повернутись до принципового визнання і розуміння цієї області знання», а також «сприяти взагалі відновленню
прав психології в старому, буквальному і точному значенні цього слова» [7, с. ІІІ]. Отже, за С. Франком, філософська психологія вивчає душу і не зважаючи на те, що тема
філософської психології обговорюється у наукових колах, вона до кінця не зрозуміла.
Філософ виокремив три вектори дії цієї науки: філософська психологія як продовження
загально онтологічного вчення про буття і знання; як теоретична основа та висхідна точка для філософського пізнання конкретного світу, та як соціальна філософія [7, с. ІV].
С. Франк розуміє «душу», як наше власне єство. Вона «є не «субстанція», «безсмертна сутність», «вище начало»…, а просто те, що кожна людина називає самим собою і в чому нікому не приходить в голову сумніватись» [7, с. 16]. Припускаючи можливість її пізнання, вчений не вважає, що вона складається з психічних якостей, оскільки розглядає її, як «деяку єдність, щось первинно-суцільне і ціле, так що коли ми використовуємо слово «я», цьому слову відповідає не будь-що туманне і мимовільне поняття, а явно усвідомлений (хоча і важко визнаний) факт» [7, с. 17].
Яку думку стосовно філософської психології мав Г. Челпанов?
Актуалізується стара проблема існування філософських побудов, важливим питанням якої є питання залежності психології від філософії. Але для її вирішення потрібно визначитись з предметом психології. Відправною точкою може стати така думка:
«На сьогодні, багато хто стверджує, що яких би поглядів на природу душі ми не тримались, це не може мати визначального значення для нашого пояснення законів душевного життя» [6, с. 311]. Якщо її дослухатись, то ми можемо розглядати емоційні, вольові
прояви, думки окремо, від такої філософської побудови, як душа. Не визнаючи її існування, ми, на останок, отримаємо психологію без душі. Тобто, психологія яка вивчає
психічні явища, може їх вивчати заперечуючи гіпотетичне існування душі.
Г. Челпанов же категорично відстоював тісний зв`язок психології з філософією,
умовою розуміння якого було правильне трактування терміну «філософія», та зв’язки
«психології з філософією». Філософ констатував, що «мало хто знає, що таке філософія, яке місце вона займає серед інших наук, якою вона є наукою, які її завдання, якими
методами вони вирішуються…» [5, с. 12].
Мислитель виділив декілька значень терміну «філософія». Філософія є «метафізика», яка вимагає побудови метафізичної теорії про природу душі. Філософії є теорія пізнання. І, що є важливим, в даному разі, в розумінні зв`язку психології з філософією це
те, що «психологія повинна бути основою філософії» [6, с. 318], оскільки, саме вона
вибудовує науку про дух.
Що стосується першого значення, то така теорія виступає керівною ідеєю при
описі або класифікації душевних явищ. Вона забезпечує психологічні факти поясненням, використовуючи певні «філософськи оброблені» поняття. На думку вченого, поняття «душа» – філософське поняття – складне, в тому розумінні, що для свого опису
потребує багато специфічних термінів і понять, тому «психологія, як наука про душевні
явища, завжди в той же час наука про душу» [6, с. 315].
Щодо другого значення, то тут головним фактором у зв`зку психології з теорією
пізнання є розуміння того, що при визначенні своїх закономірностей, психології потрібно дослідити важливі поняття, з якими вона працює. Неправильним було б вважати,
що робота дослідників – емпіриків спрямована тільки на констатацію психічних явищ,
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тому що пояснити їх можливо тільки використовуючи «гносеологічно оброблені поняття» [6, с. 316]. Далі, при виявленні закономірностей, як вважав вчений, постає питання
співвідношення психічного та фізичного. І в цьому випадку ми знову потрапляємо в
предметне поле теорії пізнання. Звертаючись до тих опонентів, які в основі психології
вбачають «чистий досвід», відсторонюючись, начебто, від філософії, то Г.Челпанов застерігав їх від цієї помилки. Резюмуючи це тим, що «чистий досвід» потребує «філософського виправдання, він не є продуктом безпосереднього сприйняття» [6, с. 317]. Як
поняття абстрактне, «чистий досвід» повинен пройти «горнило філософської рефлексії». Тобто психологія потребує філософськи оброблених понять, які для неї становлять
основу. Третій головний момент, що ґрунтується на зв`язку «психологія – основа філософії», полягає в тому, що її досвідні данні про природу душевних явищ сприяють вирішенню філософського питання про природу духу. Нерозуміння такої взаємозалежності може призвести до психології, яка займається тільки описом без пояснення. Такі дані будуть позбавлені цілісності та являтимуть собою «уривки знань, не зведених до одного цілого» [6, с. 319].
Якщо повернутись до філософської психології в розумінні її С. Франком і порівняти з баченням її Г. Челпановим, то ми побачимо, що ці мислителі розглядають філософську психологію, відштовхуючись від різних основ. Їх погляди на душу, як базове
поняття абсолютно різняться. Стосовно психології, як науки, то тут теж спостерігається
різночитання. С. Франк вважав, що сучасна психологія є фізіологією, яку позначили
«психологією». Він задавався питанням чи можливе взагалі наукове пізнання у цій царині, позадосвідної області, такої як людська душа? На його думку, на сучасному етапі,
відбувається усунення вчень про душу вченнями про закономірності «душевних явищ»,
в цьому вчений вбачає їх матеріалізацію та «відірваність від внутрішнього ґрунту» [7, с.
3].
Якщо розглядати поняття «душі» за С. Франком, то потрібно розуміти, що під
ним мається на увазі загальна природа душевного життя як такого, в незалежності від
того, як ми повинні про її природу мислити. Виходячи з цього, філософська психологія
є вченням про природу душевного життя. В цьому сенсі, філософ поставив її над усіма
філософськими науками, і таким чином, що вона не втручається в суперечки між «метафізиками», «емпіристами», «критицистами» [7, с. 19, 20].
На думку вченого, відійшов той час, коли єдиною загальною філософською наукою вважалась теорії пізнання, яка витіснила собою всі інші філософські науки. Хоча,
вона повинна була знаходитись між онтологією та філософською психологією. Констатуючи кризовий стан теорії пізнання у контексті загально філософської кризи, відмічав,
що зокрема, він був спричинений питанням співвідношення теорії пізнання із психологією. В результаті своїх роздумів, філософ дійшов висновку, що людська думка повинна відмовитись від прикутості до суб`єктивної сторони знання, до людської свідомості.
А намагання гносеології займатись цими питання, він порівнював з намаганнями «оживити вбитого» [7, с. 24].
Як ми бачимо протилежно різні думки у вчених на кожну з виділених позицій. С.
Франк не сприймав наукового дослідження душі, як фізіологічною психологією, так і
експериментальною психологією. Він визначав вчення про душевний процес як безпосередньо пережите суб`єктом буття, що є умовою можливості свідомості [2, с. 165].
Г. Челпанов же розглядав експериментальну психологію як частину загальної
психології, вказуючи на цінність та збагачення останньої новими методами дослідження.
Нехтування прибічниками експериментальної психології напрацьованими філософськими теоріями стояло на заваді подальшому розвитку цієї науки. Не всі теорії
ґрунтувались на фактах отриманих експериментальним шляхом. І це стосувалось не
тільки психологічної науки. Будь-яка наука має у своєму багажі теорії не підкріплені
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фактами. Вони тримаються на гіпотезах та припущеннях, але їх роль полягає у забезпеченні науки дуже важливими висновками. Це є теоретичні науки. І теоретична психологія не становить виключення. Саме теоретична психологія, яку, на думку філософа,
правильніше було б називати дедуктивною психологією, вирішує питання якостей свідомості, визначаючи свідоме і несвідоме; волі, уваги, апперцепції та ін. «Цю частину
психології не тільки не можна відкидати, як віджилу, як застарілу, а навпаки, це є та
частина психології, без якої не можуть існувати ні як і взагалі психологічні дослідження, в тому числі і експериментальні»,  писав Г.Челпанов [4, с. 295].
Вчений відмічав, що існуючі види психології виконують дуже важливу функцію:
вони постачають інформацію відповідно до своєї області дослідження [3, с. 5 – 6], а
узагальнити, систематизувати, вивести певні закономірності здатна тільки загальна, теоретична або філософська психологія. «Цю останню психологію слід вважати психологією у власному розумінні. Це і є психологія теоретична, загальна або філософська. Вона досліджує основні закони духу» [6, с. 32], – писав мислитель. Філософською її слід
називати тому, що предмет цієї науки можна досліджувати тільки використовуючи філософськи оброблені поняття.
Таким чином, отримуючи знання від практиків психології, філософи спрямовують
свої зусилля на їх пояснення та узагальнення. «Дослідження окремих областей психічних явищ може знаходитись в руках кого завгодно, але система психології повинна
знаходитись в руках психологів – філософів; кінцеві нитки психології повинні залишатись в руках психологів – філософів» [6, с. 322].
Глибоке розуміння українським філософом особливостей завдань метафізики та
гносеології підвело його до бачення якісно іншого їх тісного зв`язку. Розуміючи під філософією (метафізикою) теорію пізнання, вказав, що їх зв`язок з психологією може розглядатись через загальновживані, гносеологічно оброблені поняття [6, с. 313], чим підкреслив їх тотожність, та через теорію пізнання окреслив особливості теоретичної психології. Визначивши тотожність теорії пізнання та філософської психології, Г. Челпанов випередив своїх сучасників, оскільки тільки в 1921 р. у своїй роботі «Логікофілософский трактат» Л. Вітгенштайн, один із засновників аналітичної філософії, вказав на те, що «теорія пізнання – це філософська психологія» [1, с. 24].
На сьогоднішній день українська філософська думка знаходиться на етапі активного розвитку. Є велика зацікавленість і потреба у поширенні та поглиблені такої дисципліни, як філософія свідомості, яка є складовою частиною філософської психології,
аналітичної філософії, що потребують належної уваги та підтримки з боку науковців. І,
мабуть, в ситуації дефіциту матеріалів з філософської психології, кожна висловлена
думка буде подальшим кроком у розбудові цієї комплексної дисципліни.
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Аннотация
В статье раскрываются отдельные аспекты эволюции свадебной обрядности украинского народа, а также предлагается гипотеза о том, что широкое распространение
парных икон в свадебной обрядности появилось в результате трансформации языческих обрядов и обычаев под влиянием христианизации украинского народного мировоззрения.
Abstract
The article describes some aspects of the evolution of the wedding ceremonies of
Ukrainian people, and proposes a hypothesis that wide dissemination of paired icons in the
wedding rituals appeared as a result of the transformation of pagan rites and customs influenced by the Christianization of Ukrainian national ideology.
Ключевые слова: домашняя икона, свадьба, сватовство, каравай, обрядовая
практика, космический круговорот жизни.
Keywords: home icon, wedding, matchmaking, round loaf, ritual practice, the cosmic
cycle of life.
Альфой и омегой религиозных верований каждого народа выступает обрядовая
практика, она формирует сакральное пространство жизни человека, определяет его место в мироздании, включая в общий космический круговорот жизни. Чем теснее вплетена жизнь человека в природный цикл, тем более развита обрядность, направленная
гармонизацию и сакрализацию социального пространства жизни и обеспечения жизненного благополучия человека, и общества. При этом сохраняется присущее предмодерному обществу представление о том, что социальная жизнь и жизненный цикл человека является своеобразным отражением, «репликой», Вселенной и процессов, происходящих в нем. Считается, что указанная гармония сохраняется с помощью обрядовой практики и только в случае, когда человек вовлечен и полностью подчинен мировому круговороту жизни.
Несмотря на то, что на территории Украины с древних времен существовало
убеждение в том, что семья, ее дом и все «нехитрое хозяйство» выступает наиболее
точным отражением мироздания, семейной обрядности уделялось одно из ведущих
мест. Ведь, начиная с древнейших времен, славяне чествовали в первую очередь тех
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богов, которых считали покровителями семьи и брака. В этом контексте, особое внимание привлекают замечания Б. Рыбакова о том, что верховный богом языческого славянского пантеона выступал Род. Исследователь отмечает, что вероятнее всего, Род рассматривался «как совокупность предков данной семьи» [8, с. 423], и только потом,
трансформировался в верховное божество и начал рассматриваться как «творец Вселенной», как бог, который одухотворяет людей («создатель людей»), «Бог неба и земли», бог «земной воды», бог связан с «подземным адом», бог связан с «шаровой молнией» и т.д. [8, с. 442 – 443]. В таком контексте Род выступает не только как богпокровитель жизни и семьи, но и божеством, обеспечивает единство мироздания благодаря семье и ее обрядовой практике.
Наряду с чествованием Рода, который рассматривался как божество, которое «сидит на воздухе» [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 434] и охраняет вечный
круговорот жизни, глубоко чтили славяне и Ладо (Жива). Его отмечает В. Войтович,
считали богом покровителем «супружества, семейного, брака, любви, всяких сладостей
и благосостояния» [8, с. 273]. Причем, учитывая замечания исследователя о том, что
Ладо в песенном народном творчестве иногда отождествлялся с солнцем, есть все основания полагать, что Ладо – это не самостоятельное божество, а одно из проявлений
божественной силы солнца, он ипостась Солнца, главным атрибутом которой является
обеспечение благополучия земной жизни. Наше замечание вполне созвучное замечанием Г. Лозко по поводу того, что по давней традиции, лучшим временем для бракосочетания была весна – поскольку это период, когда рождается природа, начинается новый
год, а соответственно и новая жизнь, представленная семьей [3, с. 294 – 296].
Наряду с Ладо, почитали славяне и Ладу – женское божество, которое несло весну
и знаменовало рождение. Лада считалась «женским божеством гармонии в природе и в
любви, матерью-кормилицей» [3, с. 294-296]. Богиней покровительницей «браков и веселья» [8, с. 271.]. В славянской мифологии, существовало поверье, что Лада – это мать
двух неразлучных близнецов: Лели, волшебной богини любви и Полеля, бога земного
света. Именно поэтому, богиня Лада, часто рассматривалась как праматерь, которая родила первоосновы, истоки мироздания, воплощением которых на социальном уровне
выступает семья – единство мужчины и женщины.
Таким образом, подобно тому как вечная жизнь мира, обеспечивается единством
женского и мужского начал, широкое почитание которых отразилось в годовом цикле
праздников связанных с солнечным коловоротом, вечная жизнь человеческого рода,
обеспечивается благодаря рождению семьи, которая считали истоком рождения жизни
как таковой. Именно это, на наш взгляд, представление славян, позволило различным
исследователям, предполагать, что слово «свадьба» происходит «от названия солнечного праздника «вѣселия», которое отмечалось в каждую фазу солнцестояния соответствующими обрядами» [3, с. 294 – 296 ].
Будучи насквозь проникнутой старыми религиозными верованиями, свадебная
обрядность мало изменилась и после принятия христианства, о чем свидетельствует
большое количество церковных визитаций, направленных ограничить влияние народной обрядности в брачных церемониях. О глубокой укорененности языческого свадебного обряда, свидетельствуют церковные визитации XVI в.: «Если кто возьмет жену
без венчания, – говорится в «Заповеди святых отец от правил», – и еще дети будут и
придут в церковь на венчание и приведут детей к ним также венчаться и дать им заповедь» [7, с. 294-296]. Наряду с отсутствием таинства венчания, церковь постоянно
осуждала другие элементы традиционного обряда – брачную постель на снопах, надевание на невесту мужской шапки, на жениха – женской, расчесывание голов невесте и
жениху, обход их вокруг стола, осыпание молодых хмелем, надевание членами свадебного поезда вывернутой мехом вверх шубы, кормление молодых курицей и кашей. Эти
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обычаи, доказывает Н. Рабинович, еще долго сохранялись не только в народных массах, но и среде феодальной аристократии.
Пытаясь нивелировать влияние языческого свадьбы, православная церковь была
вынуждена рекомендовать участие священника не только в венчании, но и в самом свадебном обряде. В частности, священника стоило приглашать на сватовство, помолвку,
он участвовал в подготовке «места» для молодоженов в банкетных хоромах и сеновалах, где они должны провести свадебную ночь, он едет впереди поезда жениха «по невесту». Он сидит с молодыми за их столом, обручает их и тому подобное. В результате
этого возник обычай кропить все «магические» предметы «святой» водой, а все действия свадебного обряда «освящать» молитвой и благословением священника [7].
В то время, как церковный брак не сразу стал неотъемлемой частью свадебной
обрядности, православные иконы, вероятнее всего, стали привлекать сюда сразу после
их распространения в среде простонародья. Ведь, как свидетельствуют различные исторические сведения, украинский народ глубоко почитал собственные домашние иконы, рассматривал их не только как оберег от злых сил, но и как основу благополучия
семьи. Именно поэтому, есть все основания считать, что с момента, когда домашняя
икона стала органичной частью интерьера каждого украинского дома, ее оберегом и
главной святыней, она сразу же заняла важное значение в свадебной обрядности.
Так, сразу после начала свадебного периода, освященного православной церковью, то есть начиная от праздника Покрова Богородицы, девушки брачного возраста,
начинали готовиться к браку. В частности, женщины верили, что всеми женскими делами занимается Богородица, и поэтому, даже задолго до свадьбы, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), девушки-невесты считали своим долгом пойти
в церковь и поставить свечку перед иконой Богородицы. «Причем везде сохраняется
уверенность, что девушка, которая первой поставила свечу, и замуж выйдет раньше
всех» [5, с. 419]. Что касается парней, то они чаще обращались с молитвами к святой
Екатерине, или же к апостолу Андрею, которых считали покровителями удачной женитьбы [5, с. 419].
Новое звучание приобретали домашние иконы, в свадебный период, когда невесты уже выбраны. Несмотря на то, что свадебные обряды в разных украинских регионах могли значительно отличаться, все же домашние иконы сопровождали свадебные
обряды практически на всех этапах: во время ответственных переговоров и визитов с
обеих сторон, после которых начиналась очередная стадия приготовлений, сватовство
или свадьба. Кроме того, в случае, когда помолвка проходили удачно, родители благословляли детей домашними иконами, а потом сажали их в красном углу дома. В отдельных регионах, отмечает К. Цеханская, «в ожидании ответа от сватов в дом жениха
перед иконами зажигали свечу» [5, с. 289].
Не менее важное значение в свадебной обрядности играет помолвка, которая в
целом имеет подобную сватовству обрядность. Вместе с тем, она отличается более широким присутствием семьи жениха и невесты. На помолвке, обойтись без святых икон
было невозможно, поскольку именно домашними образами торжественно благословляли молодых. «Дружко, или чаще домашний староста, то есть староста молодой (обычно
это – дядя, или кто-то другой из семьи, ему дают роль жреца, тогда как дружка выполняет функции церемониймейстера), берет в одну руку палку, подняв ее в гору, а во вторую руку платок, за ее концы должны держаться молодежи. После того вел просит родителей молодой дать молодым свое благословение» [2, с. 232]. После благословения,
молодые сидят в красном углу дома.
Следующим этапом благословение выступает начало свадьбы. В этот день, чаще
всего, воскресенье, «молодая и молодой утра остаются каждый у себя дома, готовясь к
этой церемонии. Жених одевается; делают также и в его доме каравай, ставят гильце,
потом староста, перекрестив двери палкой, ведет его во двор. Все присутствующие
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встают в круг, и мать молодого кропит его святой водой» [2, с. 232.], а отец благословляет образом Спасителя или Николая Чудотворца. После того молодой низко, до земли
кланяется всем присутствующим и отправляется в дом невесты.
У невесты, обряд благословения, по мнению Х. Вовка, имеет большее значение.
Здесь он начинается с того, что невесте расплетают косу. Этот обычай, замечает исследователь, соответствует древнему обычаю обстригать волосы, которые символизировали солнечные лучи. Таким образом, можно предположить, что обряд расплетения косы
является своеобразной жертвой невесты Богам. Перед самым обрядом, староста благословляет невесту и присутствующих косу расплетать. После того как волосы распущенные, у него втирают мед, крепят монеты и чеснок, и снова заплетают косу в виде
венчика – это последний раз, когда невеста носит девичью прическу.
Стоит отметить, что расплетение косы невесты, как и обычай садовить молодых в
красном углу или возле окна, имеет глубокие древние истоки и, как ни одно другое
свидетельство, раскрывают синкретический характер украинской свадебной обрядности. Последняя, как известно, проводится в большей степени в доме невесты, поскольку
свадьба, кроме веселия, является своеобразной инициацией, которая, с одной стороны,
раскрывает переходное состояние невесты – в этот день она прощается с девичьей жизнью и превращается не только на жену, но женщину-мать. А с другой стороны, обычай
садить невесту под образами (окнами в мир иной), в то время как «ангелы сидят у окна,
а у дверей» (они считаются границей между двумя мирами), является актом своеобразного «умирания» невесты для своего рода. Девушка, которая выходит замуж и берет
фамилию мужа, идет под его опеку и защиту, в то время как для своего рода, она умирает. Именно поэтому, на свадьбе именно свекровь, должна завязать платок невесте –
это символический акт перехода от одного рода к другому, от одного состояния в другое. В пользу нашего замечания служит и традиционный белые одежды невесты – белый цвет, с древнейших времен, символизирует не только девственность, но приобретает ритуальное значение – покойников часто хоронили в белых одеждах и накрывали
белым саваном [6, с. 59 – 64]. Синкретический характер свадебной обрядности проявляется и в том, что наряду с христианизирована тематикой, в свадебных песнях, сохраняется и более архаичные песни, звучащие как песни-заклинания направлены обеспечить счастливую судьбу молодых.
Собственно говоря, и сам акт благословления есть своеобразным актом прощания.
Именно, поэтому, последнее благословение молодым, дают родители невесты, перед их
выходом церковь. Для благословения молодых, использовали парные иконы, чаще всего Христа Вседержителя и Богородицы. Их готовили родители невесты заблаговременно. Свадебное пару образов могли покупали в церквях и на ярмарках, а если же не было
такой возможности, обращались к сельским мастерам-богомазам [1, с. 24 - 31]. Чем богаче была семья, тем более профессиональной, нарядной и дорогой была свадебная пара икон. Отметим, что несмотря на то, что свадебные иконы могли быть разной стоимости, их значение в жизни семьи определялось совершенно другими характеристиками – свадебные иконы, как первые домашние иконы молодой семьи, – были символом
единства, любви и верности молодых перед собой, людьми и Богом. Перед свадьбой,
свадебное пару икон, обязательно освящали в церкви.
В храме во время венчания жених и невеста целовали иконы на венцах: жених –
Христа Спасителя, невеста – Пресвятую Богородицу. В конце службы священник вел
молодоженов на амвон, где они также целовали иконы Спасителя и Божьей Матери,
брали благословение святыми иконами, которыми их перед венчанием благословляли
родители. Существовало даже поверье, что после венчания молодой должен был взять
за руки молодого и вести к иконам, не опуская ее руки, чтобы не было между ними несогласия [5, с. 295 – 296 ].
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После венчания передавал священник молодым их свадебную пару, которую они
хранили всю жизнь, а иногда даже дарили детям на свадьбу как оберег их молодой семьи. Такая, подаренная родителями, икона была чрезвычайно ценной, поскольку со
временем превращалась в родовую икону. После окончания церковного обряда венчания, которое в народе, народе хоть и не считался главным, все же играло важное значение с юридической точки зрения, молодые возвращались или каждый к себе домой, или
вместе домой молодой. Здесь их встречали родители (в ряде регионов, родители не ходили на венчание в церковь) – мать с хлебом-солью, на вышитом рушнике, а отец с образом Спасителя.
Столы для свадьбы устанавливали так, чтобы угол приходился под иконы. При
этом, каждый приглашенный на свадьбу, заходя в дом, обязательно должен был поклониться святым образам, а соответственно и молодоженам или родителям невесты, которые сидели в углу, где находятся образы. Аналогичная действие происходило и тогда, когда гости, прощаясь с хозяевами и молодоженами, отправлялись домой. Перед
началом праздничной трапезы, староста, священник или глубоко уважаемый член семьи поднимался и читал молитву «Отче Наш», благодаря Бога за хлеб насущный.
Несмотря на то, что обряд церковного венчания довольно поздно стал органической частью обрядовой практики украинского народа, есть все основания полагать, что
икона достаточно рано заняла здесь важное значение, заняв место более древних солярных знаков. В пользу этого предположения служит не только замена языческий покровителей брака Лады и Ладо, христианскими Христом Вседержителем и Богородицей, незыблемое единство которых было символом и залогом неизменного единства и
верности супругов, социальной репликой мироздания, но и острая потребность народного мировоззрения в оберегах. Ведь свадебная пара икон, исполняла роль мистического оберега от злых сил, служила духовным символом родительского благословения.
Впоследствии, свадебные пара образов трансформировалась в оберег семьи, залог ее
благополучия, сохраняя при этом глубокое дидактическое значение – она не только
напоминала супругам о его обещания перед людьми и Богом, но и имела воспитательное значение для молодого поколения – они были символом родительской любви и согласия.
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ACCOUNTING LINGUISTIC FEATURES WHEN TRANSLATING SOCIOPOLITICAL TEXTS
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Abstract
This article is devoted to the translation of identifying and allocating adequate meaning
and expressive features of the text. In this regard, and the features of the socio-political lexicon as a socio-political structure of the text. Examples illustrating the provisions of the work,
we have taken from the Anglo-Russian dictionaries and modern journalism. References used
in the journalistic materials are given in the list of sources used.
Keywords: translation, linguistic ,socio-political, identifying, allocating ,adequate
Free the phrase is considered to be one in which the words remain relatively independent value, though often come together in complex relationships.
Types of semantic (meaning) of correspondence between the two languages can be generally summarized as follows: The value of the English word fully corresponds to the value
Uzbek words and, regardless of the context, transmitted continuously by the same equivalent
of: agenda - the agenda; quorum - a quorum; nominee - a candidate; prolongation - prolongation.
Uniquely correspond to the English word in the target language a few words. For example, the English adjective Definite has several variant matching in the Russian language: a
specific, accurate, clear, specific: definite opinion - a definite opinion; definite statement - a
clear statement; definite dimensions - the exact size; to answer definite needs - to meet some
(specific) details. Verb correspond to dodge Mr. Russian verbs to dodge, evade, to leave, to
hide, to circumvent: to dodge a question - to dodge the answer; to dodge a problem- away
from solving the problem; to dodge military service- evade conscription; to dodge the law - to
circumvent the law; to dodge one's opponent- encircling enemy.
Selection variant matching for translation of English words such as definite and dodge
depends thus on the combination, in which the word comes from the other, or from the wider
context.
The third group includes ambiguous words that make up a significant part of the English vocabulary. Each word corresponds to a multi-valued in Russian several meanings, often
quite different from each other. To convert an ambiguous word translator first searches for the
desired setting, and then within the given value is the most appropriate for a given context the
variant line.
Consider, for example, the use of an ambiguous word defer the following phrases: to
defer a discussion - to delay the discussion; to defer a meeting to a late date- postpone the discussion until a later date; to defer to smb's opinion - to listen to someone else's opinion.
The cause of the error in the translation may be a mismatch of similar English and Russian words. Thus, the number of nouns in the English language is used in the singular and plural, and in Russian - only single. For example, economy, policy, industry. In the plural industries could mean industry or industry (several countries); policies - policies, policies (a number of countries or in different regions). Some nouns in the English language in the plural acquire new importance; difference results again, the difference between differences - 1) differences; 2) divisions; development- 1) development; 2) The area to be development; 3) district;
4) The trend of developments - events.
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Known difficulties when translating create such English phrases that detect syntax describes a noun following it, and logically relate to each word in the sentence: And then do not
forget, the two countries are bound together by treaty for 15 friendly years [Wire Staff ,
www]. In this proposal, the definition of friendly syntactically detached from the word it is
attached to the treaty, and the way with which it is semantically related. When translated into
the Russian language must be attached to the definition of the word is logically determined, in
accordance with the rules of the Russian language. For example, the above sentence can be
translated into Russian as follows: And besides, we should not forget that the two countries
are linked by fifteen-year Treaty of Friendship.
More complicated appears the English translation of turns, in which the phrase is omitted leading component, which should be logically related definition: election procedure - the
procedure for the election; punitive talk - talk of punitive measures; the full Court is the full
composition of the Court. For example: the full Court shall sit except when it is expressly
provided otherwise in the ICJ Statute [Wire Staff, www]. Translation: Unless specifically
looked through in the Statute of ICJ, the Court sitting en banc. In the phrase the full Court, the
word full - full characterizes following it a noun only syntactically, but logically it can not be
related to him. In this case, the full word can be logically associated with a noun complement.
From the statements it is clear that we are talking about the full composition of the Court.
This component is omitted in the translation into the Russian language is restored. In
order to bring the transfer to the norms of the native language is sometimes necessary not to
include additional components, but also changes the structure of the phrase.
Three-term combinations may include a variety of options corresponding adjective, participle, adverb, noun, and the numeral. Like the two-term phrases, collocations differ among
the three-term, in which the components are not linked and are easily replaceable, and combinations thereof, which is the definition of a coherent whole.
The laconic nature of such phrase is manifested in the formal unexpressed components
require the translation of a careful analysis and taking into account a combination of the contents of the text as a whole.
We now consider the features of the translation of phraseology belonging to APL. It is
semantically solid form, phraseological unit at the same time as grammatically formed as free
phrase. External similarity (in addition to the separate registration) between phraseological
units and free phrase can be partial or complete. Partly it considered similar when the same
component performs the similarity not only free phrases and phraseological units. Task of the
translator is, first of all, to determine whether to meet the phrase in this case free or phraseological. To do this, you must carefully read the context, and then look for the appropriate Russian equivalent.
Socio-political style over another any style close to the style of fiction. The sociopolitical texts, articles, reviews widely used figurative phraseology. With metaphors, saying it
gives expression, brightness, originality.
Phraseological language media fund is represented by two large groups of phrases:
1) units of terminology, names are direct objects of reality;
2) formation of a secondary category.
In the phraseology of newspaper and publicity and scientific styles widely used "readymade formulas" or clichés, many introductory pace, pointing to the source of information (It
is reported; our correspondent reports from; according to well-informed sources). To create
the necessary expressive effect in journalism extremely common idioms, including colloquialisms. In translating important to take into account their specificity, as idioms, unlike lexical
units have a number of characteristics.
1. Upon transfer of stable combinations of words should also take into account the
particular context in which they are used. For many English phraseological units are
characterized by ambiguity and stylistic diversity of that complicates their translation into
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other languages.
From the point of view of translation English phraseological units are divided into two
groups:
1) phraseological units which have equivalents in Uzbek;
2) phraseological units which do not have their equivalents.
Phraseological equivalents may be of two types:
1) Permanent equivalent compliance, which is the only possible interpretation and is
not dependent on the context. This type of translation is called "equivalent" by Y.I.Retzker in
the article, which was first raised the issue of of regular correspondences in the translation
into their native language. Since every line equivalent is the equivalent, it is advisable above
type of
transfer is called monoequivalent: civil war- a civil war;
case-fire agreement - an agreement on a cease-fire;
weapons of mass annihilation - weapons of mass destruction;
Ministry of Defence - Ministry of Defence.
Similar newspaper standardized phrases have a dual nature. Meaning of (as in free
phrases) is the sum of the values of the components in their composition, but in general these
units directly and immediately sent to the object (the object, the concept), thereby realizing
the integrity of the property value.
2) On the other hand, may be present in the Russian language, two or more
equivalents of the English phraseology unit from which the translation of the text to be
selected, or any best if they are both or all equal. Such equivalents can be called selective.
Here we can include such stable combinations, for which the Russian language there is
compliance, not equivalent in composition. Consider the examples of a key arms / weapons
element, a combination which is very common in the modern political lexicon: to take up
arms - be up in arms; Firearms - small arms; edged weapon - cold steel; kind of weapons -arm
of the service; beat the enemy with his own weapon - beat / fight the enemy with his own
weapons.
The translator is important to notice the idioms and avoid literal translation, especially
in the second group of phraseology.
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Abstract
This article is devoted to the reduplicative words and about their history. It is clear that
English has a great diversity of methods to create new words, such as compounding,
derivation or coinage was used in the past and still they are being used. Recent detailed
research data have indicated that the usage of reduplication among English speakers
Keywords: Reduplication, diversity, compounding, linguistic features derivation or
coinage
Language structure and its constituents have been gradually changing as a result of
adapting new sort of technology to the all spheres of life. It is obvious fact that new things
need new words therefore through modern inventions and changes each language requires of
new words such as borrowed, derived or otherwise formed. Using language is one of the most
important tools in communication among human beings while they are showing stead growth
and development. When new inventions and changes enter our lives, we are in the need of
naming them and for sure to communicate about them. Language is in the process of constant
changes and dynamic progress. Particularly in the last centuries, many word creations are
spread amongst the language community. It is clear that English has a great diversity of
methods to create new words, such as compounding, derivation or coinage was used in the
past and still they are being used.
Word formation process can be divided into three major types in English.
They are: 1) Derivation (work + er , un+ popular);
2) Conversion (open /adj./ → to open /v./)
3) Compounding (time + table, walkie-talkie dilly-dally).
Compounding is one technique of creating words in lexicology. It is grouped into
several subtypes. One of the most important phenomena in language studies is reduplicative
words. Many researches have been studying since Middle English period. Recent detailed
research data have indicated that the usage of reduplication among English speakers is
widespread. Modernity exerts a powerful influence language a lot, while the creation of new
words has becomes enormously popular nowadays. Reduplication is a word-formation
process in which meaning is expressed by repeating all or part of a word. The study of
reduplication has generated a great deal of interest in terms of understanding a number of
properties associated with the word-formation process. As with morphology in general, two
considerations that arise in reduplication are related to form and meaning. While the process
of compounding two words which mean a new one or solely meaning that do not represent
two things and also they are pronounced as one unit.
Reduplicative words and its linguistic features and forms have long been investigated in
terms of various formalist theories. There exists common consensus that the significance of
reduplication in English has been widely accepted. The focuses of recent studies have indicated that the usage of reduplication among English speakers is more widespread than supposed
to be and needs depth in study. At first glance it might seem that this phenomenon is not
widely used in English but it can be argued that, historically, the term reduplication was used
first in 1555 and from that period distinctive aspects of reduplication in the Indo-European
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languages were started to investigated in the end of XIX century and in the beginning of the
XX century by Indo-European investigators such as August Friedrich Pott, Henry B Wheatley, Nils Thun, G. Osthoph . A.Mete, E.Sepir, V.Vundt, H.Hirt et al. Many linguists have devoted an enormous amount of work the analysis of reduplication of the English but there is
not precise definition to this phenomenon. T. M Belyayev proves that reduplicative is created
and functioning in daily speech “because of its expressiveness, which results from the interaction of formal, substantive, and sound signs”.
Previous studies indicate that English reduplicatives most used in informally, reduced
style of speech, which differ colloquial and slang words related to children’s language and
dialects. In fact that the words of the dialects frequently borrowed in general slang therefore,
it is hard to find clear distinction between the words relating to children to the language and
dialects. In the common lexicon it can be seen that many reduplicative words appeared and
may eventually be included in slang and colloquial style.
Additionally according to E.F Arsentieva, “the usage of an extremely wide range of
reduplication it is typical of all genres and styles of speech. Using reduplication in literarybook, and speaking, it is characteristic for the speech of adults and children alike. “ Linguist
G.B Antrushina believes that in terms of the style of most of the words formed by the
reduplication, are colloquial and slang, for instance , walkie-talkie ( «a portable radio»), riffraff , chichi (« for chic as a chi-chi girl »)
It can be seen from aforementioned the act of doubling and state of being doubled or
doubling a sound, word, or word element, usually for grammatical or lexical purposes and a
word in which this process occurs is reduplication or in other words a reduplicative which is
also given in the Webster dictionary.
To date as a result of many investigations valuable resources such as dictionaries, research papers have been published. Among them the initial book dealing with reduplication
was written by August Friedrich Pott and published in 1862. Pott dedicated 304 pages of his
Doppelung (Reduplikation, Gemmination al eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache) to reduplication in many languages, mostly non-Indo-European. He collected thousands
of reduplicatives referring to sounds, colours, changes in property and also fulfilling
grammatical functions. His English examples, scattered under various thematic headings
which include crinkum-crankum, dilly-dally, ding-dong, helter-skelter, hodgepodge, hoitytoity, hubble-bubble, hugger-mugger, hum-drum, hurdy-gurdy, hurly-burly, hustle-bustle,
jingle-jangle, knick-knack, riff-raff, slipslop, tag-rag, ting-tang, titter-totter, tuzzy-muzzy.
Although Pott's English reduplicatives are not very numerous, they reveal features known
from later studies based on higher numbers of cases, in the high proportion of initial h- in
rhymes (hurly-burly) and the preponderance of the i-a ablaut in alliterative pairs (griff-graff).
The importance of Pott's study for modern research can be seen perhaps less in the reasonably
small number of English words, all of which appeared later in Wheatley 1866, but more in the
large number of examples from non-European languages. This is carried by a number of
words taken over from these languages into European languages (agar-agar, beriberi , tsetse)
and into Australian, New Zealand and other varieties of English in close contact with the nonEuropean languages (kai-kai, lomo-lomi, mia-mia).
The first and the last dictionary of reduplicatives were compiled by Henry B.Wheatley
and published in 1866. Wheatley maintains that his dictionary includes more than six hundred
words but his numbers are based on e.g. dingle-dangle being counted once as an adjective,
then again as a verb. In this case, the number of reduplications they are counted only once in
Wheatley is 557, out of which 305 words are rhymes (hocus-pocus) and 252 words are ablauts
(dingle- dangle).Wheatley did not contain pure reduplications, called echo-formations or echoes in the present paper, like din-din although it is explained that listening to the talk of nurses
how natural is their construction. Both in the rhymes and in the ablauts we again meet with
patterns described in more recent studies: more than one third of the rhyming compounds has
62

h- in the first component and nearly all the ablaut formations have in the first component.
While 29 out of 35 Pott's English words (that is 83 percent) appear in the SOD corpus here,
Wheatley's list contains a number of rare words or nonce words: only about 38 per cent of his
reduplicatives are recorded in the Shorter Oxford Dictionary. After Pott and Wheatley reduplication in English was treated in scientists’ works. More can be learned about English reduplication in Thun (1963), Cooper and Ross (1975), and Nevins and Vaux (2003). One of famous researcher on the theme of reduplication was Nils Thun who published a monograph
dedicated to reduplicative words in 1963 which contains more than 1,700 words. He arranged
words under thematic headings such as
 Sound
 Motion
 High degree
 Mental instability
Practically, about one half of this book is devoted to the meaning of English
reduplicative moreover their form and origin was discussed.
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Аннотация
В статье рассматривается сравнение метаформы и метономии на английском и на
русском языках. Указано, что метафора и метономия является два основными тропами
на русском и в англиийском языках. Установлены особенности их использования различными авторами в художественной речи в литературных произведениях. Указано,
что в зависимости от преобладания метафоры или метаномии можно характеризовать
стиль писателя как метафорический или метономический.
Abstract
The article is about the comparaison betibeen metaform and metanomies In English and
Russian. As knowh metaforms and mrtanomies are two main branches in the Russian and
63

English language. Different authors are using them in varions way. As a result of gaining of
metaphorms and metanomies the style writers can be characterized as metapforic or metanomie.
Ключевые слова: метафора, метономия, сравнение, признак, смежность, место
проявления
Keywords: metaphor, metonymy, comparison, a singn, adjacency, manifestations
Введение. Метонимия (от. греч. Metonoma – преименовывать) – вид тропа, переносное значение слова, основанное на замене прямого названия предмета другим по
смежности. Метонимия – весьма часто встречающийся прием художественной речи.
суть его заключается в том, что называется не все явление или предмет в целом, а какой-либо признак.
Так иногда мы говорим очаг, кров, подразумевая под этим дом. Я не пущу его на
порог (подразумевается – в дом). Отряд в триста сабель – подразумевается – триста кавалеристов с саблями; древня в десять, дворов – имеется в виду все жилье, а не одни
дворы, конечно.
Метонимия следует отличать от метафоры, с которой её нередко путают: метонимия основана на земле слов по смежности (часто вместо целого или наоборот,
представитель класса вместо всего класса или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот и т.п.), а метафора – по сходству. Частным случаем метонимии является синекдоха.
Перо его местию дышит
А.К.Толстой
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к ним
А.С.Пушкин
Владимир Маяковский, описывая в поэме Хорошо штурм Зимнего Дворца, говорит очень сжато: А в двери – бушлаты, шинели, тулупы подразумевая революционных
матросов, солдат, крестьян. Часто имя какого-нибудь автора заменяется названием его
сочинений.
Читал охотно Алелуя
А Цицерона не читал
А.С.Пушкин
Порою названием города заменяется название страны. Обращаясь в 1835 году в
стихотворении «Клеветникам России» к зарубежным недругам славянства, Пушкин говорит:
Для вас:
Безмолвны, Кремль и Прага
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага
И ненавидите вы нас.
Поэт Н.Асеев вспоминает о героической борьбе сибирских партизан в годы гражданской войны:
Заячьи шапки
Разбили Колчака
Метонимия, как вы видите, основана на замене одного понятия другим, родственным ему. Например: «Все флаги в гости будут к нам», где «флаги» означают «страны»
(часть заменяет целое, лат. раrs pro toto). Смысл метонимии в том, что она выделяет в
явлении свойство, которое по своему характеру может замещать остальные.
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Таким образом, метонимия по существу отличается от метафоры, с одной стороны, большей реальной взаимосвязью замещающих членов, а с другой – большей ограничительностью, устранением тех черт, которые не заметны в данном явлении непосредственно. Как и метафора, метонимия присуща языку вообще (ср., например, слово
«проводка», значение которого метонимически распространено с действия на его результат), но особенное значение имеет в художественно-литературном творчестве.
Метонимия в диахронии. Метонимическая деривация в английском языке. Как
указывалось выше, без учета диахронических данных достоверное описание языковой
метонимии невозможно, поскольку некорректно делать заключения об исходности –
производности значений и типе объединяющей их метонимической связи лишь на основании синхронного статуса этих значений.
Поэтому кроме синхронных, «поверхностно-структурных» моделей метонимии
важно учитывать ее диахронические, «глубинно-структурные» конфигурации, которые
обнаруживаются, если семантическое развитие слова рассматривать в плоскости исторической семантики. Это особенно актуально для слов со сложной семантической
структурой, в которых зачастую нельзя вывести тип метонимической связи между значениями только лишь с помощью логических умозаключений, без привлечения диахронических словарей для точного отслеживания появления и развития значений.
В действительности, тип метонимической конструкции, выводимый исследователем для производного значения слова, в диахроническом плане не всегда отражает линейное метонимическое преобразование исходного значения T1  T2.
Нелинейными, опосредованными являются случаи многоступенчатой деривации
T1  Verb  T2, а также случаи реконверсии T1  Verb  T2, типичные для английского языка. В синхронном описательном плане такие пары значений вполне соотносятся с выявленными нами типами метонимических конструкций. Но поскольку диахронический анализ выявляет иную их природу, нежели линейная метонимическая деривация, мы назовем эти случаи языковой квази- метонимией.
Проанализируем два случая квази-метонимии. В каждом случае приводятся
общие значения-толкования слов New Websters Dictionary of the English Language, College Edition 1989] и их переводные соответствия из [НБАРС 1999]; этимология и историческое развитие семантики слов прослеживается Klein 1971 SOD 1980. Разновидности метонимии основаны на типе связи:
to drink a glass –
to eat a plate –
1) связьпредмета и материала, из которого он изготовлен, «На золоте едал...»
(«Горе от ума» А. С. Грибоедов);
2) связь предмета (или лица) и его существенного признака «Над простотой глумящуюся ложь...» (сонет№66 У. Шекспира, пер. С. Я. Маршака);
3) связь внутреннего состояния или свойства человеческого характера с их внешним проявлением – «Стоит он и тяжко вздыхает» («Воздушный корабль»
М.Ю.Лермонтова);
4) связь содержимого с содержащим – «Я три тарелки съел...» («Демьянова уха»
И. А. Крылова), в частности ограниченного пространства с находящимися в его пределах людьми – «Встала улица, серым полна» («Поднимались из тьмы погребов...» А. А.
Блока);
5) связь действующего человека и его орудия действия «Где бодрый серп гулял и
падал колос» («Ест в осени первоначальной...» Ф. И. Тютчева). К числу разновидностей
метонимии относят синекдоху.
Виды Метонимии: общеязыковая, общепоэтическая, общегазетная, индивидуально-авторская, индивидуально-творческая.
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Она отличается от метафоры тем, что между прямым и переносным значением
тропа существует какая-нибудь вещественная зависимость, т.е. самые предметы или
явления, обозначаемые прямым и переносным значениями, находятся в причинной или
иной объективной связи. Так, например, в словосочетании «выпить чашу до дна» слово
«чаша» обозначает напиток, содержащийся в чаще, и в данной метонимии содержащее
взято вместо содержимого.
Таково же метонимическое выражение «я три тарелки съел» (впрочем, здесь «тарелка» фигурирует в качестве меры – «три тарелки супа», как «три бутылки молока».
Если контекстом определено, о чем идет речь, то вместо «я купил три бутылки молока»
говорят: «я купил три бутылки»). В выражении «жить своим пером» слово «перо» употреблено метонимический, как орудие профессии, доставляющей средства к жизни
(«жить» здесь также метонимический значит иметь главный источник доходов).
В стихах:
Всё мое, сказало злато,
Всё мое, сказал булат.
Злато» и «булат» суть метонимии, основанные на том, что материал взят вместо
предмета (злато–деньги – богатство, булат – меч – военная сила). Также географические названия употребляются вместо явлений, связанных с данным местом; например,
«Ватикан» вместо «папская власть», «Кашмир» вместо шерстяной материи, выделываемой в Кашмире.
На английском языке так же как и на русском метонимия является одним из составных частей и играет важную роль как при бытовом так и на литературном языке.
to drink a glass – выпить стакан
to eat a plate – съесть тарелку
The hall applauded – Зал зааплодировал.
If you say «I spent the evening reading Shakespeare» Shakespeare serves as metonymies – Если вы говорите “Я провел вечер, читая Шекспира”, то Шекспир является метонимией.
Метонимичные отношения:
- символизм (предмет вместо понятия)
from cradle to grave – всю жизнь
He was called to the bar – Он стал юристом
упаковка (вместо содержимого)
The kettle have my purse – Чайник кипит
You may have my purse – Можешь взять мои деньги
схожесть
The game-table was boisterous and noisy – Игровая шумела и бурлила
вещество (вместо изделия)
And finally the marble spoke – И туг мрамор заговорил
The maid was cleaning silver – Горничная чистила серебро
прибор (вместо деятеля)
His pen knows no compromises – Его ручка не знает компромиссов
The whip looked a scoundrel – Кучер выглядел негодяем
часть (вместо целого)
a fleet of 50 sails – флот из 50 кораблей
Hands wanted – Требуются рабочие
Связей между явлениями, при помощи которых образуются метонимические выражения, чрезвычайно много, и было бы бесполезно их классифицировать. Присоединим к приведенным примерам еще несколько, иллюстрирующих различные метонимические выражения: «предложить руку и сердце», «вползет окровавленное злодейство»
(вместо «злодей» – отвлеченное вместо конкретного; употребительны и обратные ме66

тонимии); «читаю Пушкина» (автор вместо произведений). «Сестра моя скорее в негры
пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой» (Достоевский) («негры» и «латыши» вместо «рабы», т.е. частные случаи вместо общего).
Особый класс метонимии составляет синекдоха, где использованы отношения количественного характера: берется часть вместо целого или обратно, единственное число вместо множественного и т.д. Например:
…беспокойная Литва
С толпою дерзких воевод
На землю русскую идет.
Когда для смертного умолкнет шумный день…
Сравни:
Бесчисленный, как рыба.
Как рыба всех бассейнов,
Батрак занумерованный
И названный солдатом,
Он шел, как вал девятый,
Бряцая вдоль Бассейной.
(И.Тихонов)
Различие между синекдохой и метонимией условно, и точной границы между ними нет. Поэтому удобнее рассматривать синекдоху как частный случай метонимий и
все приведенные примеры относить к классу метонимий. К числу явлений, родственных метонимии, следует отнести и ироническое употребление слов в значении, противоположном их значению, например «умный» вместо «глупый»:
Откуда умная бредешь ты голова? Это употреблёние слов именуется ироническим
лишь в случаях снижения значения (вместо слова, выражающего порицание, употребляют слово, выражающее похвалу, в целях того же порицания).
О, много, много чести!
И дело честное!..
(Пушкин. «Анджело». Речь идет о бесчестном поступке.)
В советской литературе попытку максимального использования метонимии и теоретически и практически дали конструктивисты выдвинувшие принцип так наз. «локальности» (мотивиров кусловесны средств темой произведения, т. е. ограничение их
реальной зависимостью от темы). Однако эта попытка не была достаточно обоснована,
поскольку выдвижение М. в ущерб метафоре незакономерно: перед нами два различных пути установления связи между явлениями, обогащения нашего знания о них, иеисключающие, а дополняющие друг друга. Но наблюдается часто и обратное употребление слов, выражающих порицание, в ласкательном значении; «Ах, ты, негодяй» и т.п.
Относительно небольшой курс эмпирического материала недостаточно четкая
классификация случаев метафорического и метонимического слияния подвергают сомнению некоторые идеи в теории Л.Гуссенса. Признавая идею Л.Гуссенса о существовании концептуального смешения элементов метафоры и метонимии, одни лингвисты
выделяют лишь один тип метонимии – метонимическое расширение метафорического
источника; другие признают наличие разных форм смещения.
В метонимической форме обычно образуются и эвфемизмы, «смягчение» выражения, функция которых заключается в том, чтобы в приличной и скромной форме выражать понятия резкие и грубые. Так, на многих заброшенных заборах и стенах глухих
закоулков можно прочесть надпись: «останавливаться строго воспрещается». Слово
«останавливаться», употребляемое здесь не в первичном значении, является эвфемизмом.
Заключение. Таким образом, метонимические выражения типичны для разговорной речи. По мере их повторения они могут дать начало новым значениям слова. Мно67

гие слова в их обычном значении имеют метонимическое происхождение, таковы
немец (первоначально – немой, т.е. не умеющий говорить по-русски, иностранец, затем
только германец), город (первоначально – огороженное место) и т.д.
При анализе какого-нибудь литературного текста для отличия метафоры от метонимии можно руководствоваться следующим практическим правилом: обычно из метафоры можно построить сравнения: т.е. дополнить метафору словами «как бы», «вроде» и т.п., или прямо поставить слово, а прямом значении выражающее подсказываемое
контекстом значение, и с сравнить метафорическое слово. Метонимия этого не допускает. Пример: тусклый день как бы глядится в окно, пчела летит из улья, похожего на
келью; но невозможно: читаю книгу, похожую на Пушкина.
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Аннотация
Статья посвящена анализу лексических новообразований на страницах казахоязычных
газет периода независимости с точки зрения отражения в них происходящих в
казахстанском социуме глобальных перемен. Рассматриваются внешние и внутренние
причины их массового появления, действующие в языке механизмы создания новых слов и
приемы введения неологизмов в текст в аспекте их восприятия читателем.
Abstract
The lexical of new growths on the pages of newspapers Kazakh-independence period
from the point of view of reflection in them taking place in the Kazakh society of global
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change is analyzes in this article. The considering of internal and external reasons of their
mass appearance of acting in the language mechanisms of creating new words and methods of
introducing neologisms in the text in terms of their perception of the reader.
Ключевые слова: неологизмы; лексические дублеты; окказионализмы; словоупотребление; синонимия.
Keywords: neologisms; lexical doublets; occasionalisms; word usage; synonyms.
В эпоху глобализации, характеризующейся демаркацией реальных и идеологических
границ и межкультурной интеграцией, наблюдается активизация взаимообмена идеями, достижениями в области науки, техники, технологий, образования, культуры, что приводит к
новым тенденциям в языковой жизни общества. «… человечество ныне переходит в новое
качественное состояние … Происходит небывалое обогащение материальной, духовной, технической и технологической жизни людей. В результате ускоряется сближение
наций, народностей, их экономической и духовной жизни» [1].
Глобальные перемены, происходящие в современном мире в целом и в отдельно взятых странах, в частности, непременно находят свое отражение в СМИ как рупоре эпохи,
запечатлевающем характерные для данного времени явления, и самым непосредственным
образом влияют на язык, привнося в него новые слова и значения: «... средства массовой
информации ... запечатлевают определенные символы эпохи. Вербальным средством
фиксации этих символов становятся словообразовательные неологизмы. Именно в
средствах массовой информации неологизмы встречаются наиболее часто» [2, 5]. Глубина и множественность политических, социальных, экономических и др. процессов, их
влияние на события, освещаемые на страницах газет, журналов, на телевидении и в Интернете, приводят, как справедливо утверждают исследователи, к небывалому «лексическому
буму», который сегодня наблюдается во многих языках. И, естественно, казахский язык не
является исключением. Обретение государственной независимости дало толчок реформированию полиэтнического казахстанского социума и как следствие – активным процессам в
лексико-семантической системе современного казахского языка [3]. Так, анализ происходящих в языке лексических новаций дает основания утверждать их множественный и активный характер, обусловленный глобальностью экстралингвистических факторов, вызывающих рост новых наименований. Как правило, появление новых слов происходит для обозначения новых реалий, идей, понятий (жаһандану, ғаламдандыру – глобализация, ғаламтор –
интернет, бейнебақылау – видеонаблюдение, серіктестік – товарищество, дағдарыс –
кризис, инфляция, жарыссөз – прения). При этом используются как внутренние ресурсы
языка, так и заимствования из других языков (төреші – судья (в спорте), көші-қон –
миграция, менталитетіміз – (наш) менталитет). Особого внимания заслуживают казахские
новообразования, образованные на базе заимствованных слов путем присоединения к ним
словообразующих суффиксов казахского языка: допингтік – допинговый,
Наблюдающийся небывалый всплеск словотворчества приводит к тому, что обилие
неологизмов затрудняет быстрое и адекватное восприятие информации адресатом, читателю
приходится прерывать чтение, возвращаясь к прочитанному, обдумывать смысл не только
незнакомого слова, но и его словесного окружения (контекста), искать значение
новообразования в словарях и т.д. В таких случаях более или менее прозрачными являются
значения новых дериватов, образованных по действующим в языке регулярным способам и
моделям словообразования.(например, саясат+шы /кер – политик, баспа+гер – изда+тель,
ие+лік – собственн+ость, кәсіпкер+лік – предприниматель+ство, құнсыз+дану – инфляция),
значения заимствований из других языков, если они имеют широкое распространение
(парламент, компьютер, интернет, ноутбук, сайт, автор, аукцион, риэлтор, биржа,
менеджер и др.).
Совершенно удивительное место среди заимствований занимает слово
мәжілісмен. Оно образовано из казахского мәжіліс, которое заимствуется русским
69

языком в годы обретения Казахстаном государственной независимости как мажилис,
получает новое значение «нижняя палата Парламента Республики Казахстан» [4], затем
присодинением к нему английского корня –мен (см. англицизмы джентльмен,
конгрессмен, спортсмен и новообразования последнего времени бизнесмен, бармен,
шоумен и под.) создает новое существительное со значением лица по роду
деятельности мажилисмен. Последнее далее попадает в казахский язык, уже
оформленное по орфоэпическим и орфографическим правилам принимающего языка:
Көбісі өзінің қамын күйттегендер. Ал, мына қалталы "мәжілісмендердің" халыққа
керегі жоқ [5, 07.2004]. Как видим, потребности и законы коммуникации в
полиэтническом социуме на современном этапе мирового развития, требуя
быстрейшего обмена информацией, сметают этнические, языковые и, в некоторых
случаях, даже государственные границы.
Среди новообразований периода независимости велика доля калькированных моделей
– как отдельных слов, так и составных наименований, сложносокращенных слов:
жекешелендіру – приватизация, өзіндік құн – себестоимость, зымыран тасымалдағыш
– ракетоноситель, құнды қағаздар – ценные бумаги, ЭЕМ (Электронды Есептеу
Машина) – ЭВМ, ТМД (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы) – СНГ и др. К примеру, в
предложении: Айтпақшы, қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жерасты жолы
арқылы есірткі тасымалдаған бірнеше адамды ұстады [6, 03.2016] – подчеркнутые
словосочетания қауіпсіздік комитетінің, жерасты жолы являются кальками русских
наименований комитет безопасности, подземная дорога.
Одной из весьма значимых причин появления новых слов, помимо
вышеназванных (появление новых реалий, понятий, отношений: жарнама – реклама,
әрлендіру – дизайн и др., целенаправленная замена русских названий предметов
повседневного обихода, часто используемых понятий, реалий казахскими
наименованиями: светофор → бағдаршам, парк → саябақ, печать → мөр, выпускник →
түлек, рукопись → қолжазба, роддом → перзентхана и под.) является, на наш взгляд,
действующий в языке принцип экономии, согласно которому «... изменения в языке
направлены в сторону укорочения слов и упорядочения их построения: звуковые изменения делают слова более короткими, а изменения по аналогии заменяют нерегулярные
образования регулярными» [7, 559]. Новое слово является более удобным обозначением того, что прежде называлось при помощи словосочетания: ақысыз оқу – грант,
ұлттық бірыңғай тестілеу – ҰБТ, арзан сатылым – распродажа, баспасөз маслихаты –
пресс-конференция, көлікпен жүрген жолаушыларға арналған қонақ үй – мотель,
сұранысқа ие болған кітап – бестселлер, қысқа дистанцияға жүгіруші – спринтер, ұзын
дистанцияға жүгіруші – стайер.
С обретением независимости и закреплением за казахским языком статуса
государственного поток новых слов существенно увеличился вследствие того, что
понятия, реалии, предметы повседневной жизни, носившие в советскую эпоху русские
названия, планомерно и системно стали заменять на казахские наименования: класс →
сынып, лекция → дәріс, расписание занятий → сабақ кестесі, остановка → аялдама,
семья → отбасы, жанұя, помидор → қызанақ, капуста → орамжапырақ, қырыққабат,
варенье → тосап, қайнатпа, микрорайон → ықшамаудан, шағынаудан, мөлтекаудан,
пенсия → зейнетақы, самолет – ұшақ, командировка – іссапар, квитанция → түбіртек,
а также постепенно вошли в обиход и закрепились в языке казахские названия месяцев,
дней недели, наиболее частотные термины делопроизводства: анықтама – справка,
өтініш – заяление, көшірме – копия и выписка, төлқұжат – паспорт и т.д. Как видим,
процесс вхождения в язык еще до конца не завершен, о чем свидетельствует наличие
конкурирующих наименований в виде лексических дублетов: жаһандану, ғаламдандыру –
глобализация и др. Мы являемся очевидцами и участниками процессов определения степени
их тождественности и места в синонимическом ряду, как это наблюдается в словах отбасы,
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жанұя, үйелмен, обозначающими понятие 'семья', или в словах ықшамаудан,
шағынаудан, мөлтекаудан, обозначающими понятие 'микрорайон’ (см.подробнее в
нашей статье [3]).
Сложнее понять появляющиеся в СМИ новые слова, если они представляют собой
активизацию и развитие нового значения путем переосмысления уже существующих слов,
изменения контекста их употребления (например, значение «утопия» у слова қиял,
изначально имеющего значение «фантазия», новое значение «модель» как алгоритм, схема
действий у слова қалып, которое обозначает колодку, форму для заливки чего-либо и
др.)
В ряде случаев журналисты, стремящиеся путем использования новых слов,
необычных выражений привлечь больше внимания, достичь большей выразительности,
дают пояснения к использованному ими новообразованию, стараются максимально
облегчить восприятие текста. Например: Бұл – қиял (утопия) емес, тер төксек, іске асатын
жұмыс [5, 02.1994]. Екіншіден, бұрын шетелден біраз ғана тұруға келіп жатқан
саяхатшы, қыдырма, саудагер (бизнесмен) атаулы дәрігерлік тексеруден өтетін [5,
05.2009]. Ақша үшін адамзатқа ажал сепкен немесе шошқатұмау. Оның алып-қашпа
әңгімесі суымай жатып, міне, шошқатұмау (доңызтұмау, свиной грипп) деген шықты. [5,
05.2009]. Алдымен қазақтар өз жерінде салынған әскери бекіністі, аузы үңірейген пушканы,
шамқал (винтовка) асынған солдаттарды көрді [5, 08-09.2009].
В большинстве же случаев пониманию неологизма способствует контекст.
Әрі-беріден соң, әйгілі «Абай жолы» дәуірнамасының басты кейіпкері – Құнанбай
қажы [6, 03.2016 ]
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Аннотация
В статье утверждается, что именно приобретение социальной компетентности
связано с приобретением собственного социального опыта, индивидуальных качеств и
свойств, которые позволят самостоятельно осуществлять коммуникативную деятельность. Статья раскрывает содержание понятия «Социокультурная компетенция»; исследуется социокультурная компетнция, позволяющая активизировать изучаемый языковой и речевой материал. Социокультурная компетенция расценивается как самая
точная «модель общения», которая является эффективным средством обучения устному
общению студентов неязыкового вуза, что является важным фактором повышения мотивации в условиях двуязычия. Кроме этого, прослеживается роль социокультурной
компетенции в формировании разных видов речевой деятельности
Abstract
The article exposed the content of the concept “Sociocultural competence”, it is investigated sociocultural competence, allowing to improve linguistics and speech material. Sociocultural competence is considered as the most accurate “model of communication”, which is
the most effective means teaching oral communication students of non- linguistics high
school, that is the most important factor of raising the motivation in the condition of bilingual.
Besides this, the role of sociocultural competence is showed in formation different kinds of
speech activities. In the article it is confirmed that only acquiring sociocultural competence
has been connected with acquiring own social experience, individual qualities characteristics,
which allow to carry out communicative activities independently.
Ключевые слова: социокультурная компетенция,курс выравнивания, умения,
профессионально- ориентированные умения, лингвокультурное пространство.
Keywords: sociocultural competence, the course of leveling, skills, training – oriental
skills, linguistics -cultural space.
Ускорение темпов технического обновления производства, его оснащение высокими технологиями, соответствующими мировым стандартам и выход российских компаний на мировые рынки приводит к потребности в специалистах, владеющих иностранными языками на продуктивном уровне.
Однако на практике специалисты технических специальностей, вынуждены прибегать к услугам переводчиков, которые в силу своего гуманитарного образования не
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владеют тонкостями технического производства.
Рыночная экономика ставит перед обществом проблему качественной подготовки
специалистов различных сфер деятельности, в том числе специалистов технического
профиля, в которых сегодня так нуждается национальная экономика. Поэтому особенные требования предъявляются техническим вузам, поскольку только компетентные
специалисты способны на высоком профессиональном уровне поднять производство и
обеспечить развитие экономики.
Современное требование активного владения иностранным языком касается специалистов разных профилей и уровней: от начального профессионального уровня до
послевузовского.
В Чеченской республике существует потребность в высококвалифицированных
специалистах, владеющих иностранным языком способных успешно вести профессиональную деятельность в сфере нефтяной и газовой промышленности на международном уровне. Следует учитывать тот факт, что в техническом вузе, в частности в нефтяном университете, абитуриентами являются как учащиеся специализированных лицеев,
так и общеобразовательных школ с разным уровнем подготовки по английскому языку.
Поэтому кафедра «Иностранные языки» в семестре использует курс выравнивания
уровня владения английским языком студентами-первокурсниками, позволяющий одним студентам восполнить утраченные рече6вые навыки и умения, а другим приобрести недополученные в общеобразовательной школе.
Но, без сформированности социокультурной компетенции активное владение
иностранным языком на международном уровне невозможно. А для этого необходимо,
полагает И.В.Слесаренко, что в техническом вузе студенты должны овладеть профессионально-ориентированной социокультурной компетенцией и научиться эффективно,
использовать полученные профессионально-ориентированные социокультурные знания
и умения. С этой целью в обучающий процесс должны быть включены блоки социокультурных заданий, направленные на гармоничное развитие личности студента технического вуза, как субъекта диалога культур в академической и профессиональной сферах взаимодействия. (Слесаренко, 2006).
Уровень социокультурной компетенции, как полагают Э.И. Соловцова, И.В Анурова, зависит от функциональной социокультурной грамотности, которую необходимо
формировать у обучаемых. Для формирования функциональной социокультурной грамотности в содержательном плане необходимы социокультурные знания, навыки и
умения. Ведущая роль при формировании социокультурной компетенции принадлежит
социокультурным умениям, формирование которых в процессе обучения иностранным
языкам необходимо соотносить с характером вида речевой деятельности: говорение –
письмо; чтение – аудирование (Соловцова, Анурова, 2007).
Авторы полагают, что в говорении и письме основополагающими социокультурными умениями являются следующие:
- умения выбирать приемлемый в социокультурном и коммуникативном плане
стиль речевого и неречевого поведения;
- умения учитывать фактор собеседника и корректно реагировать в ситуациях общения.
В процессе чтения и аудирования основополагающим является умение извлекать
эксплицитно и имплицитно выраженную социокульутрную информацию из вербальных и невербальных аутентичных источников.
Данные умения мы рассматриваем с позиции социокультурного контекста будущей профессиональной деятельности студентов. Умения пользоваться фоновыми знаниями о предмете (знания о состоянии дел в нефтяной и газовой промышленности, знания о поставках углеводородов за рубеж и т. п.), умения пользоваться контекстуальной
и языковой догадкой, умение пользоваться техническими словарями и информацион73

ными справочниками, умения пользоваться информацией Интернет ресурсов, понимать
визуальные знаки, пользоваться другими паралингвистическими опорами.
На наш взгляд, важное значение имеет формирование социальной компетенции,
поскольку приобретение социальной компетентности связано с «приобретением собственного социального опыта, индивидуальных качеств и свойств, которые позволят
самостоятельно осуществлять коммуникативную деятельность, безконфликтно взаимодействовать в социально-детерминированных ситуациях в лингвокультурном пространстве, как своей страны, так и страны изучаемого языка» (Ариян, 2008: 3).
Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют социальную компетенцию как «способность вступать в коммуникативные отношения с другими людьми». Желание вступить
в контакт обуславливается наличием потребности, мотивов, определенного отношения
к будущим партнерам по коммуникации, а также соответственной самооценкой. Умение вступать в коммуникативные отношения требует от человека способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею» (Азимов, Щукин, 1999: 333). Способность к общению относится к категории социально обусловленных или приобретенных способностей, то есть их формирование и развитие зависит от обучения и воспитания человека.
Следует учитывать и то, что будущая профессиональная деятельность студентов
связана с нефтяным бизнесом, что соответственно предполагает международные контакты. Известно, что основные крупные нефтедобывающие компании расположены в
разных странах мира: Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Арабские Эмираты, и др., а
основными получателями нефти и газа являются страны Европы. Все страны, участвующие в нефтяном бизнесе отличаются друг от друга уникальной культурой, в том числе и экономической культурой. Поэтому в процессе обучение представляется важным
развитие толерантного отношения к другим культурам.
Исходя из этого, делаем вывод, что обществу нужны современно образованные
люди, которые обладают развитым чувством ответственности, готовы сыграть ключевую роль в сохранении и развитии нации, обеспечивают устойчивое развитие российского общества как общества с высокой гражданско-правовой, профессиональной и
бытовой культурой.
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Анотація
У статті розглянуто процес трансформації студентського складу вищих навчальних закладів в УСРР в 20-30 рр. ХХ століття, зроблено комплексний аналіз процесів та
причин, що впливали на зміну його кількісного, якісного, гендерного та соціального
складу. Проаналізовано державну політику щодо студентського складу вищих навчальних закладів у досліджуваному періоді.
Abstract
The article deals with the transformation of students’ structure of higher educational establishments in the USSR in the 20-30s of XX century, the comprehensive analysis of the
processes and reasons influenced the change in its quantitative, qualitative, gender and social
structure is made. The public policy for students of higher educational establishments in the
studied period is analyzed.
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Соцiальна трансформацiя суспільства, що відбувалась на початку 1920-х років,
знайшла своє віддзеркалення i у педагогiчнiй освiтi. Особi майбутнього педагога, вихователя i наставника дітей та молодi надавалось особливе значення. Саме тому формування складу студентства педагогічних ВНЗ знаходилося під пильним контролем з боку
Наркомосу. Впродовж 1920-х років у педагогічних iнститутах I технiкумах йшов пошук
нових форм, методiв та засобiв регулювання соціального складу студентства i комплектування колективів студентів. Головною метою полiтики Комунiстичної партії у перiод,
який досліджується, було відкриття вільного доступу до педагогічної освiти широких
верств трудящих, а саме – робітників i селян.
Процес так званої «пролетаризацi» ВНЗ реально вiдбувався лише у iнститутах I
технiкумах індустріально-технiчноїосвiти. Якщо у 1923 – 1924 навчальному роцi до
ВНЗ УСРР було зараховано 46,4% робітників, то до педагогічних інститутів I
технiкумiв – лише 5,7%. Тому партiйнi комітети щорiчно намагались збільшити вiдсоток прийому до ВНЗ так званого «пролетарського елементу». Так, у лютому 1926 р.
бюро Київського окружного комiтету КП(б)У розглянуло питання «Про соціальний
склад студентства київських ВНЗ» iвизнало його незадовiльним, вказавши на необхідність посилення «пролетаризації» особливо в iнститутах і технiкумах медичного i педа75

гогічного профілю. Проте у листопадi цього ж року у матерiалах, підготовлених на засiдання бюро, вказувалося, що у1926 р. завдання щодо набору робітників не виконано,
їх чисельність у ВНЗ Києва становить 18%, а найменшою вона є у педагогiчному iнститутi – тільки 3,5%. Очевидно, що впрдовж 1920-х рр., незважаючи на полiтику «пролетаризації» ВНЗ, в інститути i технiкуми зараховували преважно представників службовців та інтелігенції, чисельність яких у наборi 1921 – 1922 навчального року становила
61,2%, а у 1922 – 1928 навчального року 41,4%. У педагогiчнiй галузi освiти цi показники були ще вищими – відповідно 65,0% та 53,0%. В той же час чисельність робітників у педагогiчних iнститутах i технiкумах була мізерною i становила у наборi 1921 –
1922 навчального року 1,9%, а у наборi 1927 – 1928 навчального року – 5,9%, що майже
у 5 разiв було менше від середніх показників у освiтнiй галузi. Робiтнича молодь вiддавала перевагу індустріально - технiчнiй освiтi, де матерiальнi та кар'єрнi перспективи
були значно вагомішими. Проте сільська молодь разом зi службовцями та представниками трудової інтелігенції залюбки надавала перевагу саме педагогiчнiй освiтi.
У 1928 – 1929 навчальному роцi, після аналiзу соціального складу студентства у
наборi 1927 – 1928 навчального року, ЦК КП(б)У було розроблено інструкцію, яка чітко розтлумачила, кого треба вiдносити до категорії «робітники». У робітничому курію
вiдносили лише осiб з виробництва, якi мали стаж роботи на пiдприємствi не менше 3-х
років. До курії «селяни» почали вiдносити лише членів сільськогосподарських комун
на пiдставi наданої рекомендацiї з боку комiтету незаможних селян. Представникiв
трудової інтелігенції об'єднали в одному курії зi службовцями, де надали право першочерговостi дітям вчителів, викладачів, сільської інтелігенції та працівникам сільської
кооперації. Жорсткi вимоги були i до курії «ремісники», куди могли потрапити лище
особи охопленi бригадною, або колективною формою працi. Тобто замість п'яти курій у
1928 – 1929 навчальному роцi їх чисельність зменшувалась до чотирьох. Порушувати
встановлені норми куріального представництва приймальним комісіям суворо заборонялось.
Iнстукцiя «Вiм приймальним комісіям ВНЗ УСРР на 1928 – 1929 навчальний рік»
зберегла встановленi попередньою інструкцією пільги для вказаних вище соціальних
прошарків суспільства. Проте ця інструкція вперше офіційно оголосила конкурснi змагання у серединi самих курій. У разi отримання першої двійки конкурснiiспити для абітурієнта припинялися. Зверху встановленої норми приймати студентi заборонялось.
Але знов таки нова інструкція, яка зробила великий крок у бік демократизації принципiв та критерiїв щодо комплектування колективів студентів, залишала певнi шпарини
у разi отримання незадовiльних оцiнок при iспитах для кандидатів у члени КП(б)У, для
робітників та сільської бiдноти. Цi особи у разi отримання двійок з профiльних для даного ВНЗ дисциплін, мали право їх перескласти. А таким категоріям населення, як діти
куркулів, службовців релiгiйних культів, та особам позбавленим виборчих прав, вступ
до педагогiчних ВНЗ було взагалi заборонений.
У 1928 – 1929 навчальному роцi у листi до приймальних комiсiй педагогічних
ВНЗ заступник наркома освiти Приходько та голова Головпрофосу Ряппо дозволили
«приймати умовно, осiб що не пройшли вступнiiспити у куріях «робітники» та «селяни», а вже потім їх «підтягувати» до вiдповiдного рівня».
У другiй половинi 1920-х рокiв почала заявляти про себе i така прогресивна тенденція, як професійно-психологiчна придатність особи до педагогічної працi.
Запозиченi на початку 1920-х років Наркомосом УСРР європейськi концептуальнi ідеї
розвитку педагогічної освiти та так звана «американська» модель її побудувати, потягнули за собою i так i позитивнi пiдходи до комплектування студентських колективів у
педагогічних iнститутах i технiкумах як встановлення психологічних іспитів та психологічного тестування.
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Вже у 1924 роцi освiтянськi переодичнi видання, почали активно обговорювати це
питання. Так, у сiчнi 1924 «Студент революції» запропонував перейти до системи прийому у ВНЗ виключно на пiдставi «психологiчного тестування», яке встановлює ступінь придатностi абітурієнтів до даного виду дiяльностi. Ця система комплектування
студентських колективів успiшно здійснювалась у США на початку 1920-х років. В
лiтку цього ж року «Студент революції» сповіщав про першi успiхи застосування психологічних випробувань у педагогічних ВНЗ Києва, Харкова та Одеси.
Застосування психологічних випробувань при вступi до педагогічних ВНЗ не мали офіційного статусу. Їх застосовували у якостi експерименту. I у подальшому, з початком процесу «уніфікації» системи освiти в УСРР цi експерименти були поступово згорнутi.
Загалом перехiд до системи «курiального представництва» та застосування у деяких педагогічних iнститутах психологічних випробувань при вступi до ВНЗ, були прогресивним кроком на шляху демократизації принципiв та критеріїв комплектування колективів студентів. По-перше, система «куріального представництва» офіційно дозволила приймати до ВНЗ не тільки осiб, що мали «пролетарське походження», а i селян,
інтелігенцію, службовців, ремісників. По-друге, вперше офіційно було запроваджено
конкурснi iспити i систему змагань серед абітурієнтів у межах кожної окремої курії.
По-третє, норми куріального представництва рiзних соціальних верств суспiльства у
педагогічних ВНЗ були цілком виваженими i наближались до реальних соціальних потреб. Але, нажаль, у подальшому реального розвитку демократизації принципiв та критеріїв комплектування колективів студентів не відбулось. Найбiльш демократичний
принцип «рiвних стартових можливостей» при вступi до педагогічних ВНЗ не було застосовано, оскiльки в кiнцi перiоду що вивчається відбулось нове загострення політичної ситуації у суспiльствii класово-полiтичнi принципи та критерії при формуваннi студентських колективів знов стали домiнуючими.
Принципи та критерії формування колективів студентів поряд з соціальнокласовими пiдходами спирались також i на певнi нацiональнi погляди нової влади. Радянське керiвництво України, яке ще у 1921роцi розпочало формування мережi та структури єдиних трудових шкіл за принципом «навчання рiдною мовою», вже у серединi
1920-х років створило об'єктивнi передумови масового припливу до педагогічних ВНЗ
українців, якi мали забезпечити потребу у вчителях для мережi «українських» та «українсько-росiйських» шкіл. Поряд з об'єктивними передумовами наповнення педагогічних ВНЗ переважно українцями, були ще суб'ктивнi фактори, серед яких домiнуючим
був фактор запровадження у суспiльствi так званої полiтики «коренiзацiї», яка надавала
переваги корiному етносуу при вступi до ВНЗ та аспірантури.
Нацiональний склад педагогічних інститутів на початку 1920-х років значною
мiрою залежав від національного складу міського населення, оскiльки рівень загальної
підготовки абітурієнтів у мiстi був значно вищий нiж у селi. У 1923р. серед міського
населення УСРР росіяни складали – 33,4%, українцi – 32,2%, євреї – 29,0% . Але серед
студентів ВНЗ у 1923р. переважали євреї-39,3%, далi йшли росіяни – 27,5%, українцi –
25,5%, поляки, німці, iншi – 8%. Навiть у столицi УСРР м. Харковi у 1923роцi українцi
складали 21,9%. Такий склад яскраво доводить втілення принципів національної політики щодо комплектування колективів студентів у вищих навчальних закладах. Починаючи з 1922 – 1923 навчального року численність українців у інститутах у технікумах
неухильно збільшується і досягає у 1928 –1929 навчальному році 62,8%. Збільшення
численності українців, зарахованих до ВНЗ відбувалось за рахунок скорочення численності росіян та євреїв, кількість яких у 1928 – 1929 навчальному році скорочується відповідно до 14,7% та 18,7%. Слід зазначити що у педагогічних ВНЗ численність українців в наборі студентів була значно більшою від середніх показників Наркомосу. Так, у
77

1928 – 1929 навчальному році до педагогічних ВНЗ було прийнято 73,3% українців, а у
педагогічних технікумах цей показник дорівнював 78,2%.
Проте у деяких регіонах, які мали особливу національну специфіку, у наборі студентів у педагогічних ВНЗ домінували представники інших національностей. Так, у
Одеському інституті народної освіти за національним складом студенти першого курсу
у 1929 – 1930 навчальному році мали такі показники: євреїв – 254 особи, українців –
196, росіян – 56, німців – 53. Тобто серед студентів першого курсу було 44% євреїв.
Якщо врахувати той факт, що на єврейському відділенні було лише 162 місця і всі вони
були зайняті представниками саме цієї нації, то інші 92 студенти - євреї вступали на
інші відділення інституту. Велике єврейське відділення у Одесі мало забезпечували
вчительськими кадрами мережу єврейських національних єдиних трудових шкіл. Яка
складала більш ніж 10% від загальної численності єдиних трудових шкіл у містах. Якщо врахувати той факт, що численність єврейського міського населення у 1920 – ті роки була у тричі більшою, то ця мережа не відповідала національним потребам єврейського населення і головною перемогою на цьому шляху була відсутність національних
єврейських вчительських кадрів.
Гендерний склад студентів педагогічних ВНЗ також знаходився у прямій залежності від концептуальних напрацювань Наркомосу з цього питання. Впродовж 1920 – х
рр. Наркомос неухильно збільшував численність жінок у вищій школі. Так, якщо у 1923
–1924 навчальному році вони складали 27,7%, то у 1928 –1929 навчальному році цей
показник складав вже 37,7%. Проте у різних галузях освіти представництво жінок було
різним, якщо у індустріально-технічних інститутах у 1928 – 1929 навчальному році жінки складали лише 3,1%, у сільськогосподарських – 7,3%, то у педагогічних інститутах
ми спостерігаємо у цей час паритетне представництво жінок і чоловіків, відповідно
44,9% та 55,1%.
Прихильність жінок до педагогічної освіти була цілком природньою, оскільки виховна робота з дітьми потребує саме жіночої материнської турботи. У деяких інститутах народної світи численність жінок у складі студентів була значно вищою від середніх показників у освітній галуз. Так, у Одеському ІНО на відміну від інших ВНЗ Одеси,
де помітно переважали чоловіки кількість жінок складала 64,4%. Перевага жінок тут
відстежується у всіх вікових категоріях студентів від 20 до 40 років. Це явище у Одеському ІНО мало свої причини. По-перше, ОІНО готував переважно педагогічні кадри
для дошкільних закладів та початкових шкіл. По-друге, основною базою поповнення
складу студентства ОІНО певний час були слухачки Українського учительського інституту та вищих шкільних курсів.
Отже, концептуальні установи Наркомосу щодо національної та гендерної політики у освітянські галузі були втілені в реальні показники впродовж 1920 – х рр. коли в
кінці періоду, що вивчається, серед студентів педагогічних ВНЗ впевнено домінували
українці, а гендерне співвідношення серед студентів було паритетним.
Література
1. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки
(1917 – 1985 рр.) / В.К. Майборода. – К.: Наукова думка, 1992. – 256 с.
2. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства
Украины. – 1920. – №11. – 536с.
3. Скрипник М. Зменшити собівартість, підняти якість // студент революції. –
1929. - №4. – с. 5 – 9.
4. Попов В.М., Полурез В. І., Д’яченко Ю.П. Учені вузів Української РСР. – К.:
Наукова думка, 1968. – 516 с.
5. Історія Київського університету (1834 - 1959). – К.: Вид-во Київського ун-ту,
1959. – 456 с.
78

6. Харьковский государственный университет им. А.М. Горького за 150 лет. –
Харьков: издательство Харьковского университета, 1955. – 387 с.
7. Аспирантура сегодняшнего дня // Студент революції. – 1927. – №5. – с. 43-45.
8. Высшим учебным заведениям и Научно-исследовательским кафедрам // Бюлетень Украинского главного комитета прфессионально-технического и специального
образования. – 1923. – №3-4. – с. 78-80.
9. Котов А. Науково-дослідчі кафедри на Україні // Путь просвещения. – 1923. –
№9 - 10. – с. 243 - 246.
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Стотика І.Г.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства
та музичного мистецтва естради Мелітопольського державного університету ім.
Б.Хмельницького
Власенко Е.А.
старший викладач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради Мелітопольського державного університету ім. Б.Хмельницького
FORMING OF MUSICALLY-ELUCIDATIVE COMPETENCE OF TEACHER
OF MUSICAL ART
Stotyka I.G.
candidate of pedagogical sciences, associate professor of department of the
instrumental carrying out and musical art of the stage of the Melitopol state university the
name of B. Khmelnytsky
Vlasenko Е.А.
is a senior teacher of department of the instrumental carrying out and musical art of the
stage of the Melitopol state university the name of B. Khmelnytsky
Анотація
В статті розглядаються шляхи формування музично-просвітницької компетентності вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки. Акцентується увага на
тому, що саме музично-просітницька діяльність є шляхом подолання протиріччя між
відокремленням виконавського та педагогічного підходів до професійного становлення
студента вищого педагогічного навчального закладу. Розкриті форми роботи на навчально-методичною презентацією музично-просвітницької компетентності.
Abcnrakt
In the article the ways of forming of musically-elucidative competence of teacher of
musical art are examined in the process of professional preparation. Attention is accented on
that exactly musically-elucidative activity is by overcoming of contradiction between the separation of the carrying out and pedagogical going near the professional becoming of student
of higher pedagogical educational establishment. The exposed forms of prosecution are of
educational and methodical presentation of musically-elucidative competence.
Ключові слова: культурно-освітній простір вищого навчального закладу, музично-просвітницька компетентність, музична бесіда, музично-методична композиція, художньо-педагогічна інтерпретація музики
Keywords: cultural and educational space of higher educational establishment,
musically-elucidative competence, musical conversation, musically-methodical composition,
artistically-pedagogical interpretation of music.
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Сьогодення освітнього процесу в Україна характеризується яскраво вираженою
гуманістичною спрямованістю, що потребує особливої уваги до формування естетичної
культури студентів вищих закладів педагогічно-мистецької освіти.. В цьому контексті
важливу роль відіграють музично-просвітницькі заходи, спрямовані на сприйняття та
розуміння мистецтва, природи його естетичного переживання, взаємозв'язку об'єктивних і суб'єктивних чинників у процесі інтерпретації художніх творів. Участь у підготовка музично-просвітницьких заходів є важливою складовою формування музичнопросвітницької та музично-виконавської компетентностей вчителя музичного мистецтва.
Необхідність гармонізації культурно-освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу шляхом застосування форми науково-методичної презентації
«Музично-просвітницька компетентність вчителя музичного мистецтва» аргументується філософським змістом концепції артизації дійсності М. Дюфренна, в якій відображено взаємовплив ідей феноменології та мистецтвознаства. Французький теоретик проголошує мистецтво найвищим типом пізнання, вбачаючи у ньому єдиний засіб гальмування нівелюючого впливу сучасного суспільства на унікальність особистості. Проекція та поширення естетичного досвіду, за переконанням М.Дюфренна, спроможне повернути людину у природний стан, і в такому поверненні провідна роль відводиться
саме мистецтву [2, с. 51] .
Методичний вектор аргументації складає науковий доробок провідних українських вчених О.П.Рудницької, О.М.Отич, О.М.Олексюк, Г.М.Падалки, О.Я.Ростовського,
де прослідковується думка про те, що повноцінний музичний розвиток особистості не
можна забезпечити шляхом залученням її до слухання музики виключно в запису. Між
тим розповсюдження у нинішній час електронних технологій звукозапису витісняє
“живе” звучання музики в освітньому середовищі навчальних закладів. Попри всі переваги сприймання та якість музичних записів, вони не в змозі замінити безпосереднього
контакту, ефекту присутності, співпереживання з виконавцями у концертному чи музично-просвітницькому заході. Обґрунтовуючи необхідність домінанти “живого” звучання музичних творів, ми апелюємо до “виконавської енергетики”, за допомогою якої виконавець здійснює емоційно-естетичний вплив на аудиторію. Візуальний художньотворчій контакт виконавця зі слухачами забезпечує переваги безпосереднього звучання
музики через прилучення до процесу співтворення музичного образу. Окрім цього, саме форма живого виконання музики передбачена композитором та створює неповторні
моменти співпроживання слухачами музичних ідей та думок, розгорнутих у музичній
тканині твору.
Формування музично-просвітницької компетентності вчителя музичного мистецтва полягає у збагачення процесу фахової виконавської підготовки високохудожніми
музичними творами, спрямованими на використання у музично-виховному процесі з
метою підвищення музичної культури учнівської та студентської молоді та гармонізації
культурно-освітнього середовища навчального закладу.
Музично-просвітницька компетентність вчителів музичного мистецтва втілюється у здатності до художнього просвітництва в середовищі учнівської та студентської молоді засобами сценічного виконання музики та її словесного коментування.
Просвітницька місія навчально-методичної презентації полягає у розширенні мистецького тезаурусу, збагаченні музичного світогляду, розвиток здатності слухачів до
адекватної емоційно-естетичної реакції на високі зразки світової художньої творчості.
Завданнями у формуванні музично-просвітницької компетентості вчителя музичного мистецтва виступають:
- по-перше, орієнтація на доступність та відповідність музичного матеріалу та
словесного коментування при
підготовці
навчально-методичної
музично80

просвітницької презентації, оскільки занадто складний та незрозумілий музичний матеріал та перевантажений інформацією текст не викличе у слухачів позитивного емоційного відгуку та потрібної емоційно-естетичної реакції;
- по-друге, спрямування репертуарного вектору індивідуальної програми студента
на можливість педагогічного використання музичних творів у музично-просвітницькій
практиці;
- по-третє, актуалізація індивідуальної траєкторії виконавського розвитку студента, необхідної для занурення у музичний зміст твору, створення інтерпретаційного концепту та його емоційного та артистичного презентування слухацькій аудиторії
- по-четверте, розвиток здатності студентів до створення художньо-педагогічної
інтерпретації  музично-виконавської і словесної трактовки музики в їх органічному
поєднанні, зумовленому змістом твору та спрямованої на можливості сприймання учнів
та студентів певного віку [1].
Музично-виконавська та художньо-просвітницька діяльність студентів мистецького профілю підготовки покликана подолати дефіцит “живого” слухання, надати можливість студентам та школярам пережити зміст твору в процесі безпосереднього виконавського відтворення, саме в тій формі звучання, яке передбачається композиторським
задумом. Форми роботи, котрі використовуються:
1) музична бесіда – музично-просвітницький захід пізнавально-естетичного змісту, спрямований на формування у слухачів музично-естетичного інтересу, розширення
музичного світогляду;
2) музично-методична композиція – музично-просвітницький захід навчального
спрямування, у змісті якого присутня музично-історична, та музично-теоретична інформація, яка ілюструється спеціально відібраними музичними фрагментами;
3) художньо-педагогічна інтерпретація музики (Г.М.Падалка) - спрямування музично-виконавської та словесної трактовки музики в їх органічному поєднанні, зумовленому змістом твору та адаптованої до вікової слухацької аудиторії [1, с. 73].
Педагогічне забезпечення формування музично-просвітницької компетентності
вчителя музичного мистецтва потребує зосередження уваги студентів на усвідомлення
образного змісту розучуваних творів. Музичний образ має виступати метою і виконавського, і словесного тлумачення. Піклування про найповніше висвітлення змісту музичного твору і словесними, і засобами музичного виконавства, спрямовує студентів на
віднайдення їх взаємовідповідності, сприяє забезпеченню єдності їх музичновербального розвитку та формування музично-просвітницької компетентності.
Педагогічні традиції музично-педагогічної підготовки визначаються двома освітніми векторами: а) орієнтацією в галузі виконавських дисциплін виключно на музичні
досягнення студентів, що втілюється у вузькофаховому підході та спрямуванні студентів виключно на освоєння конкурсних програм; б) утвердженням того, що виконавські
вміння потрібні шкільному вчителеві лише для розучування пісенного репертуару, отже не слід перевантажувати виконавську підготовку великими інструментальними творами, оскільки вони не відбиваються в шкільних програмах.
За нашим переконання саме формування музично-просвітницької компетентності
вчителя музичного мистецтва є шляхом до розв’язання цього протиріччя, оскільки
сприяє інтегрованому об’єднанню вказаних векторів та є перспективним для досягнень
студентів як на педагогічному, так і на музично-виконавському терені. Разом з тим підготовка вчителя музичного мистецтва поєднує не тільки виконавську, а й лекторську
діяльність, де від яскравого, живого слова залежить сприйняття та розуміння музики
слухачами. Володіння натхненним, емоційним, одухотвореним словом – один із важливих чинників формування музично-просвітницької компетентності вчителя музичного
мистецтва.
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Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької
діяльності серед студентської та учнівської молоді інтерпретується як ефективний засіб
їх музично-фахового і педагогічного становлення. Базовим підґрунтям музичнопросвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва є створення гармонійного взаємопоєднання виконавської інтерпретації та словесного коментування художнього образу музичного твору. До прогнозованих результатів даної діяльності ми можемо віднести: а) гармонізацію та інтернаціоналізація культурно-освітнього простору вищого
навчального закладу; б0 підвищення музично-естетичної культури майбутніх педагогів;
в) сформованість музично-просвітницької та музично-виконавської компетентності
вчителів музичного мистецтва.
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Аннотация
В статье рассматривается использование подхода CDIO в высшем образовании.
Выполнен анализ учебного плана одного из направлений подготовки бакалавров. Показано, что Федеральные государственные образовательные стандарты могут служить основой для внедрения подхода CDIO в подготовку специалистов в области нефтепереработки.
Abstract
This article reads about the application of the CDIO approach in higher education. The
curriculum for bachelors is analyzed. As shown, Federal state educational standard can be a
basis for implementing of CDIO approach in training of specialists in the field of oil refining.
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Подготовка инженерных кадров, соответствующих современному уровню развития науки и техники, является важнейшей задачей высшего образования. В настоящее
время образовательный процесс построен на использовании компетентностного подхода, который предполагает формирование у студентов во время обучения комплекса
взаимосвязанных знаний, умений и навыков. Предполагается, что такой комплекс позволит выпускнику быстро влиться в трудовой коллектив и практически сразу после
трудоустройства решать сложные профессиональные задачи.
82

К сожалению, переход на двухуровневую систему обучения в высшей школе
осложнил согласование позиций университетского сообщества и работодателей. В образовательных программах, разработанных в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, уменьшена продолжительность
практик, во время которых студенты знакомятся с действующим оборудованием. В связи с сокращением срока обучения приходится уменьшать объем часов по многим дисциплинам.
Вузы видят возникшую проблему и пытаются решить её разными способами.
В мировом образовании все большую популярность приобретает подход CDIO
(Conceive – Design – Implement - Operate), который часто называют моделью 4П (Планирование - Проектирование – Производство – Применение).
Подход CDIO оформлен в виде 12-ти стандартов и приложения Syllabus 2.0 [1].
Стандарты содержат требования к различным элементам образовательной программы,
а в приложении содержится перечень компетенций, необходимых выпускнику технического вуза.
Как известно, подход CDIO ставит своей целью подготовку выпускника, способного придумывать, проектировать, изготавливать и применять инженерные объекты в
современных условиях командной работы [1]. Другими словами, в ходе обучения у
студента должен сформироваться системный взгляд на жизненные циклы объектов его
будущей профессиональной деятельности. Для направления подготовки 18.03.02
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии» (профиль «Машины и аппараты химических производств») такими
объектами являются различные виды технологического оборудования, применяемого
для переработки нефти и газа: колонные аппараты, реакторы, емкости, насосы, компрессоры и т.д.
Кроме технических знаний, умений и навыков, необходимых для решения будущих профессиональных задач, выпускники должны обладать личностными качествами
(инициатива, настойчивость, изобретательность, гибкость, творческое мышление и др.)
и межличностными компетенциями, позволяющими выпускнику эффективно выполнять свои функции в командной среде.
В 2015 году в Уфимском государственном нефтяном техническом университете
начат эксперимент по внедрению проектно-ориентированного обучения на основе
стандартов CDIO, участниками которого стали несколько кафедр, в том числе и кафедра «Оборудование предприятий нефтепереработки и нефтехимии». В связи с этим появилась необходимость анализа учебного плана, по которому обучаются студенты
направления 18.03.02. Цель такого анализа – определить, насколько учебный план соответствует стандартам CDIO. Результаты анализа могут быть использованы для корректировки учебного плана, рабочих программ дисциплин и других документов основной профессиональной образовательной программы.
Анализируемый учебный план включает в себя более 60-ти дисциплин. Изучение
учебного плана с позиций подхода CDIO позволяет сделать вывод, что четыре этапа
жизненного цикла оборудования нефтепереработки в той или иной мере в нем представлены.
Так, к первому этапу (планирование, «придумывание») могут быть отнесены дисциплины «Введение в специальность» и «Планирование эксперимента».
Гораздо шире представлен второй этап (проектирование). Здесь можно указать
следующие дисциплины:
- «Прикладная механика», курсовое проектирование;
- «Основы компьютерного моделирования»;
- «Основы термодинамики и теплопередачи», курсовое проектирование»;
- «Сопротивление материалов»;
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- «Теория механизмов и машин», курсовое проектирование;
- «Детали машин и основы конструирование», курсовое проектирование;
- «Конструирование и расчёт оборудования отрасли»;
- «Оборудование нефтегазопереработки и нефтехимии» и др.
К третьему этапу (производство) относятся дисциплины «Технология конструкционных материалов» и «Технология машиностроения», к четвертому (применение) –
«Диагностика технического состояния и оценка ресурса оборудования», «Монтаж и
ремонт оборудования нефтехимических производств».
Кроме указанных дисциплин студенты изучают курсы, которые напрямую не относятся к этапам жизненного цикла. Речь идет прежде всего о гуманитарных и социально-экономических дисциплинах: истории, философии, экономике и т.п. Однако это
не означает, что указанные дисциплины не соответствуют стандартам CDIO. Согласно
Syllabus 2.0 выпускник технического вуза должен обладать не только инженерными
знаниями и навыками, но и понимать исторический, мировоззренческий, социальный и
экономический контексты инженерной деятельности. Способность понимать окружающую действительность с разных точек зрения как раз и формируется в ходе изучения
дисциплин гуманитарного и социально-экономического профиля.
Таким образом, с формальной точки зрения комплекс дисциплин действующего
учебного плана соответствует модели 4П. Однако следует заметить, что второй этап
(проектирование) представлен гораздо шире, чем другие этапы жизненного цикла оборудования.
Кроме того, формальное соответствие учебного плана подходу CDIO не означает,
что модель 4П реализована в полной мере. Например, анализ рабочей программы дисциплины «Введение в специальность» показал, что содержание курса не в полной мере
соответствует требованиям стандарта 4 CDIO, касающегося введения в инженерную
деятельность. Поэтому необходим анализ рабочих программ дисциплин учебного плана
[2, 3].
В целом, можно сказать, что действующие учебные планы, разработанные на основе Федеральных государственных образовательных стандартов, в значительной степени соответствуют стандартам CDIO и могут служить основой для внедрения этого
подхода в образовательную деятельность технического вуза.
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Аннотация
В статье рассматриваются экспериментальные работы, проводимые с применением компьютерной техники и, в частности, с применением виртуальных приборов и
приборов с удаленным доступом.
Abstract
This article describes the experimental work carried out with the use of computer technology and particularly with the use of virtual devices and devices with remote access.
Ключевые слова: средства информатизации, виртуальные приборы, приборы с
удаленным доступом
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Во многих случаях выполнение лабораторных работ с применением средств информатизации в ходе обучения физике распространяется, как на работу в школе, так и
на самостоятельную работу школьников дома в процессе выполнениями ими домашних
заданий. В связи с этим большой практической значимостью обладают школьные и домашние исследовательские практикумы, опирающиеся на использование компьютерной техники.
Ученые и педагоги по-разному определяют домашнюю экспериментальную работу. В пособиях С.Е. Каменецкого и Н.С. Пурышевой дается определение, согласно которому «домашние лабораторные работы – простейший самостоятельный эксперимент,
который выполняется учащимися дома, вне школы, без непосредственного контроля со
стороны учителя за ходом работы» [1].
По мнению О.Ф. Кабардина такие работы – это «одна из форм индивидуальной
внеурочной работы по физике» [2]. Г.А. Шипарева считает, что «домашний эксперимент - это индивидуальная практическая самостоятельная работа, которая проводится с
использованием веществ и предметов домашнего обихода, выполняемая под опосредованным руководством учителя» [3].
С учетом подобных подходов можно считать, что домашний исследовательский
практикум представляет собой вид лабораторных занятий, в котором учащиеся в домашних условиях и с использованием бытового оборудования самостоятельно осуществляют экспериментальные задания.
Исследовательский практикум по физике, в том числе и проводимый с примене85

нием средств информатизации, имеет внешние и внутренние признаки. С учетом критериев, предложенных Е.В. Оспенниковой [4], можно выделить несколько признаков.
Внешние признаки физического исследовательского практикума:
 состав участников обучения (школьники разных классов);
 продолжительность учебного занятия;
 место обучения (школьные или домашние условия);
 материально-техническая база (компьютерное или бытовое оборудование).
Внутренние признаки физического исследовательского практикума:
 цели и содержание обучения физике (физический эксперимент позволит расширить область связи теории с практикой, развить творческие способности, приучить
учащихся к самостоятельной исследовательской работе, дополнить классные лабораторные работы тем материалом, который никак не может быть выполнен в классе, таких как ряд длительных наблюдений, наблюдение природных явлений);
 система средств обучения (научно-методическая литература, ресурсы сети
Интернет, виртуальные компьютерные приборы и приборы с удаленным доступом);
 учащийся, свойства личности которого определяют выбор самим учащимся
организационной формы занятия;
 особенности процесса обучения, реализующегося на основе использования
избранных методов и средств информатизации, а также методов и средств преподавания;
 формы организации учебной деятельности, отражающие режим дополнительных субъект-субъектных и субъект-объектных отношений при взаимодействии обучаемого с источником информации и средствами информатизации.
С.Ф. Покровский обращает внимание на задачи экспериментальных заданий, выполняемых школьниками дома. Он указывает на « …три основные задачи:
1. Доводить изучение каждого физического явления до осязательного и действенного восприятия его самим учащимися посредством всех органов, воспринимающих
реальный окружающий мир.
2. Подбирать для домашних заданий такие работы, которые, являясь ценными в
деле изучения и понимания физики в детском возрасте, были бы интересными по содержанию, простыми по выполнению и оборудованию, не требовали бы от учащихся
почти никаких материальных затрат и, в то же время, легко поддавались контролю преподавателя.
3. Работы учащихся не должны быть слепым подражанием установившимся шаблонам. Они должны заключать в себе широчайшее проявление собственной инициативы, творчества, исканий нового» [5].
Подобные проблемы актуальны и в настоящее время в связи с вниманием исследователей к контекстуальному подходу, который означает, что учащиеся должны не
просто овладеть знаниями и умениями по физике, но и научиться решать проблемы,
связанные с применением знаний предметной области в конкретных жизненных ситуациях.
С.И. Юров выделяет несколько видов экспериментальных работ учащихся по физике [6]. В зависимости от материальных средств, которые применяются для выполнения, работы можно разделить на следующие группы:
 экспериментальные работы, для выполнения которых учащиеся должны собрать соответствующую установку;
 экспериментальные работы, которые связаны с проведением учащимися простейших опытов без специальных установок;
 экспериментальные работы, связанные с наблюдением явлений в домашней
обстановке;
 экспериментальные наблюдение явлений, происходящих на улице, в сельском
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хозяйстве и в природе.
Очевидно, что к подобной классификации следует добавить и экспериментальные
работы, проводимые с применением компьютерной техники и, в частности, с применением виртуальных приборов и приборов с удаленным доступом.
В зависимости от связи экспериментальных работ с изучаемым материалом учебной программы по физике их можно разделить на эвристические, проверочные и повторительные.
М.Ю. Адамов классифицирует домашние экспериментальные работы по характеру заданий, охвату учащихся и организации их деятельности на [7]:
 работы, предусматривающие только теоретическую разработку эксперимента
(обычно выполняемые всем классом);
 такого же рода работы, но с выполнением экспериментальной части отдельными учащимися по индивидуальным заданиям;
 индивидуальные задания только для интересующихся учащихся, с целью развития их интереса и творческих способностей;
 индивидуальные задания для отстающих учащихся, не проявляющих интереса к физике, целью таких заданий является пробуждение первоначального интереса к
экспериментальной работе и веры в свои силы и возможности;
 задания для желающих, которые предлагаются с целью развития интереса к
экспериментальной творческой работе у широкого круга учащихся, расширения их
кругозора, постепенного определения своего призвания.
 экспериментальные задания для всего класса, включающие в себя нахождение
идеи решения, полную разработку идеи, ее практическую реализацию.
Домашние лабораторные работы по физике С.Е. Каменецкий и Н.С. Пурышева
подразделяют в зависимости от используемого при их выполнении оборудования [1]:
 работы, в которых используются предметы домашнего обихода и подручные
материалы (мерный стакан, рулетка, бытовые весы и т. п.);
 работы, в которых используются самодельные приборы (рычажные весы,
электроскоп и др.);
 работы, выполняемые на приборах, выпускаемых промышленностью.
Другую классификацию таких работ предлагает О.Ф. Кабардин. С методической
точки зрения представляет интерес классификация работ по тем задачам и целям, которые преследует учитель при организации домашнего экспериментирования. Согласно
этому критерию выделяются домашние опыты и наблюдения, домашние задания по
конструированию приборов и моделей [2].
По степени сложности домашних лабораторных работ В.Ф. Шилов выделяет:
 воссоздание, идентификацию, наблюдение и описание физических явлений и
процессов;
 изучение устройства, принципа действия, сферы применения измерительных
приборов (сопровождающих практически каждого человека всю жизнь);
 измерение физических величин для установления физических закономерностей и условий выполнения физических законов;
 конструирование измерительных приборов, экспериментальных установок,
моделей и электрических схем для углубленного изучения явлений природы [4].
В книге С.Ф. Покровского экспериментальные задания дифференцированы. Автор предлагает задания всему классу, группе учащихся, отдельным учащимся, индивидуальные [7].
Проведенный анализ показывает, что имеются такие основания для классификаций видов экспериментальных работ (домашних и выполняемых в классе), как материальные средства, связь экспериментальных работ с изучаемым материалом программы,
конкретное содержание, характер заданий, охват учащихся и организация их деятель87

ности, используемое оборудование, задачи и цели, степень сложности.
Подводя итог, можно предложить следующую классификацию и опосредованную
ей систему подходов к проведению экспериментальных практикумов по физике, в том
числе и с использованием различных средств информатизации.
Наблюдения:
 наблюдения в домашних условиях без использования компьютерной техники;
 наблюдения в школьных или домашних условиях с использованием компьютерных средств, моделирующих физические явления или процессы;
 наблюдения вне дома или школы, наблюдения на природе.
Эксперимент:
 простые физические опыты без использования оборудования;
 опыты с реальными приборами из физического кабинета;
 опыты с использованием виртуальных приборов:
 опыты с реальными приборами, к которым осуществляется телекоммуникационный доступ при помощи компьютерной техники;
 разработка способа измерения физических величин для установления физических закономерностей.
Работа с приборами и техническими устройствами:
 изготовление самодельных приборов;
 моделирование приборов и режимов их функционирования при помощи компьютерной техники;
 изучение принципов действия приборов и технических устройств с использованием их реальных прототипов, в том числе и при использовании удаленного доступа;
 изучение принципов действия приборов и технических устройств с использованием их компьютерных моделей;
 использование компьютерной техники в рамках вычислительного эксперимента.
При этом в рамках конкретного исследовательского практикума по физике можно
использовать не все предложенные виды. Следует исключить технически сложные задания, а также необходимо учитывать целесообразность использования только бытового или распространенного компьютерного оборудования.
Специфика системы обучения физике в школе в том, что встречаются задания,
при выполнении которых учащийся должен вспомнить ту или иную предшествующую
лабораторную работу. В этих условиях применение компьютерной техники и средств
информатизации существенно упростит соответствующие напоминания.
Таким образом, информационные и телекоммуникационные технологии способны
существенным образом повлиять на повышение эффективности обучения физике в
школе. И если в рамках обучения большинству школьных предметов средства информатизации применяются, как правило, в рамках свой информационно-справочной и
контрольно-измерительной функции, то при обучении физике такое применение приобретает новый акцент. Благодаря использованию рассмотренных выше виртуальных
приборов и приборов с удаленным доступом на принципиально иной уровень поднимается качество проводимых экспериментальных, практических и творческих работ. Необходимым условием эффективного проведения занятий по физике при этом становится профессиональная готовность учителей к обучению с применением таких средств
информатизации образования, а также наличие эффективной системы формирования
подобной готовности у педагогов в вузах.
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Анотація
Автором обґрунтовується важливість формування понятійного апарату учнів
профільних класів суспільно-гуманітарного напряму в процесі навчання правознавства.
Abstract
The The author explains the importance of the formation of the conceptual apparatus of
pupils of profile classes public humanities in the learning process law.
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Державний стандарт базової і повної середньої освіти передбачає обов’язкове засвоєння учнями понять і термінів навчального предмета [1]. Поняття як один із найважливіших компонентів системи наукових знань є ядром, навколо якого формуються ці
знання. Вони виступають однією з форм мислення, що відображає істотні властивості
предметів та явищ об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної сукупності ознак [2, с. 368].
Опанування поняттями відбувається в процесі засвоєння учнями основ різних наук, у тому числі й правознавства. Зміст шкільного правознавства передбачає осмислен89

ня учнями внутрішньої сутності фактів, а отже, оволодіння системою наукових понять,
висновків, зв’язків, державно-правових закономірностей.
Особливістю правознавства є наявність значного теоретичного матеріалу та понять як його структурних одиниць. Юридичній науці притаманна упорядкована система взаємопов’язаних понять і категорій, що визначаються предметом цієї науки та забезпечують логіко-юридичну організацію знань у сфері держави і права [4, с. 3-4].
Правові поняття – це логічно оформлені загальні думки щодо класу юридичних
явищ. Вони надають усвідомлене, систематизоване знання про зв’язки та співвідношення явищ і процесів, є однією з форм відображення світу в свідомості людини, за допомогою якої засвоюється сутність правових явищ і процесів, узагальнюються їх суттєві сторони та ознаки [3, с. 26].
Понятійний апарат правознавства відображає факти державно-правової дійсності,
що об’єктивно існують у їхніх істотних властивостях (ознаках), зв’язках та відношеннях. Вони є осередком юридичних знань, результатом узагальнення найважливіших ознак правових явищ та пізнання шляхом проникнення в їх сутність [8].
Зазначимо, що проблема формування понятійного апарату учнів у процесі навчання правознавства набуває особливої важливості, адже вивчення правознавства як
навчального предмета розпочинається лише у 9 класі з практичного курсу правознавства. Крім того, засвоєння правових понять викликає певні труднощі в учнів в силу специфіки правової науки.
Загальновідомо, що головною умовою формування мислення учнів є системність
у навчанні, що передбачає оволодіння ними поняттями в певній послідовності. Розглянемо це на прикладі розділу «Конституційне право України» («Правознавство (профільний рівень)») [7, с. 61-67].
Цей розділ вивчається учнями 10-го профільного (юридичного, історикоправового чи економіко-правового) класу суспільно-гуманітарного напряму протягом
34 годин. Відповідно до навчальної програми «Правознавство» (профільний рівень) 1011 класи», учні мають засвоїти доволі значну кількість понять. Зазначимо, що серед них
є вже відомі учням із предмета «Правознавство. Практичний курс» (9 клас) поняття,
наприклад, Конституція, громадянство, іноземець, особа без громадянства, права і свободи людини і громадянина, громадська організація, парламент, законодавчий процес,
місцеве самоврядування, правоохоронні органи. Утім, більшість понять з точки зору
засвоєння учнями їх юридичного змісту є для них новими. Наприклад, правонаступництво, державні символи, державна мова, національні меншини, біпатрид, гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина, референдум, вибори, виборча система, імпічмент, місцева державна адміністрація, правосуддя, судоустрій, судочинство,
адвокатура, нотаріат та ін.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із розділу «Конституційне право України» передбачають формування таких предметних умінь учнів як
називати, правильно застосовувати, визначати, порівнювати поняття й терміни [7, с. 6167]. Вважається, що формування понятійного апарату учнів проходить три рівні: перший – це засвоєння інформації (пошук і знаходження відповіді на запитання «що таке»), другий – це застосування учнем поняття в типовій (знайомій йому) ситуації, а третій передбачає творче застосування знань учнем у новій навчальній діяльності. Зазначимо, що зусилля вчителя мають спрямовуватися на досягнення цього рівня опанування учнями поняттями.
Робота учнів над формуванням понятійного апарату навчає їх прийомам різних
видів діяльності, а саме: навчальної – складати план, конспекти, тези; розумової – аналізувати, узагальнювати, конкретизувати, доводити; переносу прийомів розумової діяльності в нову ситуацію (наприклад, у роботу з новим джерелом інформації); практич90

ного застосування засвоєних знань не лише в навчальних, а й у життєвих ситуаціях [6,
с. 68].
Глибоке засвоєння учнями профільного класу понятійного апарату предмета
«Правознавство» потребує врахування вчителем певних умов. На нашу думку, до них
можна віднести такі:
 система понять має утворювати так званий структурний скелет знань із тієї чи
іншої теми, розділу та з правознавства як навчального предмета в цілому. Адже кожне
поняття не ізольоване, а знаходиться в певному зв’язку з іншими. Наприклад, поняття
«громадянство» та «права людини» пов’язані з правовим статусом особи та є його центральними елементами, судочинство виступає формою здійснення правосуддя, вибори
й референдум – це форми безпосередньої демократії тощо;
 для ефективного засвоєння учнями правових понять важлива реалізація на уроках у профільному класі внутрішньопредметних зв’язків між предметами «Правознавство. Практичний курс» (9 клас) та «Правознавство (профільний рівень)» (10-11 класи).
Однак, вивчені учнями поняття в 9-му класі мають змістовно поглиблюватися, адже
навчальна програма практичного курсу правознавства передбачає як мінімізацію кількості понять, так і спрощений (доступний для учнів 9-го класу) їх виклад;
 низка понять, що вивчаються в розділі «Конституційне право України» вже відома учням, наприклад, із ЗМІ. Серед них ті, що позначають органи державної влади
України, місцевого самоврядування, пов’язані з виборчим процесом, реалізацією і захистом прав ті свобод людини тощо. Завданням учителя є спрямувати діяльність учнів
саме на засвоєння юридичного (а не публіцистичного чи побутового) змісту таких понять;
 переважна більшість понять закріплена в положеннях конституційного законодавства, що вимагає від учителя організації систематичної роботи учнів з фрагментами
нормативно-правових актів. Наприклад, опанування учнями такими поняттями як «адвокатура», «прокуратура», «територіальна громада», «місцева державна адміністрація»
та ін. передбачає опрацювання ними окремих статей відповідних законів та Конституції
України;
 правовим поняттям притаманний постійний розвиток, коректування й наповнення новим змістом. Особливо це стосується конституційного права. Тому вчитель має
постійно тримати в полі зору зміни в законодавстві для того, щоб учні засвоювали й
оперували поняттями чинних нормативно-правових актів та міжнародних договорів;
 формування правових понять потребує врахування вчителем психологічних особливостей учнів. При цьому прийоми роботи учнів із поняттями можуть виступати методами не тільки діагностування, а й розвиваючого навчання учнів [5, с. 94-95];
 здатність старшокласників логічно міркувати, критично мислити (застосовувати
навички аналізу й синтезу), абстрагувати, порівнювати, узагальнювати є підґрунтям
ефективного формування їхнього понятійного апарату такого складного в теоретичному плані предмета як правознавство.
 Опанування учнем поняттям означає, що він знає його зміст, обсяг і зв’язки з
іншими поняттями та вміє застосовувати в навчальній діяльності – визначати теоретичні поняття для аналізу й пояснення правових явищ і процесів, співвідносити й порівнювати правові поняття, аналізувати діяння учасників правовідносин на основі правових
понять тощо. Тому важливою умовою успішного засвоєння поняття є така діяльність
учнів, коли поняття формується у процесі його практичного застосування [2, с. 368].
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Анотація
У статті розглядаються зміни в змісті «традиційних» навчальних програм у вищих
навчальних закладах США у 70-ті та 80-ті роки 20 століття. Аналізуються «Теорії стадій» розвитку «гендернозбалансованих» навчальних програм, які передбачали антисексистську спрямованість усіх предметів.
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Безперечним досягненням людства, яке живе у третьому тисячолітті, стала розробка основних стандартів гуманістичного принципу рівності, визнання того, що всі люди
рівні, незалежно від будь-яких ознак. Відмітим, що Сполучені Штати Америки були
однією з перших країн, де почали приділяти особливу увагу гендерної рівності у суспільстві взагалі та у вищий освіті зокрема. Провідною тенденцією цього стала розробка
гендернозбалансованих навчальних програм, метою яких є усунення з них расових,
класових, гендерних, гетеросексуальних і культурних стереотипів.
За визначенням дослідників М. Шустер (M. Schuster) і С. Ван Дайн (S. Van Dyne),
«традиційні програми висловлюють інтереси меншості – білих чоловіків». Тому у свідомості студентів закріплюються такі гендерні стереотипи, як наявність різних психофізіологічних схильностей у чоловіків та жінок до наук, різні життєві перспективи для
жінок і чоловіків окремих расових та класових груп, наявність жорстких рамок у чоловічій і жіночій гендерной ролі. На відміну від традиційних, гендернозбалансовані програми починають враховувати всі складові сучасного світу: гендер, клас, расу, етнічність, релігію та фізичні можливості. У них чітко просліджується направленість на подолання зазначених гендерних стереотипів.
Зазначимо, що розвиток гендернозбалансованих програм у вищих навчальних закладах США мав певну еволюцію. Уперше про необхідність зміни навчальних програм
заговорили представники феміністської педагогіки в 70-ті роки ХХ століття. За словами
Ф. Хоув (F. Howe), «включення гендерних досліджень у структуру вищої освіти – це і
трансформація, і рух вперед. Подібна зміна буде сприяти розвитку нових напрямків досліджень і побудові навчальних програм на основі ідеї співробітництва чоловіків і жінок» [1, с. 282-283].
Перші спроби включити гендерні дослідження в систему освіти ставили за мету:
 зробити досвід жінок пріоритетним об’єктом вивчення;
 переосмислити роль жінок як активних творців системи знань;
 усвідомити, що гендер відіграє основоположну роль у формулюванні концепцій у культурі;
 переглянути ролі жінок і чоловіків відповідно до опозиції стать / гендер.
У подальшому прихильники фемінізму розробили кілька теорій, які розглядали
зміни в змісті навчальних програм, так звані «теорії стадій». Зазначимо, що по-перше,
дані теорії показують концептуальні напрямки зміни ставлення до жінок та подолання
гендерних стереотипів стосовно жіночої соціальної ролі. По-друге, дозволяють побачити приховані основи побудови навчальних програм і, таким чином, сприяють перегляду
цих програм з метою зробити їх гендернонейтральними. По-третє, «теорії стадій» є теоретичною базою, на основі якої проводилося запровадження гендернозбалансованих
навчальних програм у ВНЗ США. Історія цих стадій дає нам змогу простежити еволюцію розвитку гендерних змін у традиційних навчальних програмах, починаючи з простого додавання інформації про жінок до використання всього накопиченого суспільством досвіду з урахуванням гендерних, расових і класових відмінностей.
Початок розробки «теорії стадій» був започаткований працею Г. Лернер
(G. Lerner), у якій вона описувала розвиток жіночої історії. Г. Лернер уважає, що теоретичні проблеми даного напрямку пройшли у своєму розвитку п’ять стадій. Перша стадія передбачає визнання того, що в жінок є історія, а це привело до другої стадії концептуалізації жінок як групи. У ході третьої стадії жінки ставили нові питання про свою
історію та накопичували нові дані. Четверта фаза поставила під сумнів традиційну історичну періодизацію, вироблену чоловіками, а заключна, п’ята стадія, переглянула
категорії та цінності андроцентричного суспільства через призму минулого й теперішнього стану жінок [2, с. 49-54].
Запропонований Г. Лернер опис розвитку феміністської думки в історії показав
прихильникам фемінізму в інших галузях наукового знання, що гендерні дослідження у
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своєму розвитку пройшли шлях від простого додавання жіночих питань до наявних галузей знань до більш фундаментального перегляду понять, методів і теорій різноманітних академічних дисциплін. «Теорія стадій», яку запропонувала Г. Лернер, стала своєрідним дороговказом, по котрому йшов жіночий рух.
Однак на наш погляд більш цікавим є аналіз зміни навчальних програм, розроблений П. Макінтош. Унікальність цього підходу полягає в тому, що в ньому стереотипи
мислення, котрі проявляються в навчальних програмах, поєднані з людською психікою
та підвалинами культури, яка домінує [4, с. 24].
Першу стадію в навчальних програмах П. Макінтош називає «нежіночою». Наприклад, «нежіноча історія», «нежіноча соціологія», «нежіноча література», «нежіноча
педагогіка» тощо. На цій стадії згадуються тільки найкращі з обраних, які відповідають
вимогам щонайвищих стандартів. Оскільки цими найкращими в «нежіночих» програмах є чоловіки, то саме їх починають уважати взірцями для наслідування. Таким чином,
подібні навчальні програми відтворюють у студентах гендерний стереотип, що ці найкращі є переможцями, а інші – невдахи, люди другого сорту, чиє існування є безцільним.
На другій стадії, запропонованій П. Макінтош, відтворюється таке ж світорозуміння, що й на першій. Хоча тут деяким жінкам і невеликій кількості представників інших груп, які не наділені владою, все ж знаходиться місце у світі, що існує, але лише за
умови відповідності вимогам установлених стандартів. П. Макінтош називає цю стадію
«жінки в історії», «жінки в соціології», «жінки в педагогіці» або «жінки в літературі».
Третю стадію П. Макінтош називає «жінки як проблема, аномалія або недолік».
На цій стадії виявляються перешкоди, які спершу сприяли виключенню багатьох людей
зі сфери вивчення, також з’являється прагнення до перегляду термінів, парадигм і методів вивчення людського досвіду. Таким чином, з’являється новий тип мислення, у
якому клас, раса, гендер і сексуальність розглядаються як фундаментальні категорії для
створення систем знання. Це приводить до розуміння того, що новий тип мислення вимагає іншого змісту освітніх дисциплін, що, у свою чергу, є переходом до четвертої
стадії – «вступ жінок у свої права».
Основною ідеєю четвертої стадії (яку називають ще «життя жінок як історія» або
«жінки як суспільство») є твердження, що жіночий досвід нарівні з чоловічим створює
історію, суспільство, культуру. На цій стадії відбувається відхід від світогляду трьох
попередніх. Інакше кажучи, четверта стадія досліджує культурні функції, особливо функції приєднання, а також переглядає деякі аспекти чоловічого способу життя, наприклад, емоційність або виховання. Згідно з теорією П. Макінтош, на даній стадії стираються межі між учителем і учнем, зникає розділ на експертів і учнів, оскільки у викладача та студента виробляється нове ставлення до предмета, який вивчається. Робота на
даній стадії стимулює пошук нових джерел знання.
Щодо п’ятої стадії, то, на думку П. Макінтош, труднощі викликає визначення
цього періоду, оскільки його реалізації ще немає ні у свідомості теоретиків, ні в навчальних програмах. Автор бачить її як радикальну трансформацію мислення та діяльності, спрямовану на вироблення «нестандартної свідомості» – поваги до себе подібних і
роботи на всезагальне благо.
Звертає на себе увагу система стадій, розроблена М. Шустер і С. Ван Дайн, які
вважають, що розвиток нових навчальних програм іде від визнання дискримінації жінок і наявності елементів сексизму в традиційній парадигмі знання щодо дослідження
проблем жінок, котрі раніше не вивчалися. Це, у свою чергу, призводить до концептуалізації жінок як групи та до вивчення жінок із застосуванням гендерного підходу [5, с.
27-28].
М. Шустер і С. Ван Дайн по-новому трактують хід історії, доповнивши власну
«теорію стадій» функцією «виклику», який жіночі дослідження кидають традиційній
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науці. Автори вважають, що остання стадія їх теорії – це накопичення суспільного досвіду з урахуванням гендерних, расових і класових відмінностей. Таким чином, остання
стадія перебудови навчальних програм буде базуватися на різноманітності людського
досвіду, а не на його схожості.
Автор іншого аналізу процесу зміни навчальних програм, М. К. Томпсон Тетро
(M. K. Thompson Tetreault), виділяє наступні стадії: чоловіча наука, компенсаторна наука, біфокальна наука, феміністська наука та релятивістська наука [7, с. 371].
Перша стадія, яку виділяє М. К. Томпсон Тетро, збігається з першими стадіями,
котрі описують П. Макінтош, М. Шустер і С. Ван Дайн. Вона характеризується визнанням універсальності чоловічого світогляду. На другій стадії виникає усвідомлення того,
що жінки виключені з традиційних систем знання, норми суспільства все ще диктуються чоловіками. На третій стадії відбувається розподіл, тобто навчальні програми включають чоловіків і жінок як дві узагальнені групи. Проте на цій стадії все ще говориться
про дискримінації жінок у суспільстві.
М. К. Томпсон Тетро називає четверту стадію «феміністською наукою». Тут набуває значення діяльність жінок, а не чоловіків, більше уваги починає приділятися контекстуальним і персональним аспектам. Стать і гендер розглядаються з точки зору історії, культури, ідеології, що сприяє розвитку міждисциплінарного підходу. Основним
напрямком роботи на п’ятій стадії є знаходження цілісної культурної моделі, де чоловіки та жінки доповнюють один одного в умовах спадкоємності людського досвіду. Категорії раси, класу та етнічності також ураховуються під час побудови цієї моделі.
М. К. Томпсон Тетро уважає, що дані «теорії стадій» можуть слугувати також для
оцінки самих програм і курсів, оскільки вони містять у собі шкалу оцінок розвитку феміністського начала в різноманітних дисциплінах. Важливо відзначити, що межі даних
стадій досить нестабільні, а також те, що обговорюваний розвиток не завжди має лінійну спрямованість. Проте застосування теорій стадій стосовно гендерних досліджень
указує на необхідність перегляду традиційного підходу до феномену науки.
Крім того, Е. Шоуальтер у своїй роботі відмічає, що різноманітні стадії мислення
можуть співіснувати в нашій свідомості [6, с. 304]. Таким чином, заради підвищення
кваліфікації викладачів важливо визнати, що та чи інша стадія відповідає кваліфікації
викладачів, оскільки знання співробітників про гендерну проблематику розвивається в
рамках різноманітних освітніх інститутів і дисциплін.
Слід зазначити, що дані теорії сприяють розвитку феміністської педагогіки. У
працях Б. Клінчі і К. Ціммерман та Ф. Майєр (F. Maher) і К. Данн (K. Dunn) обговорюється важливість теорії стадій для педагогіки. Б. Клінчі та К. Ціммерман називають дуалістичним перший рівень когнітивної самостійності студентів коледжу, маючи на увазі, що студенти намагаються все абсолютизувати, як правильне, так і неправильне.
Ф. Майєр і К. Данн уважають, що основною формою роботи на цій стадії є лекції. Студенти сприймають викладача як експерта, котрий повідомляє істину та дає уявлення
про те, що правильно й неправильно.
Характеристикою другої стадії в аналізі, який наводиться Б. Клінчі та
К. Ціммерман, є багатовимірність. Знання уявляється як таке, що виростає зсередини.
На цій стадії студенти дізнаються про значимість свого власного досвіду. Згідно з дослідженнями Ф. Майєр і К. Данн це приводить до вироблення релятивістської позиції в
студентів: вони приймають правомірність існування різноманітних світоглядів, відкриваючи себе, таким чином, для нової інформації про такі категорії, як «клас», «раса» й
«гендер». Третя стадія – контекстуальність. Розвитку цієї стадії сприяє інтеграція гендерного компонента в навчальні програми.
Подібно до розробників «теорії стадій» зміни навчальних програм, Ф. Майєр і
К. Данн убачають кінцеву мету свого дослідження в розробці навчальної програми нового типу. У ній повинні бути враховані всі складові сучасного світу: гендер, клас, раса,
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сексуальність у історичному та культурному контекстах, а також продемонстрована їх
складність і взаємозв’язок. Така навчальна програма не буде базуватися на досвіді та
світогляді меншості. «Оскільки «теорії стадій» допомагають нам рухатися до поставленої мети, їх можна вважати важливим засобом гендерного виховання викладачів і студенті» [3, с. 497].
На основі аналізу «теорії стадій» – «програми нового типу», можна зробити висновок, що створення гендернозбалансованих навчальних програм означає більше, ніж
просте додавання жіночих досліджень до наявних програм. У даному випадку мова ведеться про усунення з них расових, класових, гендерних, гетеросексуальних і культурних стереотипів.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость системного подхода к модернизации российской системы непрерывного профессионального педагогического образования, предложен комплекс мер по реализации основных направлений модернизации.
Abstract
In the article the necessity of the system approach to modernization of Russian system
of continuing professional teacher education, proposed a set of measures for implementation
of the main directions of modernization.
Ключевые слова: модернизация профессионального педагогического образования; система непрерывного педагогического образования; профессиональная подготовка педагогов; профессиональное самообразование.
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Качество профессиональной подготовки педагогов во многом определяется уровнем развития системы непрерывного педагогического образования и ведущими тенденциями его модернизации.
Педагогическое образование представляет собой целостную систему основных
составляющих его компонентов в единстве их связей и взаимодействий, включая: а)
основные образовательные программы и государственные образовательные стандарты
различного уровня и направленности; б) сеть реализующих их образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов; в) государственные
и государственно-общественные органы управления профессионально-педагогическим
образованием.
Анализ теоретических исследований и российского педагогического опыта позволяет отметить, что содержание педагогического образования не успевает за быстрыми
изменениями реальной школьной действительности, существует определённый разрыв
между актуальными потребностями общеобразовательной школы и качеством подготовки учителей. Реализуемая ныне система подготовки специалиста в условиях вуза не
отличается вариативностью, не в достаточной мере отвечает интересам, потребностям
обучающегося контингента, не рассчитана на удовлетворение его возможных (потенциальных) специфических профессиональных интересов [1]. Не в полной мере обеспечивается и адресность дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации педагогических работников).
Важно отметить, что образовательные учреждения не достаточно полно используют возможности электронного и дистанционного образования, а также стажировку
как возможность управления своим профессиональным самообразованием под руководством куратора - преподавателя вуза.
Обновляющаяся система профессионального педагогического образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессиональным стандартом «Педагог»
должна формировать необходимые компетенции учителя, реализующего функции воспитания, обучения и развития. Становятся всё более востребованными такие качества
выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и
конструктивность. Воспитание такой социально и профессионально активной личности
требует от специалистов современной высшей школы применения иных методов, приемов и форм работы.
Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее
время ориентацию на прошлое. Чтобы сформировать компетентного выпускника во
всех потенциально значимых сферах профессионального образования и собственной
жизнедеятельности, необходимо применять активные методы обучения, технологии,
97

развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность нынешних студентов [2].
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их
использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде,
быть готовым к профессиональным перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить.
Это обусловливает все возрастающую значимость разработки и внедрения современной системы высшего педагогического образования, обеспечивающей личностно-профессиональное становление педагога, способного к осуществлению эффективной воспитательно-образовательной деятельности в контексте запросов современного
социума.
Возникает потребность обновления системы педагогического образования в области его содержания, технологий его реализации; обеспечения его доступности, качества
и соответствия запросам личности, социума и государства; необходимо сделать преподавание открытым, вариативным, индивидуальным, развивающим и развивающимся с
учетом особенностей современной экономической и социокультурной ситуации.
Модернизация системы педобразования может быть связана с решением следующих задач: усиление ориентированности образовательных программ профессиональной
подготовки на запросы потребителей (социальных заказчиков, работодателей - практикоориентированность); качественное ресурсное обеспечение образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; непрерывное профессионального развитие научно-педагогических кадров, быстрое освоение ими технологических и образовательных инноваций; разработка и коррекция преемственных образовательных программ среднего и высшего профессионального педагогического образования; создание
единого образовательного интерактивного контента, включающего проведение открытых интерактивных занятий с их последующей видеотрансляцией (дистанционное участие студентов и преподавателей); обеспечение практической подготовки педагогов по
вопросам реализации образовательных программ в связи с внедрением ФГОС нового
поколения, программ подготовки учителей к работе в профильной школе; программ
инклюзивного образования, воспитательной работы с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении детьми, профилактики беспризорности, социального сиротства,
психолого-педагогического консультирования личности и семьи; создание банка дисциплин по выбору студента и обеспечение вариативности дополнительных профессиональных программ (в настоящее время студент не выбирает, а изучает то, что ему предлагают) с учетом его потребностей, интересов, способностей, уровнем профессиональных притязаний, что будет способствовать успешности продвижения студента по своей
собственной профессиональной траектории, т.е. акцент на индивидуализацию обучения
(индивидуальные учебные планы), развитие креативности и самостоятельности, мотивации и способности к непрерывному самообразованию в рамках вуза и далее вне его;
разработка качественного инструментария для самостоятельного отслеживания уровня
формирования определенных учебным планом профессиональных компетенций с расчетом на элективные курсы, факультативы, которые предполагают освоение материала
по индивидуальным учебным планам [1].
Таким образом, считаем важным отметить, что внедрение в практику комплекса
мер по реализации основных направлений модернизации педагогического образования
должно обеспечить:
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 повышение качества педагогического образования, конкурентоспособности и
профессиональной мобильности выпускников педагогических учебных заведений, престижа и авторитета педагогической профессии;
 подготовку педагогических кадров к профессиональной деятельности в новых
социально-экономических условиях постиндустриального российского общества, перехода к профильному обучению, углубленному вариативному и индивидуализированному образованию учащихся, работе с разновозрастными классными коллективами в
сельских малокомплектных и малочисленных школах, культурно-образовательных
комплексах;
 углубление фундаментальности, интегративности, преемственности, практической направленности профессиональной педагогической подготовки, обновление содержания педагогического образования, открытие новых педагогических специальностей и специализаций в учебных заведениях педагогического образования;
 реализацию информационных, личностно-ориентированных, культуросообразных и других современных технологий, повышение компьютерной грамотности
студентов педагогических учебных заведений и учителей;
 развитие научно-исследовательской деятельности в педагогических учебных
заведениях, повышение исследовательской культуры работников педагогического образования, интеграцию науки и образования, реализацию инновационных исследовательских проектов.
В основу развития системы непрерывного педагогического образования могут
быть положены следующие принципы:
 фундаментальности, т.е. научной основательности и высоком качестве предметной, психолого-педагогической, общекультурной и социогуманитарной подготовки;
 вариативности, предполагающей наличие различных профилей естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин; изучение дисциплин специализации и
дисциплин по выбору; существование различных моделей и траекторий повышения
квалификации и переподготовки учителя, реализуемых педагогическими вузами и
классическими университетами, при соблюдении единства требований к качеству подготовки специалистов;
 преемственности и согласованности содержания педагогического образования на каждой ступени и уровне системы как условия обеспечения непрерывности педагогического образования;
 практической направленности педагогического образования, обеспечивающей
овладение профессиональными умениями и навыками учебной и воспитательной работы с обучающимися [1].
Система подготовки педагогических кадров должна основываться на потребностях экономики в квалифицированных специалистах (профессионалах), создающих базу для этого ещё в общеобразовательной школе. В связи с этим она нуждается в проведение постоянного системного мониторинга, который ляжет в основу формирования
прогнозных потребностей регионального рынка труда в сфере образования.
Особую значимость приобретает и проблема создания единой системы оценки
квалификаций педагогов и соответствующих им профессиональных компетенций, которыми педагоги овладевают на всех этапах профессионального развития. Нужны единые процедуры и контрольно-измерительные материалы для оценки и сертификации
компетенций, трудовых функций, обеспечивающих получение достоверных результатов.
Привлечение в качестве внешних экспертов работодателей позволит получить более точную и объективную оценку соответствия программ и результатов обучения требованиям современной педагогической практики и рынка труда, поскольку эксперты от
работодателей оценивают не столько знания студентов и выпускников, сколько приоб99

ретенные ими умения и компетенции. Должна быть разработана системная оценка качества целей, качества результатов, качества условий, качества достижений субъектов
образования и, наконец, качества управления на всех его уровнях.
В связи с этим становится актуальной разработка новой инновационной модели
управления профессиональным развитием педагогов, которая помогала бы решать одновременно проблемы социально-профессиональной адаптации и становления молодых выпускников – педагогов и могла стимулировать профессиональную активность в
непрерывном самообразовании учителей со стажем, была вариативной и адресной.
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Анотація
У статті розглядаються способи створення комфортного соціально-психологічноемоційного клімату в групі студентів під час навчально-виховного процесу, вміння педагога організувати таку плідну співпрацю, в результаті якої студент не тільки набуває
професійних навиків та знань, але стає високоморальною особистістю. Відзначено переваги створення такої психологічної аури для навчання, виховання та подальшого самостійного життя.
Abstract
The article discusses ways to create a comfortable socio-psychological-emotional climate in the group of students during the educational process, the teacher's ability to organize
such a fruitful collaboration, which resulted in the student not only acquires skills and
knowledge, but it becomes a highly moral person. Also noted advantage to create a psychological aura for training, further education and independent living.
Ключові слова: особисто-орієнтоване навчання, соціально-психологічний клімат,
професійно-освітні завдання, взаєморозуміння викладача та студента, професійна
спрямованість особистості.
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educational objectives, understanding of the teacher and the student, the professional
orientation of the personality.
Освіта України повинна стати однією з умов відродження та розвитку самої держави, що в свою чергу неможливо без підготовки високо кваліфікованих й психологічно грамотних фахівців з особисто-орієнтованою спрямованістю в навчанні та вихованні
студентів [1].
Справжній педагог усвідомлює важливість психологічних та фізичних умов навчального процесу, тому намагається оптимізувати оточуюче середовище і створити такий соціально-психологічний клімат, в якому кожен би почувався затишно і комфортно. Вивченням даної проблеми займається широке коло дослідників, і більшість з них
вважають, що важливою умовою сприятливої атмосфери в колективі, є позитивна мотивація та зацікавленість викладача на успішному результаті.
Соціально-психологічний клімат є об’єктивно-існуючим явищем, комплексною
психологічною характеристикою, що відображає стан взаємовідносин між студентами,
викладачами і студентами, студентами і керівництвом ВНЗ, викладачами.
Стосунки між викладачем і студентом, спрямовані вимогами програми, навчальними планами, розкладом занять та іншими адміністративними засобами, мають службовий офіційно-діловий характер. В такому ракурсі студент для викладача є тільки
об’єктом праці. Суто ділові, офіційні стосунки сприймаються студентами як холодні,
бездушні та черстві, а іноді відверто ворожі. Зовсім іншу атмосферу навчання створює
в колективі людяне ставлення один до одного, тобто викладач в студенті бачить не
тільки об’єкт своєї праці, але в першу чергу, людину – володаря неповторної сукупності особистісних якостей та рис характеру. Тоді, педагог і сам діє як людина з певними
індивідуальними якостями, відчуваючи і мислячи. Процес навчання і виховання в цьому випадку стає процесом впливу особистості на особистість, від чого кожна сторона
тільки виграє.
Людяність викладача викликає в свою чергу людяність студентів, оскільки незважаючи на певну дистанцію і субординацію, в особі викладача студенти бачать просто
людину з почуттями, переживаннями та емоціями. Педагогічна доцільність людяних
стосунків криється в тому, що учбовий процес – не епізод, а основний зміст життя студентів. Якщо не налагодити взаємовідносини, то цей процес стає нецікавим, нудним й
важким як для педагога, так і для студентського колективу. Клімат в колективі впливає
безпосередньо на ефективність навчальної діяльності, мотивацію навчання та психологічний стан учасників всього навчального процесу.
Отже, соціально-психологічна атмосфера – це взаємовідносини, в яких створюються психологічні умови, що сприяють або перешкоджають всебічному розвитку і
становленню особистості в групі та спільній діяльності з іншими. Така атмосфера може
бути нейтральна, сприятлива, несприятлива, може позитивно або негативно впливати
на стосунки в колективі та самопочуття кожної окремої особи [2].
Суть сприятливої атмосфери в студентській групі полягає в тому, що прогрес навчання і виховання, який відбувається в позитивній атмосфері створює сприятливі умови не тільки для подальшого розвитку і закріплення якостей, яких вони набули до вступу у ВНЗ, але й розвитку і формування нових професійно важливих якостей, знань,
умінь та навичок. Сприятливий клімат колективу розглядається як основа цілісного формування всебічно розвинутої особистості, від сформованості якого залежить, як саме і
яким чином будуть вирішуватися колективом загалом та кожним студентом, зокрема,
професійно-освітні завдання. До ознак сприятливої психологічної атмосфери варто віднести: повага до особистості і бажань та потреб кожного, довіра один до одного, вільне
(без страху) висловлювання власних думок, доброзичливість, відвертість, можливість
101

приймати рішення без тиску з боку інших, високий рівень взаємодопомоги та підтримки, усвідомлення власної відповідальності за стан справ у колективі, високий рівень
дисципліни, відсутність частих конфліктів.
Основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного клімату в
колективі, є зміст навчального процесу та ступінь задоволення студентів і викладача
спільною роботою; побутові умови, задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків; стиль керівництва, особистість педагога. Процес формування сприятливої атмосфери в студентській академічній групі – це формування головних, домінуючих, провідних мотивів поведінки та діяльності особистості студента,
які підпорядковують собі другорядні мотиви, загалом, це те, що студента цікавить, захоплює, над чим він працює, що цінує, до чого прагне під час навчання у вузі як особистість.
Поєднання офіційно-ділових та людських стосунків неможливо переоцінити. В
інтересах взаєморозуміння викладач не повинен приховувати від студентів мотиви своєї діяльності, вчинки повинні бути зрозумілими, справедливими і відкритими. Студенти
цінують в своїх педагогах принциповість, відповідальність, строгість, вимогливість,
чесність. В тісних контактах народжується справжнє взаєморозуміння та повага один
до одного, студенти в таких стосунках проходять школу людських взаємовідносин та
морального спілкування, розвивають свої здібності, увагу, пам'ять, свідомість, уяву,
сприйняття, здатність висловлюватись.
Завдання освіти забезпечити високий рівень досягнень у майбутній професійній
діяльності, зокрема, професійної спрямованості особистості майбутнього фахівця, тому
зрозуміло, наскільки значна в цьому процесі роль викладача. Спілкування викладача,
створення психологічно комфортного клімату у педагогічному процесі повинно збудити активність самого студента, розкрити його як особистість, забезпечити свободу вибору і допомогти набути позитивного досвіду організації діяльності і відносин. Студенти відчувають себе вільними тоді, коли самостійно приймають ті чи інші рішення. Тому
будь-яка сфера їхнього життя, включаючи і навчально-виховний процес, має ґрунтуватися на усвідомленому і вільному виборі студентів – тоді освітня діяльність буде
сприйматися ними як зміст власного життя.
Такий підхід до створення психологічно комфортних та позитивно емоційних
умов під час навчально-виховного процесу вимагає якісних знань психології та педагогіки, стійкої системи морально-етичних цінностей та величезної витримки самого викладача, тому у практичному застосуванні дається набагато важче, ніж просто заборони
в поведінці студентів чи примус їх до навчання. Проте ефективність такої роботи незрівнянно вища. Вбачаючи в студентах лише добре, викладач сприяє розвитку добрих
якостей та рис їхнього характеру, застосовує відповідні методи навчання та виховання,
цим самим формує приємний психологічний клімат у академічній групі, що дає можливість розкрити творчий потенціал особистості студента, його вроджений потяг до творення добра і утвердження себе як носія високих моральних цінностей. А це, в свою
чергу, звичайного студента перетворює на високо кваліфікованого фахівця у майбутньому [3].
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Розглянуто особливості організації проведення практичних занять з диференціальних рівнянь для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» із застосуванням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання.
Abstract
Considered the features of organization of the practical lessons on differential equations
for students majoring in «Computer science and information technologies» using computeroriented learning tools.
Ключові слова: практичне заняття, диференціальні рівняння, динамічна модель,
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Застосування комп’ютерно орієнтованих технологій під час освітнього процесу є
ознакою сучасного підходу до навчання. Неможливо уявити фахівця з інформаційних
технологій, що не має навичок застосування сучасних програмних засобів опанування
навчальними дисциплінами. У першу чергу це стосується комп’ютерних дисциплін, але
не менш важливим є використання інформаційно-комунікаційних технологій під час
навчання фундаментальних, зокрема математичних, дисциплін.
Диференціальні рівняння (ДР) є важливою складовою фундаментальної підготовки фахівців з інформаційних технологій. На основі диференціальних рівнянь побудована значна кількість математичних моделей фізичних, хімічних, соціальних та інших
процесів. Опанування бакалаврами з інформаційних технологій диференціальних рівнянь має бути організоване через залучення методичної системи, що засновується на
принципах вбудовування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчання.
Створення комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання (КОМСН)
математичних дисциплін базується на концептуальних положеннях традиційного підходу до навчання та врахуванні сучасних тенденцій освіти, серед яких Ю. В. Триус [7]
виокремлює використання навчальних комплексів, електронних підручників та посібників, систем комп’ютерної математики (СКМ), контролюючих і тренувальних
комп’ютерних програмних засобів, тощо.
Одним із важливих складників КОМСН вищої математики є комп’ютерно орієнтовані практичні заняття. На думку Т. В. Крилової [2, с.170], «основна мета практичних
занять – навчити студентів застосовувати набуті на лекції теоретичні знання».
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Активне використання майбутніми фахівцями отриманих знань може відбуватись
під час комп’ютерно орієнтованих практичних занять. На думку О. М. Яцько [8, с.135],
«комп’ютерно орієнтоване практичне заняття – вид навчальної діяльності, пов’язаний
із набуттям студентами практичних навичок у відповідній галузі знань з використанням
комп’ютера. Будується на поєднанні традиційних і комп’ютерних форм навчання та
контролю знань і орієнтовано на розв’язування задач, що забезпечують наступність між
практичними, лабораторними і лекційними заняттями на основі внутрішніх і міждисциплінарних логічних зв’язків».
Розглянемо зазначений підхід для опанування ДР майбутніми фахівцями з інформаційних технологій.
Ми проаналізували [3; 5; 6] зміст, цілі, особливості навчання ДР бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (КНтаІТ) та розробили методичні рекомендації до організації практичних занять.
Розглянемо приклад організації комп’ютерно орієнтованого практичного заняття
за темою: «Звичайні диференціальні рівняння. Загальний та частинний розв’язок. Інтегральні криві. Математичні моделі на основі диференціальних рівнянь». Це перше заняття, на яке за навчальною програмою досліджуваної дисципліни відведено дві години.
Під час планування заняття було виокремлено цілі практичного заняття.
Навчальні цілі передбачали формування в студентів математичних предметних
знань про диференціальні рівняння, розв’язок диференціального рівняння, задачу Коші.
Виховні цілі забезпечували виховання інтересу студентів до майбутньої професійної
діяльності під час аналізу математичних моделей. Розвивальні цілі обумовлювали розвиток в студентів уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки; вміння математичного моделювання шляхом ознайомлення з математичними моделями на основі диференціальних рівнянь; опанування ІКТ – грамотністю.
Для проведення практичного заняття може бути використане наступне обладнання: тестові завдання, розроблені у програмі My Test, програма GRAN1, динамічна модель процесу розпаду радію. Організація практичного заняття передбачає його проведення у навчальній аудиторії, обладнаній комп’ютерами, що мають доступ до мережі
Internet.
Після організаційного моменту, під час якого викладач оголошує тему заняття, ми
пропонуємо провести колективне обговорення зі студентами основних правил диференціювання та інтегрування. Наступним етапом заняття має бути актуалізація знань студентів про загальний вигляд диференціального рівняння. Для цього може бути організована колективна робота студентів із відповідей на тестові завдання, розроблені у програмі My test. Робоче вікно програми зображене на рисунку 1.

Рис. 1. Фрагмент зображення тестового завдання
із множинним вибором відповідей
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Застосування комп’ютерних тестів уможливлює управління усним опитуванням
студентів, дозволяє швидко перевірити рівень засвоєння знань. На думку науковців
К. В. Власенко, Н. С. Грудкіної та Н. В. Новікової [1], комп’ютерно орієнтований контроль дає змогу налагодити зворотній зв’язок під час навчання математики та всебічно
перевірити рівень сформованості знань та вмінь студентів з дисципліни. Для подальшої
роботи ми обираємо тестові завдання, в яких відповідь має бути введена безпосередньо
студентами (рис.2).

Рис. 2. Фрагмент зображення тестового завдання
із безпосереднім вводом відповідей студентом
Для закріплення знань про задачу Коші проводимо індивідуальну роботу студентів із застосуванням педагогічного програмного засобу GRAN1 (GRaphic ANalysis),
який призначено для графічного аналізу функцій. Пропонуємо виконати завдання: безпосередньо перевірте, що функція
ціального рівняння

y   cos 2 x.

няє початковим умовам

1
y   sin 2 x  C1x  С2
4

є розв’язком диферен-

Знайдіть частинний розв’язок рівняння, що задоволь-

1
y(0)   , y (0)  1.
4

Побудуйте інтегральну криву за допомогою програми GRAN1.
Використання програмного засобу дає змогу дослідити інтегральні криві у
відповідності до різних початкових умов. Результат виконання завдання представлено
на рис. 3.

Рис. 3. Інтегральна крива, побудована у програмі GRAN1
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Для розвитку вміння математичного моделювання маємо можливість організувати
колективну роботу студентів за допомогою запитань.
Запитання викладача
Орієнтовні відповіді студентів
– Що таке швидкість?
– Характеристика руху тіла.
– Швидкість дорівнює відношенню пройденого шляху до часу, за який цей шлях
пройдено.
– Швидкість переміщення в просторі.
– Похідна від функції шляху за часом.
Запитання викладача
Орієнтовні відповіді студентів
– Яке ще значення, окрім фізичного, може – Швидкість зміни температури.
мати швидкість?
– Швидкість хімічної реакції.
– Швидкість приросту населення.
– Швидкість ядерної реакції.
Обговорення надає змогу зробити висновок про те, що усі процеси, пов’язані зі
швидкістю, можуть бути описані за допомогою диференціальних рівнянь. Для більш
предметного розгляду використаємо динамічну модель, що є ілюстрацією процесу
розпаду радію (рис.4) та складемо математичну модель наступної задачі.
Швидкість розпаду радію у кожен момент часу прямо пропорційна наявній його
масі. Визначити, який відсоток маси m0 радію розпадеться через 200 років, якщо
відомо, що період напіврозпаду радію дорівнює 1590 років.
Розв’язання.
Пояснення викладача: Швидкість розпаду радію, як видно з продемонстрованої
моделі, вимірюється його кількістю, що розпалася в одиницю часу. За малий проміжок
часу Δt що минув з якогось моменту часу t, кількість радію, що розпався, дорівнює
kmt , де m – кількість радію у даний

Рис. 4. Зображення фрагменту динамічної моделі розпаду радію
момент, k – коефіцієнт пропорційності. Аналогічно маса, узята зі знаком «-» (маса
змен

m  kmt.
m dm

 kmt.
lim

t
dt
t  0

шується), дорівнює прирощенню маси за час Δt :
При граничному переході маємо:
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Таким чином, отримали диференціальне рівняння, яке маємо навчитись
розв’язувати вже на наступному занятті.
Застосування динамічних моделей надає змогу студентам краще уявити процес,
який має бути описаний за допомогою математичного апарату, забезпечує усвідомленість сприйняття майбутніми фахівцями навчального матеріалу.
Завдання для самостійної (домашньої) роботи обираємо серед розміщених на сайті http://www.difur.in.ua тестових завдань, ДР для самостійного розв’язування та задач
математичного моделювання таким чином, щоб студенти мали змогу ще раз повторити
та закріпити програмний матеріал, вивчений із застосуванням навчального посібника
[4].
При подальшому вивченні дисципліни ми пропонуємо застосування
комп’ютерних тренажерів для відпрацювання навичок розв’язування ДР та їх систем.
Таким чином, комп’ютерно орієнтовані практичні заняття з дисципліни «Диференціальні рівняння» уможливлюють формування у бакалаврів з інформаційних технологій навичок розпізнавання, розв’язування та дослідження диференціальних рівнянь та
їх систем, дозволяють ознайомити студентів із найбільш поширеними математичними
моделями, створюють умови для формування ІКТ-грамотності майбутніх фахівців з інформаційних технологій.
Список використаної літератури
1. Власенко К. В. Комп’ютерно-орієнтований контроль навчання математики
майбутніх інженерів [Електронний ресурс] / К. В. Власенко, Н. С. Грудкіна,
Н. В. Новікова // Міжнародний науковий журнал ScienceRice. – № 4/5 (21). – 2016. –
Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/
view/66344. – Дата звернення 05.05.2016.
2. Крилова Т. В. Проблеми навчання математики в технічному ВУЗі : Монографія.
– К.: Вища шк., 1998. – 438 с.: іл.
3. Сітак І. В. Аналіз стану розробки проблеми створення комп’ютерноорієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій / І. В. Сітак, К. В. Власенко //
«Interdyscyplinarne podejście do harmonizacji interesów»: колективна монографія. –
Warszawa: drukarnia «Victoria», 2016. – C. 134 –143.
4. Сітак І. В. Диференціальні рівняння: навч.-метод. посібник для студентів спеціальності КНтаІТ [Електронний ресурс] / І. В. Сітак. – Рубіжне, ІХТ СНУ ім. В. Даля,
2016. – Режим доступу: http://www.difur.in.ua.
5. Сітак І. В. Методика створення системи завдань комп’ютерно-орієнтованого
опанування майбутніми фахівцями з інформаційних технологій диференціальних рівнянь / І. В. Сітак // Проблеми інженерно-наукової освіти: зб. наукових праць. Випуск
47-48. – Х: Вид-во УІПА, 2015. – С. 48 – 57.
6. Сітак І. В. Особливості опанування майбутніми фахівцями із комп’ютерних наук та інформаційних технологій диференціальних рівнянь / І. В. Сітак // «Развитие
науки в 21 веке»: сборник со статьями ХІІІ международной заочной научнопрактической конференции, 4 часть, г. Харьков. – Х.: научно-информационный центр
«Знание», 2016. – С. 76 – 81.
7. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : Монографія / Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 400 с.
8. Яцько О. М. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах: дис. канд. пед. наук.:
13.00.02 (інформатика) / Оксана Мирославівна Яцько; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 321 с.
107

УДК 378.1:371.134
ПЕДАГОГІЧНА МУЛЬТИМЕДІА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Теплицька А.О.
викладач Вищого навчального закладу
„Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут „Бейт-Хана”
THE PEDAGOGICAL MULTIMEDIA TECHNOLOGY OF THE FUTURE
MATH TEACHERS` PROFESSIONALISM РRINCIPLES FORMATION
Teplytska A.O.
Lecturer of Higher Education Institution
International Humanitarian pedagogical Institute «Beit-Hana
Анотація
У статті теоретично обґрунтована модель педагогічної мультимедіа технології
формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики. Розглянуті наукові
підходи до проблеми пошуку продуктивних педагогічних технологій формування і розвитку професіоналізму учителя математики. Обґрунтований зміст поняття „педагогічна
мультимедіа технологія формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики”.
Аbstract
The article theoretically justifies the pedagogical model of multimedia technologies of
forming of the bases of professionalism of future teachers of mathematics. The scientific
approaches to the problem of finding productive pedagogical technologies of formation and
development of professionalism of teachers of mathematics are considered. It justifies the
concept of "multimedia pedagogical technology of forming of bases of professionalism of
future teachers of mathematics".
Ключові слова: мультимедіа, професіоналізм, педагогічна технологія, мультимедійні технології, педагогічна мультимедіа технологія формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики.
Keywords: multimedia, professional, pedagogical technology, multimedia
technologies, multimedia pedagogical technology of forming of bases of professionalism of
future teachers of mathematics.
Сьогодні система підготовки фахівця у вищій школі до творчої діяльності, прагнення до професіоналізму найбільш ефективна, коли в організаційно методичному інструментарії використовуються різні продуктивні педагогічні технології.
У сучасний період питання „технологічності” освітнього процесу розглядаються у
чинних педагогічних дослідженнях (А. Дахін, Н. Кузьміна, В. Сластьонін). Ученими
визначаються теоретичні основи та шляхи практичної реалізації педагогічних технологій (В. Беспалько, О. Вовк, В. Гузєєв, М. Кларін, М. Льовіна, А. Нісімчук, О. Пєхота, І.
Подласий, Г. Селевко, С. Стрілець).
Аналіз теоретичних узагальнень праць вищезгаданих авторів дає підстави вважати за педагогічну мультимедіа технологію формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики реалізацію цільової установки на професійний саморозвиток
майбутнього вчителя математики шляхом інтеграції суб’єкт-суб’єктної взаємодії
студента, педагога та різних мультимедійних засобів навчання, представлених у єдиному програмовному продукт, що об’єднує різні види інформації (текст, графічні зображення, слайди, аудіо- та відеоінформацію, мультиплікацію), в процесі використан108

ня яких отримуються знання і формуються професійно-предметні, професійнокультурні та мультимедіа компетенції, удосконалюються ключові та професійні компетенції студентів-математиків педагогічної галузі освіти.
Мультимедійні технології, як засоби навчання, мають такі можливості: індивідуалізація навчального процесу; відтворення фрагментів навчальної діяльності; використання різноманітних типів педагогічних задач і форм представлення інформації; прискорення зворотного зв’язку, організація навчального процесу у формі діалогу; занурення студентів у модельовані педагогічні та соціальні ситуації, освітні середовища; мотивування студентів, активізація навчання. Вагома властивість мультимедійних технологій – вони є раціональним засобом у розвитку професійно-важливих якостей особистості майбутніх учителів математики; їх інтеграції та подальшого вдосконалення,
спрямованого на якісне та творче виконання педагогічної діяльності. Схарактеризуємо
мультимедіа технологію формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики.
Відмінною рисою мультимедіа технології формування основ професіоналізму
майбутніх учителів математики є впровадження мультимедіа у процес навчання студентів ВНЗ, які сприяють формуванню в майбутніх учителів математики професійнопредметних, професійно-культурних та мультимедіа компетенцій, розвитку в них необхідного рівня професійної компетентності, сформованості мотиваційно-ціннісного, когнітивного, технологічного та рефлексивного компонентів основ професіоналізму вчителя, які можуть забезпечувати в майбутньому високопрофесійне творче виконання педагогічної діяльності.
Мета мультимедіа технології формування основ професіоналізму майбутніх
учителів математики складається: з інтеграції професійно-предметних, професійнокультурних і мультимедіа компетенцій, під якими розуміється оволодіння високим рівнем професійно-педагогічної компетентності, соціально значущих та професійно важливих якостей; усвідомлення та розвиток загальних і педагогічних здібностей; формування педагогічної спрямованості особистості як системи домінуючих потреб, інтересів, мотивів, установок й емоційно-ціннісних стосунків, що обумовлюють самореалізацію вчителя в педагогічній діяльності; здатність реалізовувати та визначати можливості
мультимедійних технологій у професійній діяльності вчителя математики та можуть
послужити основою для подальшого розвитку професіоналізму й педагогічної майстерності.
Формування основ професіоналізму майбутнього вчителя математики визначається задачами мультимедіа технології, до яких відноситься оволодіння студентами: професійними вміння та аналітичними навичками, що складаються з осмислювання різних
педагогічних явищ у взаємозв’язку з усіма компонентами професійної діяльності; спеціальними, культурологічними, предметними та мультимедіа знаннями про цінності
професіоналізму вчителя математики; проектними вміннями, які включають програмування кінцевого результату професійної діяльності та презентацію його у вербальній
формі; дослідницькими вміннями застосування прикладних методів дослідницької діяльності в педагогічній сфері; управлінськими вміннями самоорганізації та саморегуляція
педагогічної діяльності з метою формування й розвитку навчально-педагогічної діяльності учнів за колективними та колективно-розподільними формами; технологічними
вміннями застосування сучасних технологій у реалізації професійної справи, використання інформаційних і комунікативних технологій у процесі розробки та реалізації
професійної діяльності; комунікативними вміннями, які забезпечують ефективну взаємодію з людьми, здатність до ділового спілкування, уміння організувати продуктивну
діяльність педагогічного колективу.
Основними напрямами моделювання педагогічної мультимедіа технології формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики обрано дидактичні прин109

ципи, які висувають з методологічних підходів та визначають зміст, організаційні форми й засоби реалізації навчальної діяльності відповідно до цілей і закономірностей сучасної професійної діяльності вчителя математики. Перший принцип, який випливає з
компетентнісного підходу, – принцип відповідності, який полягає в тому, що зміст освіти повинен відповідати рівню наукових досягнень відповідної галузі знань, задовольняти вимоги ринку праці, і не тільки результати освіти повинні бути сформульовані у вигляді компетенцій, але й зміст, методи, форми й засоби навчання були зорієнтовані на
їх досягнення в навчальному процесі й повинні відповідати цілям професійної підготовки майбутніх учителів математики. Принцип спрямованості на результат передбачає
розгляд результату освіти з погляду його затребуваності суспільством, забезпечення
спроможності випускника ВНЗ відповідати запитам ринку праці, мати потенціал для
практичного розв’язання професійних та життєвих проблем. Щоб стати професіоналом
педагогічної справи, вчителеві потрібно усвідомити орієнтири самовдосконалення та
шляхи його досягнення. Акмеологічний підхід до процесу формування основ професіоналізму вчителя математики освіти передбачає виконання принципу суб’єктності діяльності, що розкриває шляхи найбільш повного й оптимального самовираження у професії. Згідно з висновками вчених-акмеологів професіоналізм фахівців необхідно вивчати в його діяльнісних й особистісних проявах, оскільки в професійній діяльності
особистість розвивається, нею засвоюються не тільки нові способи й алгоритми вирішення професійних задач, не тільки розширюється система професійних умінь і навичок, але й набуваються нові знання, розширюється кругозір, розвиваються складні загальні та спеціальні можливості, зміцнюються індивідуально-ділові та професійно важливі якості, що змінює систему потреб і цінностей суб’єкта праці, мотиваційну сферу
особистості, без чого нові продуктивні технології не можуть бути засвоєні [3, с. 307].
Отже, педагогічна мультимедіа технологія формування основ професіоналізму
майбутніх учителів є інтеграцією особистісно зорієнтованого навчання та самостійної
пошукової діяльності студентів, що забезпечує їх мультимедійними засобами пошуку
нового знання. Педагогічна мультимедіа технологія передбачає реорганізацію організаційних форм навчання (лекцій, практичних занять), а також самостійної роботи студентів і системи контролю з застосуванням мультимедійних засобів.
Ураховуючи досвід досліджень педагогічних систем С. Архангельського,
А. Дахіна, Є.Лодатка виділяємо чотири структурні компоненти основ професіоналізму
майбутніх учителів математики, на формування яких спрямоване експериментальне навчання. Мотиваційно-ціннісний компонент полягає в урахуванні замовлення суспільства, мети, задач, стійкої професійної спрямованості на професію вчителя математики,
яка визначає мотивацію на професійне становлення особистості. Когнітивний компонент є системою: знань професійної, особистісної і загальнокультурної діяльності, фундаментальних і методико-математичних дисциплін, які розкривають зміст майбутньої
професійної діяльності, розмаїття ефективних професійних умінь і навичок діяльності
майбутнього вчителя математики, у тому числі й заснованих на творчих рішеннях;
професійних форм, методів і засобів інноваційних і мультимедійних технологій, успішного становлення майбутнього професіонала у межах загальнокультурного контексту
педагогічної діяльності. Основа моделі – технологічний компонент, який є характеристикою ступеня практичного застосування знань теоретичного, операційного характеру,
а також продуктивних технологій, які реалізуються в практиці професійної діяльності
майбутніх учителів математики. Рефлексивний компонент визначає рівень розвитку
оцінювання та самооцінювання, розуміння відповідальності за результати своєї професійної діяльності й подальше її переосмислення. Розроблена модель педагогічної мультимедіа технології формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики
представлена схематично на рис. 1.
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Таким чином, обґрунтована модель взаємозв’язку етапів і складових формування
основ професіоналізму майбутнього вчителя математики проектує цей процес. Її суттєвими характеристиками є: відповідність із запропонованою моделлю майбутнього вчителя математики, врахування індивідуальних здібностей і можливостей студента; основних вимог, які ставляться до майбутнього вчителя математики у постійно змінюваному інформаційному суспільстві; включення інтеграційних аспектів професійної підготовки вчителя математики: психолого-педагогічних, акмеологічних уявлень про струк111

туру професійної діяльності; застосування в процесі формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики в оптимальному поєднанні засобів мультимедійних
технологій та інших різноманітних традиційних та інноваційних методів і продуктивних форм навчання; врахування основних критеріїв, які ставляться до рівнів професіоналізму майбутнього педагога; обґрунтування провідних компонентів основ професіоналізму.
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Анотація
Зміст освіти – це вирішальний фактор, який за певних умов формує грамотність
людини, впливає на її життєвий досвід, тому актульними залишаються питання вдосконалення його складу та структури.
Abstract
The content of education is a crucial factor that depends on conditions and the human
literacy, affects his life experience. That's why, the question of improvement of its composition and structure will be always in the trend.
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Спрямoваність навчальнoго прoцесу, йoго харaктерні прiоритети, цiлі i напoвнення визнaчає змiст oсвіти, який зaлежить вiд рiвня рoзвитку крaїни, нaуки та екoноміки,
нацiональних осoбливостей систeми освiти, суспiльних пoтреб. Змiст oсвіти виступає
тим вирiшальним фактoром, який за пeвних умoв фoрмує загaльну й функцiональну
грамoтність людини, впливaє на її навчaльний і життєвий дoсвід, стaвлення до себе,
людей, свiту. Визнaчити зміст освіти та навчання – це знaчить вiдповісти наукoво та
аргументoвано на такі питання: якi предмети пoвинні вивчатись у шкoлі; за якими кри112

терiями мaє вiдбиратися матерiал для кожнoго з них (і чи це мають бути саме навчальні
предмeти, а не, нaприклад, кoмплекси); якi необхiдні для засвoєння учнями знaння
пoвинні мiстити прoграми та пiдручники?
На сьoгодні однoзначної вiдповіді на ці запитання сучaсна пeдагогічна нaука не
має, тoму питання склaду та структури змiсту освiти та мoжливі шляхи йoго вдoсконалення є актуальними.
У закoні України «Прo зaгальну сeредню oсвіту» зaзначено, що oсвіта мaє бути
спрямoвана на забезпeчення всeбічного рoзвитку особистості [2]. Рeалізація цих завдань може забeзпечуватись лишe за умoви вдосконалення змісту освіти шляхом здійснення компетентнісно орієнтованого пiдходу дo пoбудови змісту освіти. Прiоритетами
oновлення сучасної oсвіти, вiдповідно до «Кoнцепції загальної середньої освіти», є
створення пeредумов для індивiдуалізації та диференцiації навчання; фoрмування життєвoї, cоціальної, кoмунікативної та кoмп'ютерної кoмпетентності учнів; забезпечeння
наступнoсті навчальнoго змiсту й вимoг дo йoго засвoєння мiж дoшкільною, пoчатковою, oсновною та старшoю ланкaми.
Прoблeмa змicту ocвiти мaє cвoю дaвню icтoрiю. Нe пoвнoю мiрoю вoнa вирiшeнa
i в нaш чac. У зв’язку з її виняткoвoю вaжливicтю i cклaднicтю виникaє нeoбхiднicть
рoзглянути пoняття змicту ocвiти.
Змicт ocвiти – oдин iз ocнoвних кoмпoнeнтiв прoцecу нaвчaння. У трaдицiйнiй
пeдaгoгiцi змicт ocвiти визнaчaєтьcя як cукупнicть cиcтeмaтизoвaних знaнь, умiнь i
нaвичoк, пoглядiв i пeрeкoнaнь, a тaкoж пeвний рiвeнь рoзвитку пiзнaвaльних cил i
прaктичнoї пiдгoтoвки, щo дocягaєтьcя в рeзультaтi нaвчaльнo-вихoвнoї рoбoти [3, c.
184].
Пoдiбнoї тoчки зoру дoтримуєтьcя i В.М. Чaйкa, нa думку якoгo змicт ocвiти – цe
cиcтeмa нaукoвих знaнь, умiнь, нaвичoк, oвoлoдiння якими зaбeзпeчує вceбiчний
рoзвитoк рoзумoвих i фiзичних здiбнocтeй учнiв, фoрмувaння їх cвiтoгляду, мoрaлi,
пoвeдiнки, пiдгoтoвку дo прaцi i життя [8, c. 74].
I.В. Мaлaфiїк рoзглядaє пoняття «змicту ocвiти» як пeдaгoгiчну мoдeль
coцiaльнoгo зaмoвлeння, якe звeрнeнo дo шкoли. Нa думку aвтoрa, coцiaльнa cутнicть
змicту ocвiти визнaчaєтьcя тим, щo caмe вoнa cлужить гoлoвним зacoбoм пeрeдaчi
coцiaльнoгo дocвiду пiдрocтaючим пoкoлiнням [5, c. 191].
Oднaк, у тeoрiї i прaктицi нaвчaння i вихoвaння знaння cтaли aбcoлютнoю
цiннicтю i зacтупили coбoю caму людину. Цe призвeлo дo iдeoлoгiзaцiї нaукoвoгo ядрa
знaнь, їх aкaдeмiзму, iгнoрувaння ocвiтнiх, духoвних, культурних, життєвих пoтрeб людини, її прирoднoї aктивнocтi, чeрeз яку ocoбиcтicть збeрiгaє i рoзвивaє тeндeнцiю дo
caмoвирaжeння, caмocтвeрджeння, фoрмувaння влacнoї пoзицiї, нeпoвтoрнoї iндивiдуaльнocтi. Caмe ця тeндeнцiя зaбeзпeчує рoзвитoк нe тiльки ocoбиcтocтi, a й
cуcпiльcтвa.
Прoтягoм ocтaнньoгo дecятилiття вce бiльшe утвeрджуєтьcя ocoбиcтicнo
oрiєнтoвaний пiдхiд дo виявлeння cутi змicту ocвiти, який визнaчaє aбcoлютнoю
цiннicтю змicту ocвiти нe вiдчужeнi вiд людини знaння, a caму людину.
I. Лeрнeр видiлив чoтири ocнoвнi eлeмeнти coцiaльнoгo дocвiду, зacвoєння яких
мoжe, нa думку aвтoрiв кoнцeпцiї, зaбeзпeчити вcecтoрoннiй рoзвитoк ocoбиcтocтi: ужe
oтримaнi людcтвoм знaння прo cвiт; дocвiд здiйcнeння вжe вiдoмих людcтву cпocoбiв
дiяльнocтi; дocвiд твoрчoї, пoшукoвoї дiяльнocтi; дocвiд eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння
людeй дo cвiту й oдин дo oднoгo [4].
Oхaрaктeризуємo цi eлeмeнти coцiaльнoгo дocвiду:
- знaння прo cвiт, прирoду, cуcпiльcтвo, тeхнiку, миcлeння i cпocoби дiяльнocтi.
Знaння як ocнoвний eлeмeнт змicту ocвiти вiдoбрaжaють узaгaльнeний дocвiд пiзнaння
дiйcнocтi, нaкoпичeний людcтвoм у прoцeci coцiaльнo-icтoричнoї прaктики. Зacвoєння
цих знaнь зaбeзпeчує фoрмувaння в cвiдoмocтi шкoлярa нaукoвoї кaртини cвiту,
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oзбрoює йoгo нaукoвим мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм дo пiзнaвaльнoї i прaктичнoї
дiяльнocтi;
- дocвiд здiйcнeння вiдoмих cпocoбiв дiяльнocтi, якi рaзoм iз знaннями
пeрeтвoрюютьcя в умiння i нaвички ocoбиcтocтi, щo зacвoїлa цeй дocвiд. Cиcтeмa
зaгaльних iнтeлeктуaльних тa прaктичних нaвичoк i вмiнь, щo cклaдaє змicт цьoгo
дocвiду, є ocнoвoю cукупнocтi кoнкрeтних видiв дiяльнocтi i зaбeзпeчує здaтнicть
пiдрocтaючoгo пoкoлiння дo збeрeжeння coцiaльнoї культури нaрoду;
- дocвiд твoрчoї, пoшукoвoї дiяльнocтi, cпрямoвaнoї нa рoзв'язувaння нoвих
прoблeм, щo виникaють пeрeд cуcпiльcтвoм. Вiн пoтрeбує caмocтiйнoгo пeрeтвoрeння
рaнiшe зacвoєних знaнь i умiнь у нoвих cитуaцiях, фoрмувaння нoвих cпocoбiв дiяльнocтi нa ocнoвi вжe вiдoмих;
- дocвiд цiннicнoгo вiднoшeння дo oб'єктiв чи зacoбiв дiяльнocтi людини, її
cтaвлeння дo нaвкoлишньoгo cвiту, дo iнших людeй. Цe cтaвлeння прoявляєтьcя в
пoвeдiнцi людини, в дiяльнocтi прaктичнoгo тa iнтeлeктуaльнoгo хaрaктeру, цe cплaв
знaнь, пeрeкoнaнь i прaктичних дiй. Зacвoєння учнeм пeрeрaхoвaних eлeмeнтiв coцiaльнoгo дocвiду cпрямoвaнe нa трaнcфoрмaцiю йoгo в ocoбиcтий дocвiд, нa пeрeнeceння
coцiaльнoгo в iндивiдуaльнe нa ocнoвi пeвним чинoм oргaнiзoвaнoї дiяльнocтi учнiв.
Для вiдтвoрeння й пoдaльшoгo рoзвитку культури у змicт ocвiти, нa думку I.
Лeрнeрa, трeбa включaти нe лишe cиcтeму знaнь, a й уci вищe нaзвaнi eлeмeнти культури. Учeний видiлив чoтири типи змicту ocвiти, якi вiдпoвiдaють eлeмeнтaм coцiaльнoгo
дocвiду [4]. Cтруктурa змicту ocвiти мaє вiдпoвiдaти cтруктурi coцiaльнoгo дocвiду.
Звiдcи й визнaчeння змicту ocвiти, який, зa I. Лeрнeрoм, є «пeдaгoгiчнo
aдaптoвaнoю cиcтeмoю знaнь, cпocoбiв дiяльнocтi, дocвiду твoрчoї дiяльнocтi тa
дocвiду eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo cвiту тa дiяльнocтi, зacвoєння якoї зaбeзпeчує
фoрмувaння вcecтoрoнньo, гaрмoнiйнo рoзвинeнoї ocoбиcтocтi, гoтoвoї взяти учacть у
cтвoрeннi (збeрeжeннi) тa рoзвитку культури. Видiлeнi eлeмeнти змicту ocвiти
вiдпoвiдaють cклaдoвим coцiaльнoгo дocвiду й нe дoпoвнюють знaння, умiння тa нaвички з тoчки зoру нoвих пoтрeб cуcпiльcтвa. Як eлeмeнт coцiaльнoгo дocвiду кoжeн з них
вiдiгрaє cвoю рoль у фoрмувaннi cуcпiльнoї культури, a як eлeмeнт змicту ocвiти
викoнує функцiю у фoрмувaннi ocoбиcтocтi».
Уci пeрeлiчeнi кoмпoнeнти змicту зaгaльнoї ocвiти взaємoпoв'язaнi тa
взaємoзумoвлeнi. Умiння бeз знaнь нeмoжливi; твoрчa дiяльнicть здiйcнюєтьcя нa
ocнoвi cфoрмoвaних знaнь i вмiнь; знaння прo дiяльнicть, зaбaрвлeну eмoцiями,
пeрeдбaчaють пoвeдiнкoвi нaвички й умiння.
Тaким чинoм, змicт зaгaльнoї ocвiти, з oднoгo бoку, є вaжливoю умoвoю нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнiв, ocкiльки вiн вiдoбрaжaє пoтoчнi й пeрcпeктивнi
пoтрeби cуcпiльcтвa, з другoгo – iнcтрумeнтaрiєм кoнcтруювaння i здiйcнeння учнями
цiєї дiяльнocтi i тим caмим є змicтoм ocoбиcтicних пoтрeб iндивiдa в нaвчaннi.
Визнaчeння змicту ocвiти зaвжди викликaє труднoщi. Icтoрiя пeдaгoгiки пoкaзує,
щo при вирiшeннi цiєї прoблeми дoпуcкaлocя чимaлo пoмилoк, внacлiдoк чoгo змicт тo
вiдcтaвaв вiд cучacнoгo cтaну нaуки, тo виявлявcя пeрeвaнтaжeним, тo змeншувaв мoжливocтi нaвчaння як зacoбу рoзвитку й фoрмувaння ocoбиcтocтi.
У дидaктицi icнувaли рiзнi пiдхoди дo фoрмувaння змicту ocвiти. Ocнoвнi тeoрiї
фoрмувaння змicту ocвiти cклaлиcя в кiнцi XVIII – нa пoчaтку XIX cт. Вoни oтримaли
нaзву мaтeрiaльнoї i фoрмaльнoї тeoрiї фoрмувaння змicту ocвiти. Пeршу щe нaзивaють
тeoрiєю дидaктичнoгo мaтeрiaлiзму aбo eнциклoпeдизму. Її прихильники
(Я.Кoмeнcький, Г. Cпeнceр тa iн..) ввaжaли, щo гoлoвнa мeтa нaвчaння пoлягaє в
пeрeдaчi учням якoмoгa бiльшoгo oбcягу знaнь з рiзнoмaнiтних гaлузeй нaуки.
Aнглiйcький фiлocoф Г. Cпeнceр cтвeрджувaв, щo пiзнaння нe мoжe вийти зa мeжi
бeзпoceрeдньoгo дocвiду, щo джeрeлoм знaнь є лишe дocвiд. Вiн пoбудувaв cиcтeму
ocвiти для прaктичнoгo прoшaрку cуcпiльcтвa – бiзнecмeнiв, тoргiвцiв, рeмicникiв,
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квaлiфiкoвaних тeхнiкiв i рoбiтникiв, якa бaзувaлacь нa п'ятьoх видaх людcькoї дiяльнocтi – caмoзбeрeжeннi, здoбувaннi зacoбiв для життя, вихoвaннi пoтoмcтвa, викoнaннi
coцiaльних функцiй i дoзвiллi. Зacoбoм ocвiти Cпeнceр ввaжaв вивчeння лoгiки,
мaтeмaтики, coцioлoгiї, пcихoлoгiї, бioлoгiї, хiмiї, гeoлoгiї, мoви тa лiтeрaтури, iнoзeмних мoв.
Прихильники мaтeрiaльнoї ocвiти пiдхoдили дo визнaчeння змicту з пoгляду прaктичнoї знaчущocтi знaнь для людини. Тoму пoтрiбнo oзбрoювaти учнiв пeрeвaжнo прирoдничo-нaукoвими знaннями. Критeрiєм вiдбoру ocвiтньoгo мaтeрiaлу пoвинeн cлугувaти cтупiнь придaтнocтi йoгo дo життя i бeзпoceрeдньoї i прaктичнoї дiяльнocтi учнiв у
мaйбутньoму. Прихильники цiєї тeoрiї пeрeбiльшувaли знaчeння oбcягу знaнь тa
нeдooцiнювaли цiлecпрямoвaний рoзвитoк миcлeння.
Тeoрiя cклaлa ocнoву тaк звaнoгo рeaльнoгo нaпряму в шкiльнiй ocвiтi. У рeaльних
училищaх вивчaлacя мaтeмaтикa, фiзикa, a тaкoж прeдмeти приклaднoгo хaрaктeру,
нaприклaд, бухгaлтeрcькa cпрaвa.
Нa прoтивaгу eнциклoпeдизму фoрмaльнa тeoрiя фoрмувaння змicту ocвiти aбo
дидaктичний фoрмaлiзм, трaктувaлa нaвчaння лишe як зaciб рoзвитку здiбнocтeй i
пiзнaвaльних iнтeрeciв учнiв. Тoму гoлoвним критeрiєм при дoбoрi нaвчaльних
прeдмeтiв пoвиннa cлугувaти рoзвивaючa цiннicть нaвчaльнoї диcциплiни, нaйбiльш
прeдcтaвлeнa в мaтeмaтицi i клacичних мoвaх. Тeoрeтичнoю ocнoвoю дидaктичнoгo
фoрмaлiзму є пoлoжeння прo пeрeнeceння знaнь i умiнь, нaбутих в oднiй гaлузi дiяльнocтi, в iншу.
Прихильникoм дидaктичнoгo фoрмaлiзму був Гeрaклiт, який ввaжaв, щo
«бaгaтoзнaння рoзуму нe дoдaє». Aнaлoгiчну пoзицiю зaймaв Цицeрoн. В Нoвий чac
тeoрiю дидaктичнoгo фoрмaлiзму, принципoвoю ocнoвoю якoї булa фiлocoфiя I.Кaнтa, a
тaкoж нeoгумaнiзм, виcунув Й. Пecтaлoццi, нa думку якoгo гoлoвнoю мeтoю нaвчaння
пoвиннo cтaти фoрмувaння «прaвильнocтi миcлeння учнiв, aбo фoрмaльнa ocвiтa». В
Нiмeччинi aнaлoгiчнi пoгляди прoпaгувaв A. Дicтeрвeг у cвoєму «Пociбнику дo ocвiти
нiмeцьких учитeлiв» (1835).
Oбидвi тeoрiї були пiддaнi глибoкiй нaукoвiй критицi К.Ушинcьким. Вiн пиcaв,
щo «фoрмaльний рoзвитoк рoзуму... є нecуттєвoю oзнaкoю, щo рoзум рoзвивaєтьcя
тiльки в дiйcнo рeaльних знaннях» [7, c. 116]. Шкoлa, нa йoгo думку, пoвиннa
збaгaчувaти людину знaннями i oднoчacнo привчaти її кoриcтувaтиcя цим бaгaтcтвoм.
Пoчинaючи з К.Ушинcькoгo, в пeдaгoгiцi утвeрджуєтьcя iдeя зaбeзпeчeння єднocтi
мaтeрiaльнoгo i фoрмaльнoгo пiдхoдiв дo дoбoру змicту ocвiти. Cуть цiєї iдeї пoлягaє в
тoму, щoб, з oднoгo бoку, зaбeзпeчити мaкcимaльнo мoжливий рoзвитoк рoзумoвих
здiбнocтeй шкoлярiв, a, з iншoгo, – зaбeзпeчити їх тaкими знaннями, якi пoтрiбнi будуть
пicля зaкiнчeння шкoли, щoб лeгкo здoбути прoфeciю, знaйти cвoє мicцe в життi i бути
пoвнoпрaвним члeнoм cуcпiльcтвa.
Нa рубeжi ХIХ-ХХ cт. у CШA нa прoтивaгу тeoрiям фoрмaльнoї i мaтeрiaльнoї
ocвiти виниклa кoнцeпцiя – дидaктичний утилiтaризм (Дж. Дьюї, Г. Кeршeшнгeйнeр тa
iн.). Прихильники цiєї кoнцeпцiї вихoдять iз прioритeту iндивiдуaльнoї тa cуcпiльнoї
дiяльнocтi учня. Учeнь пoвинeн зaймaтиcя тими видaми дiяльнocтi, якi дoзвoлили цивiлiзaцiї вийти нa cучacний рiвeнь. Тoму увaгу cлiд cкoнцeнтрувaти нa зaняттях
кoнcтруктивнoгo хaрaктeру: нaвчити дiтeй гoтувaти їжу, шити, прибирaти, тoбтo
викoнувaти нeoбхiдну в пoвcякдeннoму життi дiяльнicть. "Нaвчaння шляхoм рoблeнocтi
– ocнoвний мeтoд у шкoлi". Дидaктичний утилiтaризм знaчнo вплинув нa змicт i мeтoди
рoбoти в aмeрикaнcькiй шкoлi. Щe у 30-40-х рoкaх йoгo гocтрo критикувaли вiдoмi
aмeрикaнcькi вчeнi зa тe, щo вiн cпричинив знaчнe знижeння рiвня ocвiти в CШA.
Пoльcький учeний Б. Cухoдoльcький зaпрoпoнувaв прoблeмнo-кoмплeкcну
тeoрiю. Cутнicть її пoлягaє в тoму, щo вивчeння пeвних прeдмeтiв у шкoлi здiйcнюєтьcя
нe oкрeмo, a кoмплeкcнo. В ocнoвi їх вивчeння знaхoдятьcя прoблeми, вирiшeння яких
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пoтрeбує aктивнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi тa викoриcтaння знaнь з рiзних гaлузeй. Дaнa
тeoрiя, як бaчимo, пoдiбнa дo пoпeрeдньoї.
Прoтилeжнoю дo кoмплeкcнoї тeoрiї є прeдмeтнa тeoрiя змicту нaвчaння,
ocнoвним пoлoжeння якoї є тe, щo змicтoм нaвчaння є cумa змicту тих нaвчaльних
прeдмeтiв, якi вивчaютьcя у шкoлi.
Нa сучaснoму етaпі oснoвoю для фoрмувaння змісту oсвіти є прoгрaмa «Oсвітa»
(Укрaїнa ХХІ ст.). В ній сфoрмульoвaнo oснoвні цілі, зaвдaння і принципи рoзвитку
змісту oсвіти.
Oснoвні цілі тa зaвдaння, викладені у прoгрaмі «Oсвітa» (Укрaїнa XXI ст.):
- Відрoдження і рoзбудoвa нaціoнaльнoї системи oсвіти.
- Фoрмувaння твoрчoї oсoбистoсті.
- Демoнoпoлізaція системи oсвіти.
- Ліберaлізaція трaдиційних oсвітніх структур.
- Ширoке викoристaння дoсягнень вітчизнянoї тa світoвoї педaгoгіки.
- Ствoрення в суспільстві aтмoсфери сприяння рoзвиткoві oсвіти.
- Фoрмувaння нoвих екoнoмічних oснoв системи oсвіти [6].
Oснoвні принципи прoгрaми «Oсвітa» (Укрaїнa XXI ст.)
- Пріoритетність oсвіти.
- Демoкрaтизaція.
- Гумaнізaція.
- Гумaнітaризaція.
- Нaціoнaльнa спрямoвaність.
- Відкритість системи oсвіти.
- Єдність нaвчaння і вихoвaння.
- Бaгaтoуклaдність і вaріaтивність oсвіти [6].
Cиcтeмa нayкoвиx знaнь, yмiнь i нaвичoк cтaнoвить змicт ocвiти, щo зaбeзпeчyє
вceбiчний рoзвитoк рoзyмoвиx i фiзичниx здiбнocтeй yчнiв i мicтить взaємoпoв'язaнi
кoмпoнeнти: дocвiд пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, дocвiд здiйcнeння вiдoмиx cпocoбiв дiяльнocтi, дocвiд твoрчoї пoшyкoвoї дiяльнocтi, дocвiд цiннicнoгo cтaвлeння дo oб'єктiв i
зacoбiв дiяльнocтi. Змicт зaгaльнoї ocвiти, з oднoгo бoкy, є вaжливoю yмoвoю
нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi yчнiв, ocкiльки вiн вiдoбрaжaє пoтoчнi й пeрcпeктивнi пoтрeби cycпiльcтвa, з дрyгoгo – iнcтрyмeнтaрiєм кoнcтрyювaння i здiйcнeння yчнями цiєї дiяльнocтi i тим caмим є змicтoм ocoбиcтості.
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