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УДК 621.865.8        1. Технічні науки 

CONTROLLING STABILITY WALKING OF BIPED ROBOT ON 

UNEVEN TERRAIN BASED ON CMP 

 

Khaldon Araffa 

PhD Student at Department of Technical Cybernetics 

National Technical University of Ukraine 

 “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”  

Kiev - Ukraine 

Abstract 

Bipedal robots are subject to many sources of uncertainty during walking [1], 

When stabilizing a biped robot systems one has to cope with many different control 

challenges mainly introduced by the high amount of degrees of freedom and the 

under-actuation of the systems, which means that not all degrees of freedom are 

actuated [2]. Also the changes in the ground contact events can have a major 

stabilizing or de-stabilizing effect on legged robots [1].specially during walking on 

uneven terrain. so why the stability control and the generation of energy- optimized 

walking trajectories are still one of the main research issues in the field of humanoid 

robots and why speaking of a biped walking machine means addressing all of the 

following topics: Sensing, Actuating, Planning and Control. 

The Idea in our work to build a hierarchical controlling system that works in 

parallels to control the biped robot during gait cycle based on Centroidal Moment 

Pivot (CMP) criterion with Ground Reaction Force (GRF) feedback by entering the 

robot in the deliberate and thoughtful fall phase and controlling this process after 

controlling the raising of the leg of robot on presented trajectory (Path)to achieve 

balanced gait cycle with smooth biped swing leg trajectory. A similar structure for 

real-time walking control was also proposed by Nishiwaki for the robot H7[3].  

A biped robot requires trajectories for both swing and stance legs to 

accomplish the procedures of one single gait [4]. And each single gait in out method 

will consists of different steps like :  
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1. Raising the leg 

2. deliberate fall of the robot and its tilting in the right direction 

3. Set foot in the allotted space and controlling the balance of robots in new 

position  

4. Finally, we recalculation the path and repeat the previous step for each 

step. 

At the end of works we will get following:  

1- AK model with its parameters and configuration 

2- Robust biped Robot walking controlling system 

References 

[1] H. Dai and R. Tedrake, “L2-gain optimization for robust bipedal walking 

on unknown terrain,” Proc. - IEEE Int. Conf. Robot. Autom., pp. 3116–3123, 2013. 

[2] J. Mayr, H. Gattringer, and H. Bremer, “Bipedal balancing control based 

on the centroidal momentum pivot and the best COM-CMP regulator,” IECON Proc. 

(Industrial Electron. Conf., pp. 4061–4066, 2013. 

[3] T. Buschmann, Simulation and Control of Biped Walking Robots, vol. 

PhD, no. September. 2010. 

[4] M. Ranjbar and R. V Mayorga, “Trajectory Planning for Robot Bipedal 

Walking Using Radial Basis Functions Networks,” pp. 69–75. 
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Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, 

держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел. 

В Україні до цього часу переважає державне фінансування освіти. 

Видатки зведеного бюджету України на сферу освіти протягом останніх 5 років 

мали зміну тенденцію (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Видатки зведеного бюджету України на сферу освіти за 2012-

2015 роки, млрд.грн. 

Розроблено авторами за даними [3] 

У 2013 році порівняно з 2012 роком видатки зросли на 3,98 млрд. грн. і 

становили 105,54 млрд. грн., у 2014 році відбулося скорочення на 5,43 млрд. 

грн. до 100,11 млрд. грн. Проте, у 2015 році спостерігалося різке зростання 

видатків на освіту аж на 14,08 млрд. грн., а у 2016 на 6,3 млрд. грн. 

Основними витратними статтями зведеного бюджету є асигнування на 

дошкільну, середню, професійно-технічну та вищу освіту (табл. 1). 

Згідно даних у 2013 році порівняно з минулим роком видатки зведеного 

бюджету на дошкільну освіту зросли на 7,04% і становили 15,66 млрд. грн., у 

2014 році вони зменшилися лише на 3,00%, проте з 2015 року відбулося різке 

зростання на 32,46% до 20,12 млрд. грн. у 2016 році. 

Видатки на загальну середню освіту мали тенденцію до зростання у 2013 

101,56 105,54 
100,11 

114,19 
120,49 

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015 2016

м
л
р
д
.г
р
н
. 

-5,43 
+14,08 

+6,3 



7 
 

році на 4,17%, а у 2014 році зменшилися на 4,09%, з 2015 року відбулося 

зростання даного показника на 33,26% до 56,53 млрд. грн. у 2016 році. 

Таблиця 1. Видатки зведеного бюджету України на дошкільну, загальну 

середню, професійно-технічну та вищу освіту на 2012-2015 роки, млрд.грн. 

Видатки на 

освіту 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Дошкільна 14,63 15,66 15,19 18,14 20,12 

Загальна 

середня 

42,46 44,23 42,42 49,67 56,53 

Професійно-

технічна 

6,03 6,36 5,89 6,17 6,18 

Вища 29,34 30,00 28,34 30,98 35,23 

Розроблено авторами за даними [2, 3] 

Видатки на професійно-технічну освіту серед усіх статей становили 

найменшу частку. У 2013 році вони зросли на 5,47%, а у 2014 році вже 

спостерігається тенденція до зменшення на 7,39%, проте у 2015 році зросли на 

4,75%, а у 2016 році лише на 0,16%. 

Видатки зведеного бюджету України на вищу освіту у 2013 році 

порівняно з попереднім збільшилися на 2,25%, у 2014 році знизились на 5,53%, 

а в 2015 році відбулося зростання цього показника на 9,32% до 30,98 млрд. грн. 

У 2016 році порівняно з попереднім роком спостерігається значне зростання 

видатків на вищу освіту на 13,72% і становлять 35,23 млрд. грн. 

Під час планування розвитку освіти, як правило, не враховуються 

демографічні прогнози. Наближається реальне обмеження інтенсивного 

розвитку вищої освіти України. У найближчі роки відбудеться різке, на понад 

зменшення кількості випускників шкіл і, відповідно, – абітурієнтів вищих 

навчальних закладів. Демографічна ситуація дає змогу передбачити, що навіть 

за умов «заморожування» планів прийому на сучасному рівні вже через 

декілька років місць в українських ВНЗ буде достатньо для всіх випускників 

середньої школи. 

Коштів, які виділяються державою для надання освітніх послуг, не 

вистачає навіть на покриття базових статей витрат: зарплати, нарахувань на 
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зарплату, плату за енергоносії. Негативною тенденцію, яка свідчить про 

незадовільний стан української освіти, є її невідповідність європейським і 

світовим ринкам праці [1]. 

Для досягнення світових стандартів в даній галузі необхідна побудова 

економічних механізмів, які б забезпечили ефективну систему фінансування. 

Україна повинна здійснити перехід від переважно бюджетного фінансування 

освіти до залучення додаткових джерел, таких як комерційний бізнес та банки. 

Потрібно розширити можливості навчальних закладів залучати додаткові 

кошти за рахунок некомерційних фондів; використання грантової підтримки 

дослідних проектів та освітніх інновацій; розширення списку платних послуг, 

що надаються навчальними закладами. 

Література: 

1. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/ 

2. Коперник Н. В. Особливості планування і фінансування видатків 

бюджету на освіту /Н. В. Коперник // Молодий вчений. – 2016. – № 11 (38). – С. 

614-617. 

3. Офіційний сайт Департаменту державного бюджету Міністерства 

фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua. 

 

УДК 343.9         7. Юридичні науки 

 

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «FACEPTION» 

 

Дзігора М.С. 

студентка юридичного факультету 

Національна академія внутрішніх справ 

                                                                                                      м.Київ, Україна 

Згідно ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України, терористичний акт, 

http://www.minfin.gov.ua/
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характеризується застосуванням зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, 

які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної 

майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були 

вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, 

провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу 

на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих 

органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги 

громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного 

(терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років [1]. 

Також згідно ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 

20.03.2003, визначення тероризму  трактується як, суспільно  небезпечна  

діяльність, яка полягає у  

свідомому,   цілеспрямованому   застосуванні   насильства   шляхом  

захоплення  заручників,  підпалів,  убивств,  тортур,  залякування  

населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи  

здоров'я  ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних  

дій з метою досягнення злочинних цілей [2]. 

Що стосується України, на мою думку є позитивним і важливим фактом її 

співпраця з іншими країнами, щодо боротьби з тероризмом, в тому числі і 

міжнародним. 

Початок 2017 року сколихнув світ декількома терористичними атаками у 

різних країнах. Їх жертвами стало безіліч людей. 

З початку 2017 року упродовж останніх днів сталося декілька терактів з 

численними жертвами: двічі у Туреччині – у новорічну ніч у Стамбулі та 

згодом   поблизу будівлі суду у Ізмірі, Ізраїлі, Єгипті, Іраку та Сирії. 

На мою думку, такий «всплеск» терористичних актів є міжполітичними,  

міжрегіональними, міжнародними міжусобицями, які ніяк не регулюються з 

боку країн. Така «міжособистісна» війна очевидно не йде на користь звичайних 

http://24tv.ua/teroristichna_ataka_v_stambuli_santaklausi_rozstrilyali_nichniy_klub_n766642
http://24tv.ua/potuzhniy_vibuh_progrimiv_bilya_budivli_sudu_v_turechchini_n767852
http://24tv.ua/terakt_u_yerusalimi_nevidomiy_na_vantazhivtsi_protaraniv_pishohodiv_n768527
http://24tv.ua/terakt_v_yegipti_shhonaymenshe_10_lyudey_zaginuli_pislya_napadu_na_blokpost_n768808
http://24tv.ua/vipusk_novin_za_1200_negoda_v_ukrayini_potuzhni_vibuhi_v_bagdadi_n768060
http://24tv.ua/krivaviy_terakt_v_siriyi_zaginulo_shhonaymenshe_25_osib_n768319
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громадян, які страждають, втрачають родичів і знайомих і стають в руках влади 

інструментом гри та помсти. 

Тому, на мою думку доречно на сьогоднішній день згадати про програму 

Faception. Ізраїльські вчені доводять що їх програма здатна по фотографії 

визначити складні риси обличчя особи. Програма може визначити терористів 

або осіб соціально небезпечних.  

Алгоритм Faception досліджує зображення людини, отримані з різних 

джерел, включно із завантаженими фотографії, відео і знімки з бази даних. 

Потім Faception вираховує чисельні параметри рис, включаючи співвідношення 

ширини і висоти різних частин обличчя, відзначає для себе інші ключові 

параметри. Наприклад, як розташовані куточки очей і рота. 

Faception потім класифікує осіб в 15 груп, які ізраїльські вчені розробили 

за останні три роки. Категорії включають в себе терориста, педофіла, 

посадового злочинця, гравця в покер, гравця в лотерею і академіка. За словами 

директора з технологій Faception Іцка Вільфа, для того щоб придумати ці 

нестандартні архетипи, вони тренували систему на загальних рисах осіб з тисяч 

зображень відомих людей всіх категорій. 

Програмне забезпечення звертає увагу тільки на риси обличчя і ігнорує 

такі особливості, як зачіска або прикраси. 

Вільф додає, що це призвело до помітних успіхів в роботі: при наданні 

програмі фотографій 11 людей, що причетні до терактів в Парижі в 2016 році, 

алгоритм класифікував дев'ять з них як терористів. Аналогічним чином він 

вирахував 25 з 27 гравців у покер по базі даних зображень. 

Співробітники Faception також розглядають і більш прозаїчне 

використання своєї нової технології - в маркетингу і рекрутингу, або підборі 

персоналу. "Кадрові служби можуть використовувати цю технологію для 

пошуку підходящих кандидатів", - говорить Вільф, відзначаючи, що алгоритм 

може класифікувати людей в ті чи інші категорії приблизно з 80 % точністю. 

Багато дослідників машинного зору вважають це нечесною грою. Так, на 

думку Джея Туркота (Jay Turcot) з компанії Affectiva, технологія має серйозні 

http://www.faception.com/
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недоліки. "Що така програма скаже про людей, які мають той же вік, стать, 

волосся на обличчі, як і терористи в Парижі? Як багато хибних тверджень 

видасть такий алгоритм?". І дійсно, ціна помилки висока - поки спецслужби 

розберуться в невинності людини, його життя може радикально змінитися. Не 

кажучи вже про те, що може бути втрачено час, і справжній злочинець встигне 

втекти. 

У відповідь на таку критику Вільф зауважує, що завжди є питання до 

точності роботи таких алгоритмів. З цієї причини програма ніколи не буде 

працювати сама по собі і ставити "діагнози" - остаточний висновок завжди буде 

за спеціалістом. 

В останні роки технологія розпізнавання осіб знаходиться в центрі уваги 

багатьох дискусій. Так, зовсім недавно обговорювалася тема навколо 

російського додатка FindFace, яка підбирає ідентифікаційні дані з соціальної 

мережі ВКонтакте. З її допомогою користувачі можуть знайти людей, яких 

вони зустріли на вулиці, тобто простих перехожих. Зрозуміло, що додатком 

можуть скористатися не тільки спецслужби, але й злочинці. 

Комп'ютерна технологія по розпізнаванню осіб - не новинка: казино і 

правоохоронні органи вже давно користуються нею для знешкодження 

злочинців і визначення гравців з чорного списку, порівнюючи фотографії з бази 

даних. Але тепер ізраїльський стартап під назвою Faception розробив програму, 

яка, як стверджують її творці, розуміє нас краще, ніж ми самі. 

На мою думку, ця програма є досить новим механізмом у боротьбі зі 

злочинністю. Що стосується України, Faception є досить ефективним та 

швидким методом боротьби з терористами та іншими соціально небезпечними 

явищами.  

Література: 

1. Кримінальний кодекс України  від 05.04.2001: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  

2. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14%202
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15   

3. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15  

 

 

УДК 343.2.7        7. Юридичні науки 

ДЕЗЕРТИРСТВО, ЯК НЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ ДЛЯ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ І БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Дзігора М.С., 

студентка юридичного факультету 

Національна академія внутрішніх справ 

м.Київ, Україна 

Згідно ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (далі – ККУ ), 

дезертирство визначається як самовільне залишення військової частини або 

місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з 

тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, 

відпустки або з лікувального закладу [1]. 

У Міністерстві оборони України заявляють про збільшення випадків 

дезертирства в лавах бойовиків, які беруть участь в конфлікті на Донбасі. За 

цими даними, лише в одному з підрозділів сепаратистів із початку 2016 року 

понад десяток найманців залишили власні бойові позиції. Експерти помічають 

брак фінансування угруповань та розкрадання коштів, через що все частіше 

відмовляються воювати. 

 13 бойовиків із Макіївського угруповання, що виконували бойові 

завдання поблизу Донецького аеропорту, самовільно залишили позиції 

впродовж перших чотирьох днів нового року. Такі дані оприлюднили в 

Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.  

Головною причиною дезертирства називають складні побутові умови та 

незадовільне забезпечення.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
http://gur.mil.gov.ua/content/obstanovka-v-rayoni-provedennia-ato.html
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За даними громадської ініціативи «Права справа», що регулярно публікує 

дані з підконтрольних бойовикам територій Донецької та Луганської областей, 

за минулий рік угруповання сепаратистів загалом залишили близько 7 тисяч 

осіб. Частина з них поїхали з України, інші залишаються на Донбасі вже як 

цивільні особи. Також, у Службі безпеки України повідомляють про понад 100 

бойовиків, які впродовж 2015-го скористались програмою «На тебе чекають 

вдома». За її умовами, після спецперевірки людина може повернутись до 

мирного життя на непідконтрольній бойовикам території.  

Незважаючи на підготовку Збройних сил України до бойових дій, армія 

України перебуває в занепаді. Бійці деморалізовані, військова техніка відсутня 

або потребую оновлення або спецперевірку.  

Дезертирство є одним з найбільш тяжких і небезпечних злочинів проти 

встановленого порядку несення військової служби.   

Вчиняючи дезертирство, військовослужбовець протизаконно припиняє 

несення військової служби, намагаючись взагалі виключити з себе із сфери 

військовослужбових відносин.  

Суб’єктом цього злочину є як військовослужбовці строкової служби, так і 

особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани і військовослужбовці за 

контрактом. 

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є вчинення його зі зброєю або 

за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 408 ККУ) [2]; в умовах воєнного 

стану або в бойовій обстановці (ч.3 ст. 408 ККУ) [3].  

Особа яка вчинила дезертирство зі зброєю не звільняється від 

відповідальності за ч.2 ст. 408 ККУ у разі добровільної здачі її органам влади. 

Передача чи збут іншим особам зброї, з якою особа дезертирувала потребує 

додаткової кваліфікації за ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

Дезертирство - триваючий злочин. Воно триває доти, поки не буде 

припинено внаслідок дії самого винного (наприклад, його явка з повинною) або 
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настання подій що перешкоджають його вчиненню (наприклад, затримання). 

Явка з повинною не виключає відповідальність за дезертирство. 

При дезертирстві зі зброєю переважно мається на увазі вогнепальна 

холодна та деякі інші види зброї, якими оснащуються військові формування. 

Крім того, під дезертирством зі зброєю слід розуміти дезертирство принаймні 

на початковому етапі якого особа – дезертир має при собі зброю [4]. 

Така зброя може бути викрадена шляхом крадіжки або грабежу, отримана 

в результаті шахрайства вимагання розбою або зловживанням службовим 

становищем, якщо такий військовослужбовець є військовою службовою 

особою, привласнена завдяки тому, що попередньо була йому довірена для 

перевезення, охорони чи знаходилась у його віданні. 

Дезертирство вчинене в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці 

потрібно відрізняти від самовільного залишення поля бою під час бою (ст. 429 

ККУ) за ознаками місця, при дезертирстві ним є не тільки місце служби а й 

територія військової частини; часу, при дезертирстві це є не обов’язково час 

бою; суб’єктивною стороною, залишаючи поле бою під час бою, особа може не 

мати за мету залишити місце служби назавжди).    

Закінченим злочин вважається з моменту коли, суб’єкт залишив військову 

частину або місце служби, а також не з’явився вчасно до частини з метою 

ухилення від військової служби.    

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при 

дезертирстві може е перевищувати навіть і однієї доби але це має значення 

лише для призначення покарання. Тому замах на дезертирство, що може бути 

характерно, наприклад для дезертирства зі зброєю, виданою для несення 

спеціальної служби, можливий лише у вигляді спроби залишити військову  

частину. При цьому потрібно враховувати що під час дезертирства винний не 

перестає бути військовослужбовцем. Тому у разі вчинення ним опору 

військовому начальникові при його затриманні він несе відповідальність згідно 

статті 404 ККУ ( Опір начальникові або примушування його до порушення 

службових обов'язків). 
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Можна зробити висновок що дезертирство є складним і 

неконтрольованим явищем. Дезертирство в Україні має місце. Тому для того 

аби його попередити та вчасно прийняти необхідні заходи, потрібний 

удосконалений механізм по боротьбі з цим злочином. Це може проявлятися, 

по– перше в покращенні умов тримання військовослужбовців, удосконалення їх 

раціону і т.д. Також, важливим є факт надбання представниками влади досвіду 

зарубіжних країн, по забезпеченню та утриманню військовослужбовців. 

Українська влада на сьогодні повинна серйозно і чітко приділити свою 

увагу цьому питанню, особливо на сьогоднішній день.  

Література: 

 1. Кримінальний кодекс України  від 05.04.2001: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14   

2.  Кримінальний кодекс України  від 05.04.2001: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14   

3. Кримінальний кодекс України  від 05.04.2001: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

4. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник // 

Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І. Тютюгін; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 

Право, 2010 

 

УДК 657                  10. Педагогічні науки 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

Карпенко Н.М., 

Викладач 

Відокремленого підрозділу Національного університету 

 біоресурсів і природокористування України  

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

м.Ніжин, Україна 

Важливим завданням сучасної вищої школи є обов'язкове поданим 

знань, вмінь та навичок відповідно до галузевих стандартів - освітньо - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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кваліфікаційної характеристики і освітньо - професійної програми з тої чи іншої 

дисципліни, але також не менш важливим завданням є навчити навчатися, 

привити студентам смак до самостійного пошуку та отримання нових знань, 

формування практичних умінь та навичок. 

Основними моделями навчання, які існують в сучасній вищий школі , є 

активна і пасивна залежно від участі студентів в процесі навчання. Термін 

«пасивний» є умовним, оскільки будь - який спосіб навчання обов'язково 

передбачає певний рівень пізнавальної активності студента, інакше досягнути 

результату, навіть мінімального, неможливо. При пасивній моделі навчання 

студент виступає в ролі "об'єкту" навчання, повинен засвоїти матеріал, 

підготовлений викладачем або прочитаний в підручнику.[2 с.44] До 

відповідних методів відносяться методи, при яких студенти тільки дивляться і 

слухають (лекція-монолог, читання, пояснення, демонстрація і опитування 

студентів). Студенти, як правило, не спілкуються  між собою і не виконують 

ніякої творчої роботи.[4 с.83] 

Активна модель навчання передбачає використання методів, які 

стимулюють пізнавальну активність студентів. Студент виступає "суб'єктом" 

навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем. Основні 

методи: самостійна робота, проблемні і творчі завдання. Суть інтерактивного 

навчання в тому, що навчальний процес здійснюється в умовах постійної, 

активної взаємодії всіх студентів. Це сумісне навчання і взаємонавчання 

(колективне, групове, навчання и співпраці), де і викладач і студенти є 

рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Організація 

інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу 

обставин. Воно ефективно допомагає формуванню звичок і умінь, формування 

цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодопомоги. 

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння 

матеріалу, оскільки впливає не зіньки на обізнаність студента, але і на його 

відчуття, волю. Найменших результатів можна досягти в умовах пасивного 
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навчання (лекція - 5% засвоєння, читання - 10%), а найбільших - в умовах 

інтерактивного (групові дискусії - 50%, практика через дію - 75%, навчання 

інших - 90%), звичайно, це середньостатистичні дані, і в конкретних випадках 

результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність 

може прослідкувати кожен педагог.[3 с.18] 

Але разом із тим існують і певні проблеми застосування інтерактивних 

технологій у навчально-виховному процесі, тому що для досягнення результат 

необхідна підготовка як студентів, так і викладачів. Однією з проблем, яку 

зазначають педагоги, є відсутність традиційної дисципліни (усі студенти 

працюють одночасно), що ускладнює контроль за виконанням завдання. По- 

друге, студенти повинні засвоїти правила роботи в групі (на прийняття й 

усвідомлення необхідності дотримання цих правил витрачається деякий час). 

Необхідно також організувати зручні робочі місця для працюючих груп. 

Однією із найголовніших умов досягнення успіху в інтеракції є вибір 

відповідного стилю спілкування викладача зі студентами. Викладач змінює 

функцію інформатора, контролера на функцію консультанта, який стимулює, 

направляє, підтримує студентів, допомагає їм досягти успіху в роботі. 

Наступною умовою успішного застосування інтеракції є створення 

сприятливої, комфортної атмосфери на занятті. Саме за цієї умови студенти 

отримують можливість розкрити себе, вільно відстоюють свою позицію, 

вчаться конструктивній та ефективній взаємодії. Задача викладача полягає у 

тому, щоб створити креативну атмосферу, мотивувати студентів до спільної 

.діяльності, стимулювати до активної співпраці, пояснити правила й умови 

конструктивного партнерства, якісно підготуватися до введення в заняття 

інтерактивних вправ, чітко організувати роботу, підтримувати студентів у і 

пробах розв'язувати поставлені завдання крізь призму власного бачення 

проблеми, оцінювати діяльність студентів, організувати аналіз виконаної 

роботи. [6 с.10] 
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Отже, головна мета педагогічної діяльності полягає в тому, щоб 

пробудити пізнавальну активність студентів, сприяти становленню 

самостійності думок та діяльності. 

Література: 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с. 

2. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. 

Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с 

3. Пометун О.М. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, 

досвід: метод. посіб. авт. – уклад.: Пометун О.М, Пироженко Л.В.. – К.: АПН, 

2002.-135с. 

4. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: 

навчально-методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т 

педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. –324 с. 

5. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної 

майстерності. : навчальний посібник. – К. :ДАККіМ, 2010. – 244 с 

6. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Интерактивная педагогика: учебно-

методическое пособие. – СПб.: НОУ «Экспресс», 2012. – 190 с. 

 

 



19 
 

УДК 378.147       Педагогічні науки 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

Лупенко-Ковтун С.М., 

викладач методики навчання 

 української мови  у початкових класах 

ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток технологій висуває перед 

освітою нові завдання, що потребують перегляду змісту освіти, форм, методів, 

прийомів навчання. Одними з основних інновацій у галузі освіти є інтерактивні 

технології навчання. Однак, учителі початкових класів знайомі тільки з 

окремими елементами інтерактивних технологій навчання, використання їх у 

практиці початкової школи носить фрагментарний, епізодичний характер, 

вчителі не готові до застосування інтерактивних технологій навчання, тому 

існує величезна проблема в предметно-методичній підготовці вчителів 

початкових класів у вищих навчальних закладах. Вчитель початкової школи 

повинен не тільки знати про інтерактивні технології навчання, а й уміти 

застосовувати їх на практиці, а це можливо, якщо мету, зміст, форми і методи 

професійної підготовки орієнтувати на використання вчителями початкових 

класів інтерактивних технологій навчання [ 1 ]. Необхідно підготувати вчителя 

з творчим науково-педагогічним мисленням, з певною системою особистісних, 

професійних якостей, необхідних знань, умінь і навичок, що сприятимуть 

формуванню готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання у подальшій професійній діяльності [ 2 ]. 

Мета статті полягає у визначенні організаційно-педагогічних умов 
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формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання.  

Завдання статті: виявити організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання. 

Основний матеріал та результати дослідження. Проблеми готовності 

вчителя до професійної діяльності висвітлені в роботах К.М.Дурай-Новакової, 

М.І.Д’яченко, Л.Кандибович, Н.В.Кузьміної, В.І.Лугового та ін. Також 

проблемам теорії розвитку особистості присвячені роботи таких психологів: 

К.Абульханової-Славської, Б.Г.Ананьева, Л.І.Божович, Л.С.Виготського, 

С.Л.Рубінштейна, Д.М.Узнадзе та ін. Проблеми технологій навчання, їх 

застосування та ефективності використання у школі, у вищих навчальних 

закладах представлені в роботах В.П.Беспалько, В.І.Євдокимова, М.В.Кларіна, 

О.М.Пєхоти, Г.К.Селевко. Теоретичні та практичні аспекти нових технологій 

навчання розроблені в роботах В.П.Беспалько, Л.Буркової, Г.К.Селевко, 

О.М.Пєхоти, О.І.Пометун, Л.В.Пироженко, О.Стребної та інших вітчизняних і 

зарубіжних вчених. Розглянувши роботи різних авторів з проблеми готовності 

до професійної діяльності, піддавши аналізу структурні компоненти готовності, 

виконані різними вченими ми прийшли до висновку, що єдиного підходу з 

цього питання немає. Вченими виділяється різна кількість структурних 

компонентів готовності. Проаналізувавши численні підходи щодо проблеми 

готовності до педагогічної діяльності, ми виділили 5 структурних компонентів 

готовності до застосування інтерактивних технологій навчання: ціле-

мотиваційний; змістовний; операційний; рефлексивний; інтеграційний. 

Ми вважаємо, що формування готовності до застосування інтерактивних 

технологій навчання є особистіснодіяльнісним, оскільки, по-перше, студенти 

повинні мати цілісне уявлення про педагогічну діяльність. Опанувати даними 

технологіями і використовувати їх у подальшій професійній роботі вчителя 

початкових класів можуть лише в діяльності, знаючи суть інтерактивних 

технологій навчання, особливості організації таких уроків, специфіки 
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вибудовування відносин на них між учасниками освітнього процесу та ін. По-

друге, студент повинен прагнути пізнати особистість кожної дитини, 

забезпечити гармонійний і ефективний розвиток всіх дітей у класі в 

комфортних умовах. Вважаємо за необхідне відзначити, що сформувати 

готовність до педагогічної діяльності можливо тільки в процесі професійної 

підготовки. Підготовка це як процес, а готовність є з одного боку метою, з 

іншого боку є як результат цього процесу [ 3 ]. 

Аналізуючи сучасний стан організації навчального процесу у ВНЗ, 

навчальні досягнення студентів, нами було зроблено висновок про те, що 

традиційне навчання у ВНЗ, з його традиційними, стандартними формами, 

методами, засобами, змістом, цілями, завданнями навчання не сприятимуть 

формуванню готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання. Тому необхідно внести зміни в навчально-

методичні комплекси дисциплін циклу професійно-орієнтованої підготовки, 

збагатити їх програми включенням тем, що розкривають поняття «інтерактивні 

технології навчання», «інтерактивні технології кооперативного навчання», 

«інтерактивні технології колективно-групового навчання», «інтерактивні 

технології ситуативного моделювання», «інтерактивні технології опрацювання 

дискусійних питань» [1]. Також збагатити знаннями про їх ознаки, види, 

особливості організації роботи при їх застосуванні, особливості побудови 

інтерактивного уроку, специфіки організації діяльності учнів на такому уроці, 

особливості діяльності вчителя, особливості створення суб’єкт-суб’єктного 

освітнього середовища, створення комфортних умов навчання, організації 

активної взаємодії студентів на занятті, організації рефлексії, різних форм 

взаємонавчання [ 2 ]. 

Таким чином, ми визначаємо поняття «готовність майбутнього вчителя 

початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання» як один 

з аспектів спеціальної професійної підготовки. Сформувати відповідний вид 

готовності це значить сформувати цілі, мотиви, потреби в застосуванні 

інтерактивних технологій навчання майбутніми учителями початкових класів, 
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виробити систему знань, умінь, навичок про інтерактивні технології навчання 

та форми їх застосування, сформувати і розвинути педагогічні здібності, 

необхідні для використання, інтерактивних технологій навчання в освітньому 

процесі початкової школи. 

Тому маємо на меті впровадження методики, яка дозволить сформувати 

готовність майбутніх учителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання. Ми припустили, що майбутній вчитель 

початкових класів буде готовий до застосування інтерактивних технологій 

навчання при виконанні таких організаційно-педагогічних умов: 1) орієнтація 

цілей, мотивів майбутньої професійної діяльності, змісту освіти, завдань 

педагогічної практики на теорію і практику застосування інтерактивних 

технологій навчання; забезпечення вивчення студентами на заняттях дисциплін 

професійно-орієнтованого циклу всього поліваріантного комплексу 

інтерактивних технологій навчання; засвоєння майбутніми вчителями 

початкових класів нового теоретичного та практичного досвіду із застосування 

інтерактивних технологій у навчальному процесі початкової школи; 2) 

використання інтерактивних технологій при навчанні майбутніх вчителів 

початкових класів на заняттях дисциплін професійно-орієнтованого циклу; 

методична підготовленість викладачів ВНЗ до управління процесом 

формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання; 3) організація інтерактивного освітнього 

середовища в педагогічному університеті, із застосуванням інтерактивних 

технологій навчання, зі створенням суб’єкт-суб'єктних відносин викладачів і 

студентів, організації навчання з опорою на суб’єктний досвід кожного 

студента; 4) спрямованість науково-дослідної роботи студентів, самостійної 

роботи студентів на формування знань, умінь і навичок із застосування 

інтерактивних технологій навчання. 

Отож, ми поставили перед собою завдання орієнтувати зміст дисциплін 

циклу професійно-орієнтованої підготовки на застосування інтерактивних 

технологій навчання. З цією метою зі студентами 1-4 курсів з дисциплін циклу 
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професійно-орієнтованої підготовки були проведені лекційні, семінарські, 

практичні, лабораторні заняття на теми, пов'язані із застосуванням 

інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі початкової школи, 

була переглянута програма педагогічної практики студентів.  

З метою визначення рівня сформованості готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання 

проводилася діагностика знань, умінь і навичок студентів з даної проблеми 

перед вивченням спецкурсу і по завершенню вивчення спецкурсу. Підсумковий 

контроль полягав у виконанні студентами творчої роботи, результати якої були 

продемонстровані на науково-практичній конференції. Результати аналізу 

творчих робіт студентів показали, що введення спецкурсу дозволило 

зорієнтувати студентів на застосування в навчальному процесі початкової 

школи різних видів інтерактивних технологій навчання з метою розвитку 

особистості дитини і власної професійно-педагогічної, методичної 

спрямованості студентів на формування ціле-мотиваційного компонента 

готовності до застосування інтерактивних технологій навчання; сформувати 

спрямованість студентів на постійний професійний розвиток, збагачення 

власних знань, умінь і навичок з інтерактивних технологій навчання та їх 

застосування в початковій школі; оволодіти новими знаннями, вміннями та 

навичками із застосування інтерактивних технологій навчання в навчальному 

процесі початкової школи; оволодіти різними видами інтерактивних технологій 

навчання та вміннями з організації навчального процесу з їх застосуванням в 

початковій школі; створювати атмосферу доброзичливості, співтворчості, 

співпраці, взаємної підтримки, уміння грамотно організувати взаємодію учнів, 

вибудувати діалог, полілог, стимулювати пізнавальну активність дітей. 

З метою формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування інтерактивних технологій навчання вважаємо за необхідне 

наступне: 1) застосування викладачами ВНЗ різних видів інтерактивних 

технологій навчання на лекційних, семінарських, практичних заняттях, де 

студенти могли б взаємодіяти один з одним, взаємонавчати один одного і 
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продукувати «нові» знання; 2) орієнтація навчально-виховного процесу має 

бути спрямована на розвиток особистості студента, з опорою на суб’єктний 

досвід кожного з них; 3) формування суб’єкт-суб’єктних стосунків 

«викладач/студент», «методист/студент», «вчитель/студент» у рамках 

навчально-виховного процесу ВНЗ і школи; 4) формування комфортних умов 

навчання, де кожен студент відчував би свою інтелектуальну спроможність, 

успішність; 5) проведення тренінгів з метою формування розвинених 

комунікативних умінь майбутніх вчителів початкових класів, здатних до 

ведення діалогу, дебатів, диспутів та ін., здатних до керівництва процесом 

взаємодії учнів при організації індивідуальної, парної, групової, колективної 

роботи молодших школярів; 6) застосування тренінгів з метою формування у 

студентів усвідомленості в необхідності рефлексії їх власної навчальної 

діяльності, грамотного проведення рефлексивної діяльності майбутніми 

вчителями початкових класів на уроках, формування вмінь педагогічної 

рефлексії, рефлексії професійної діяльності підчас проходження студентами 

педагогічних практик. 

Таким чином, для підвищення якості методичної підготовки майбутнього 

спеціаліста важливо у навчально-виховному процесі вищих педагогічних 

закладів освіти використовувати інтерактивні методи навчання, що дозволяють 

створити ситуації, включаючись у які, студенти оволодівають мистецтвом 

швидко та ефективно розв’язувати навчально-методичні завдання у співпраці, 

удосконалюють культуру спілкування, розвивають критичне мислення, 

набувають навичок самостійного здобуття та передачі своїх знань іншим. 

Досвід переконує, що така організація методичної підготовки майбутнього 

спеціаліста сприяє кращому формуванню педагогічної і зокрема технологічної 

компетентності студентів педвузів. 

Література: 

1. Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація: навч. 

посіб. / О.Г.Мороз, В.О.Сластьонін, Н.І.Філіпченко. – К.:Либідь, 1997. – 168с. 
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3. Руденко В.М. Роль інтерактивних технологій навчання у формуванні 

професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів / В.М.Руденко 
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УДК 657         2. Природничі науки 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ   РІВНЯННЬ ВОЛЬТЕРРА ЗА 

ДОПОМОГОЮ РЕЗОЛЬВЕНТИ  

Містюк В. Ю., 

студентка 3 курсу математичного факультету  

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Інтегральне рівняння – це функціональне рівняння, яке містить 

інтегральне перетворення над невідомою функцією. Такі рівняння є типовими 

при математичній обробці даних експерименту, характеристики яких 

недоступні для безпосереднього вимірювання. Їх найчастіше використовують в 

тих задачах фізики, де існує перевага зміни незалежної величини (часу, енергії). 

Для явища, що вивчається будується деяка теоретична модель. Як приклад 

можна розглядати задачі відновлення розмитого зображення, задачі про власні 

коливання системи, тобто коливання при відсутності зовнішньої сили. 

Існують різні методи розв’язку інтегральних рівнянь. У роботі розглянуто 

метод розв’язку інтегральних рівнянь Вольтерра за допомогою резольвенти. 

Проаналізовано основні поняття, розглянуто зв’язок між лінійним 

диференціальним рівнянням та інтегральним рівнянням Вольтерра. Формально 

рівняння Вольтерра можна розглядати як частинний випадок рівняння 

Фредгольма. Однак властивості розв’язків цих рівнянь істотно різні. [1] 
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Прикладом використання інтегральних рівнянь є задача про пучок 

рентгенівських  променів, що проходять через речовину в напрямі осі OX [2] 

Припустимо, що при розсіванні пучок зберігає цей напрям. Проходячи через 

шар речовини товщиною dx , частина цих променів поглинається, а частина 

змінює довжину хвилі через розсівання. Якщо функція  dxxf ),(  задає 

сукупність променів, довжина хвилі яких обмежена інтервалом від  до  d , 

то 
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Аналіз розглянутих методів свідчить що, якщо потрібно знаходити 

аналітичний розв’язок інтегральних рівнянь Вольтерра, то зручніше 

використовувати резольвенту. Наведені приклади це підтверджують.  

Літаратура: 

1. Грищенко О.Ю. Теорія функції комплексної змінної / О.Ю. 
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2. Краснов Л.М. Интегральные уравнения: задачи и примеры с 
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М.: Издательсво УРСС научной и учебной литературы, 2003.- 194с.  

3. Морозова В.Д. Теория функции коплексного переменного: Учеб. 
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во МГТУ  им. Н.Э. Баумана, 2009. – 520 с. 
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УДК  316.454.5:[37.011.3-051:37.011.3-052](045)             10. Педагогічні науки 

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ СУБ’ЄКТ-

СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Найденко Н.М., 

студентка  факультету початкового навчання 

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка 

м.Чернігів, Україна 

Актуальність проблеми. Важливим елементом людського співжиття і 

взаємин є спілкування. Потреба в контакті з подібними до себе існує і у 

тваринному світі, однак спілкування – величезний дар, набуток суспільного 

буття людини. Людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний 

зв’язок з іншими людьми через засоби масової комунікації й безпосередні 

стосунки, без чого важко зберегти емоційний життєвий статус. 

Спілкування виступає як спосіб інтеграції, й водночас, як спосіб розвитку 

людей. Саме звідси і випливають проблеми спілкування як способи взаємодії та 

самопізнання.  

Над вирішенням цієї проблеми працювали К.О. Альбуханова-Славська, 

О.О. Ануфрієва, А.В. Брушлинський, B.А. Гезикова, Д. Карнегі, О.В. Киричук, 

Г.C. Костюк, Н.С. Мансуров, В.С. Мерлін, Ф. Прокопович, Г.С. Сковорода та 

ін. Наукова розробка проблеми спілкування педагогами і психологами В.П. 

Бєхтєрєвим, Л.С. Виготським, Б.В. Зейгарнік, Я.Л. Коломенським, Є.С. 

Мазуром, А.С. Макаренком, Н.В. Семилет, В.О. Сухомлинським, T.C. Яценко 

та іншими, полягала у теоретичному і практичному її обґрунтуванні. 

Спілкування – це взаємодія між людьми (суб'єкт-суб'єктна), що 

характеризує базову потребу людини – бути включеним у соціум і культуру, 

спосіб буття людини у взаємозв'язках з іншими людьми [10, с.245]; здійснення 

обміну думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками, а 

також задоволення потреби особистості в підтримці, солідарності, співчутті, 

дружбі, належності тощо [2, c.267]; процес взаємодії між людьми, що 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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складається в обміні між ними інформацією пізнавального чи емоційно-

оцінного характеру, в ході якого виникають, виявляються і формуються 

міжособистісні відносини [9, с.195]; процес встановлення і розвитку контактів 

між людьми, який породжується потребами спільної діяльності та містить 

обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і 

розуміння іншої людини [3, с.36]. 

Встановлення між учителем і учнем довірливих і шанобливих взаємин, 

які дають можливість передавати знання у безпосередньому спілкуванні – 

головне у викладацькій діяльності  Але іноді виникають протиріччя в суб’єкт-

суб’єктній взаємодії, яких необхідно уникати. 

Психологічні бар'єри у спілкуванні – це розбіжність смислів висловленої 

вимоги, прохання, наказу для партнерів, що створює перешкоду для їх 

порозуміння і взаємодії. Вони виникають непомітно і спочатку можуть не 

усвідомлюватись учителем. Основний спосіб попередження психологічного 

бар'єру – розвиток самоконтролю власного стилю взаємин з учнями [4, с.76]. 

Конфлікти взаємин – найважчі щодо їх усунення через вияв 

упередженості, ворожнечі. Ці почуття заважають і учневі, і педагогові бути 

привітними та приязними, без чого важко поліпшити стосунки. Виправлення їх 

є найважчим випробуванням професіоналізму педагога, оскільки він повинен 

стати вище почуттів образи, неприязні та показати учневі культуру, 

шляхетність у стосунках [1, с.190]. 

Проблеми у спілкуванні з'являються у педагогів найчастіше у «гострих»  

випадках, коли учень або вчитель, або обидва незадоволені чи роздратовані. 

Наприклад, після кількох зауважень, зроблених учневі за порушення 

дисципліни. У таких ситуаціях необхідно вдало вибрати час для розмови. 

Діалог «по гарячих слідах» приречен на невдачу, бо роздратованість – поганий 

союзник. Учителю потрібно набратися терпіння і знайти час для бесіди 

(гострота пройде, вихованець заспокоїться). Крім того, за цей час учень сам 

зрозуміє помилковість власної поведінки.  
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Існує безліч прийомів подолання психологічних бар’єрів спілкування, 

серед яких: подолання уникнення; залучення уваги («нейтральної фрази», 

«залучення», встановлення зорового контакту); підтримування уваги 

(«ізоляції», «нав’язування ритму»); використання феномена авторитету [6, 

c.176]. 

Виокремлюють й інші комунікативні бар’єри, серед яких: логічний, 

фонетичний, семантичний, стилістичний. Логічний бар'єр виникає тоді, коли 

партнери не знаходять спільної мови. Тобто кожна людина бачить світ, 

ситуацію, проблему, що обговорюється, зі своєї точки зору, яка може не 

збігатися з позицією партнера. Подолати логічний бар'єр, як вважають 

спеціалісти, можна тільки одним шляхом: «йти від партнера», тобто намагатися 

зрозуміти те, як він будує свої умовиводи й у чому полягають розбіжності [5, 

c.134]. 

Фонетичний бар'єр обумовлений різними знаковими засобами передачі 

інформації. Фонетичний бар'єр виникає між людьми тоді, коли інформація 

ними не сприймається. Діапазон фонетичного нерозуміння широкий – від 

незначного (у вимові деяких слів) до повного, його джерела можуть бути 

різними. Щоб подолати даний фонетичний бар'єр, учасникам взаємодії 

потрібно працювати над якістю своєї вимови, піклуючись про її темп і тембр, 

правильну артикуляцію й дикцію, і відповідні наголоси [8, с.104]. 

Семантичний бар'єр виникає, коли співрозмовники не розуміють сенсу, 

значення сказаних слів. Такі ситуації виникають, коли люди є носіями різних 

субкультур (відмінності у звичаях, нормах і цінностях, мові, жаргоні). Знання 

культури і звичаїв іншої країни допомагає уникнути неприємностей. При 

подоланні семантичного бар'єру необхідно знати особливості співрозмовника, 

говорити з ним «на одній мові», намагатися пояснювати значення незрозумілих 

слів або замінювати їх відомими для співрозмовника, коментувати сказане, 

використовувати елементи зворотного зв'язку [11, c.53]. 

Стилістичний бар’єр виникає через невідповідність стилю мови 

комунікатора та ситуації спілкування або стилю мови й актуального 
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психологічного стану реципієнта. У його основі може бути: панібратська 

манера спілкування; використання стилю спілкування, який може бути 

недоречним, занадто складним, не відповідати комунікативній ситуації та 

намірам партнера; використання стилю, що має примусові аспекти; 

неправильна організація повідомлення, форма і зміст якого не відповідають 

один одному, або інформація передається науково-канцелярським стилем, який 

більше зрозумілий під час читання і ускладнений під час слухового сприйняття. 

Для розв’язання проблеми психологи радять дотримуватися двох основних 

прийомів структурування інформації: правила «рамки» і правила «ланцюга» [7, 

c.276].  

Відтак, ефективний комунікативний вплив відбувається за умови 

адекватного сприйняття одним співрозмовником інформації, що отримується 

від іншого. Якщо при передачі інформації певна частка її зникає або 

тлумачиться партнером неправильно, це свідчить, що у взаємостосунках цих 

індивідів існують комунікативні бар’єри. Вони постають унаслідок дій 

психологічних факторів – різних диспозицій, установок, ціннісних орієнтацій 

та їх індивідуально-психологічних особливостей, від яких залежить правильне 

та повне відтворення отриманої інформації. Комунікативні бар’єри в даному 

випадку виступають певним видом психологічних бар’єрів [5, c.236]. 

Висновки. Проблеми спілкування в умовах суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

дуже різноманітні, зумовлені неоднаковими чинниками. Тому дуже важливо 

розуміти їх природу, причини і умови виникнення та розв’язання. У процесі 

спілкування дорослих і дітей найголовніше усвідомлювати важливість 

нормальних людських взаємин у будь-якій діяльності. Треба зважити, що 

неможливо отримати позитивний результат у спілкуванні та комунікації без 

поваги, розуміння і терпіння до особистості партнера. 
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Досягнення високого рівня конкурентоспроможності економіки України 

та її регіонів вирішальною мірою залежить не тільки від темпів інноваційного 

розвитку і активного залучення у ринковий обіг інтелектуального потенціалу, а 

в першу чергу від кваліфікованого фахівця який вміло управляє ринком. 

Сучасна освіта - це система професійної підготовки різних 

спеціальностей і профілів, що характеризується фундаментальністю, 

універсальністю, гуманітарною і науково-дослідною спрямованістю. Ця 

система припускає орієнтацію студентів факультетів (відділень, спеціалізацій) 

на освоєння загально - теоретичних, спеціальних, психологічних знань, 

придбання науково-дослідних і практичних навичок і умінь для того, щоб 

творчо оперувати ними при рішенні проблемних задач. 

В Україні підготовку майбутніх маркетологів здійснюють понад 100 

вищих навчальних закладів, хоча аналіз ринку праці показує, що роботодавців 

не зовсім задовольняє той рівень вмінь та навичок, що їх має випускник. 

Особливо це стосується таких комунікативних труднощів, як невміння подати 

себе та відсутність навичок проведення презентації, нездатність ефективно 

спілкуватися з людьми та невміння грамотно скласти звіт та іншу ділову 

кореспонденцію, зокрема й іноземною мовою.  

Навчання у сфері маркетингу вимагає безперервного контакту з 

практикою, відстеження найновіших трендів, постійного дослідження поточної 

ринкової ситуації і справжнього професіоналізму у ході проведення лекцій і 

практичних занять.  Заняття з маркетингу в особливий спосіб вимагає 

привабливої форми. Важко сьогодні уявити маркетингові дисципліни без 

мультимедійних презентацій, ринкових ігор, групових робіт, комп’ютерних 

занять або зустрічей з практиками бізнесу. 

Потреба у змінах методів і технологій формування маркетингових 

компетенцій і підготовки фахівців з маркетингу та реклами зумовлена зміною 

зовнішнього середовища. По-перше йдеться про зміну ситуації на українському 

освітньому ринку.  
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По-друге, у період економічної кризи відбувається зниження 

платоспроможності населення, що може позначатися на можливостях молоді 

здобувати вищу освіту і знизити доступність її. По-третє, у складні для 

економіки часи більшість підприємств переживають стрес, при цьому 

маркетингові бюджети стають особливо вразливими. 

Судячи по великій кількості публікацій з маркетингової тематики, що 

з’являються у світі, принаймні в частині містяться пропозиції новаторських 

рішень або тільки змінюють точку бачення на відомі вже проблеми. Такими є 

праці Наталії Чухрай, Сергія Мельникова, Майї Голованової, Людмили 

Шульгіної. Саме в зазначених працях досліджуються проблеми підготовки 

фахівців з маркетингу та реклами на сьогодні в Україні. 

Зміни на ринку обумовлюють потребу у вдосконаленні  методів 

підготовки майбутнього фахівця з маркетингу та реклами. 

Як і у разі з ринковою практикою і наукою система навчання в сфері 

маркетингу в Україні з початком Незалежності будувалась майже з нуля. 

Сьогодні, коли значні успіхи на ниві маркетингових напрямків вже у минулому, 

настав час удосконалення маркетингової освітньої пропозиції освітніх установ. 

Навчання у сфері маркетингу вимагає безперервного контакту з 

практикою, відстеження найновіших трендів, постійного дослідження поточної 

ринкової ситуації і справжнього професіоналізму у ході проведення лекцій і 

практичних занять.  Заняття з маркетингу в особливий спосіб вимагає 

привабливої форми. Важко сьогодні уявити маркетингові дисципліни без 

мультимедійних презентацій, ринкових ігор, групових робіт, комп’ютерних 

занять або зустрічей з практиками бізнесу. 

Проблема полягає в тому, що студенти заінтересовані першочергово у 

заняттях, які відразу можуть використати. Виразний акцент ставиться на 

практику, яку розглядають як  перспективний засіб. Практичність знань з 

маркетингу оцінюються дуже високо. Важливим виступає і критерій обсягу 

переданих знань: якщо дається надто широкий їх вміст, студенти не будуть в 

змозі це засвоїти, якщо ж малий – скоротиться здатність до роботи розуму. 
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Форма подання маркетингових знань має важливе значення для 

ефективності освітнього процесу. Навчання у сфері маркетингу на рівні вищого 

закладу освіти повинно бути динамічним, інноваційним і гнучким. Освіта 

повинна бути систематично збагачувана новаторськими способами навчання.  

До останніх можна віднести такі методи: 

1) метод «cаse study», вагомою перевагою якого є набуття студентом 

вміння аналізу й оцінки розв’язання і самостійного опрацювання 

маркетингових проблем [2, 57]; 

2) залучення студентами інформації, доступної в мережі (наприклад, 

перегляд баз даних, звітів, галузевих аналізів), необхідної для правильного 

вирішення сформованої викладачем маркетингової проблеми. 

Важливу роль для підвищення статусу професії маркетолога відіграє 

Українська асоціація маркетингу (УАМ), що разом з викладачами ряду 

провідних вузів впроваджує систему професійної сертифікації маркетологів [3, 

66]. 

Одержання сертифіката студентами вузів дасть можливість отримати 

більше незалежну й об’єктивну оцінку знань і у свою чергу претендувати на 

одержання цікавої й згодом вищої оплачуваної роботи. 

Сьогодні працедавці очікують насамперед усебічно навчених 

особистостей, які після короткого внутрішнього введення у курс справи стають 

повноцінними членами колективу. Підприємства нового типу мають потребу у 

новому класі фахівців, які володіють загальними маркетинговими  вміннями, а 

також необхідними особистими рисами. 

Отже, можна зробити висновок, що існуюча ситуація вимагає  швидких 

змін освітньої парадигми. Тому в сучасній освіті  потрібно формувати активні 

позиції і збагачувати управлінські, інтерперсональні вміння. На занятті з 

маркетингових дисциплін слід формувати  у студента такі вміння і риси 

характеру, як креативність, відкритість, об’єктивність, заповзятливість, 

розвинене логічне й абстрактне мислення, витримка у важких ситуаціях, 

навички аналізувати прийняті рішення на підставі залученої інформації та інші. 
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До перспективних напрямів розвитку маркетингової освіти можна 

віднести глобальне навчання, співпрацю з підприємствами, інтеграцію науки й 

освіти, а також інтернаціоналізацію університетів. 
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Банківська діяльність за своєю природою пов'язана з ризиками, що 

викликаються різними обставинами. Ризик означає невизначеність, пов'язану з 

настанням будь-якої події або її наслідками. Невизначеність— це результат 

неочікуваних змін. Для банку взагалі невизначеність— це результат 

неочікуваних змін процентної ставки, потоків депозитів, платоспроможності 

позичальників, валютних курсів тощо. Відсутність точної інформації або 

прогнозу про них породжує різні ризики (процентний, валютний, ризик 

ліквідності, кредитний). Отже, ризик —  це результат невизначеності 
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майбутнього. Величини ризиків банківського сектора виникає внаслідок 

наявності чіткого взаємозв’язку між станом банківської системи й економічним 

ростом країни.  Джерелом ризику є тільки непередбачувані зміни. За 

допомогою статистичних досліджень виведено наступну формулу: 

  

Дійсна зміна = Очікувана зміна + Непередбачувана зміна 

 

 Серед різноманіття ризиків можна виділити такі: ризик репутації, 

зловживання, ринковий, операційний, правовий, валютний, інвестиційний, 

платоспроможності або банкрутства, незбалансованої ліквідності, політичний, 

кредитний, ризик процентної ставки, країновий та трансфертний. Основними 

заведено вважати й оцінювати кредитний, валютний, інвестиційний, 

процентний ризик та ризик ліквідності. 

 Кредитний ризик (англ. credit risk) – наявний або потенційний ризик для 

надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла 

на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або 

в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Згідно зі світовими 

стандартами з урахуванням економічних  умов України можна умовно 

визначити три моделі поведінки банків на кредитному ринку. 

1. Частка кредитів у загальному обсязі працюючих активів банку на рівні 

до 30%, цей банк проводить вкрай обережну кредитну політику та забезпечує 

свою прибутковість проведенням менш ризикованих активних операцій.  

2. Частка кредитів в обсязі працюючих активів на рівні 30-50% - цей банк 

проводить зважену кредитну політику.  

3. Частка кредитів в обсязі працюючих активів понад 50%, цей банк 

проводить агресивну політику на ринку.  

Валю тний ри зик — коливання курсів (валютних курсів) породжують 

ризик при експортно-імпортних операціях. Він поділяється на три види: 

- Операційний валютний ризик визначають як можливість неотримання 

прибутку в результаті впливу зміни валютного курсу на грошові потоки.  
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- Трансляційний валютний ризик виникає у разі невідповідності між 

активами та пасивами, вираженими у різних іноземних валютах. 

- Економічний валютний ризик визначають як можливість 

несприятливого впливу зміни валютного курсу на економічний стан банку.  

Політика банку щодо управління валютним ризиком охоплює такі 

напрями: 

•  вибір певних операцій в іноземній валюті, які проводитиме банк; 

• установлення лімітів для валютних позицій; 

• установлення правил бухгалтерського обліку для переоцінки валютних 

позицій; 

•  організацію аналітичної роботи. 

 Максимально припустимий вплив валютного ризику на прибуток 

банку визначається: 

     
     

    
 

    Li – ліміт відкритої валютної позиції для і-ї валюти; 

   Vi – прогнозні зміни курсу і-ї валюти, %. 

  

Інвестиційний портфель комерційного банку складається  з фінансових та 

реальних інвестицій. До фінансових інвестицій належать вкладення банку в 

різноманітні фінансові інструменти. Реальні інвестиції – це вкладення банку в 

різноманітні матеріальні та нематеріальні активи. Інвестиції – це довгострокове 

вкладання коштів на період більше одного року. Інвестиційний ризик – це 

небезпека втрати інвестованих коштів та очікуваного доходу. Він поділяється 

на: 

-    ризик довгострокового погашення цінних паперів характеризується 

необхідністю реінвестування повернених достроково коштів під нижчі 

процентні ставки, які на поточний момент склалися на ринку; 

-    інфляційний ризик пов’язаний з імовірністю знецінювання 

процентного доходу і номіналу цінного папера внаслідок знецінення грошей; 
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-    діловий ризик пов’язаний зі здатністю підприємства підтримувати 

рівень доходу на акцію на стабільному рівні. 

З метою запобігання інвестиційним ризикам в Інструкції НБУ «Про 

порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» введено 

обмеження на обсяги інвестиційної діяльності. Згідно з цим нормативом сума 

коштів, що направляється банком в інвестиції, не повинна перевищувати 50% 

його капіталу. 

Діяльність банку з управління рівнем ризику називається політикою 

ризику. На практиці банки дотримуються трьох основних видів політики 

ризику. 

1. Політика уникнення ризику – це означає відмову від прийняття нового 

клієнта чи збереження старого, продаж чи купівлю певного виду цінних 

паперів, проведення чи уникнення реалізації певних проектів. Ця політика є 

найпростішою і радикальною, проте не завжди перспективною для банку. 

Уникаючи ризиків, керівництво вимушене відмовлятися від отримання висо-

кого потенційного прибутку. 

2.  Зменшення ступеня ризику. Для здійснення даної політики вико-

ристовують операції з передання, диверсифікації чи локалізації ризику. 

3.  Політика прийняття ризику означає бажання і можливість покрити 

ризик за рахунок власних коштів. Проведення даної політики свідчить про 

достатньо стабільний фінансовий стан банку, високий рівень ризик-

менеджменту.  

Для визначення загального розміру банківських ризиків необхідно всі 

внутрішні ризики скоригувати на зовнішні. Для цього використовується 

формула розрахунку загальних ризиків комерційного банку: 

  
          

 
  

де Н — ступінь допустимих загальних ризиків банку; 

Р — ризики банку за операціями, або зважені за ступенем ризику активи 

банку; 
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Е — ризики країни; 

К — капітал банку. 

Ураховуючи загальноприйняті підходи, в основу оцінювання ризиків 

покладено такі критерії: 

Р — від 0 до 5 — низький рівень ризиків; 

Р — від 5,1 до 10 — середній рівень ризиків; 

Р — від 10 і вище — критичний рівень ризиків. 

Для точнішого розрахунку загальних ризиків банку необхідно визначити 

коригуючий коефіцієнт для оцінювання ризику кредитування позичальників 

комерційними банками в будь-якій країні: 

  
  

                
 
 

де Е — коефіцієнт ризику країни;  

EF — максимально можлива сума впливу всіх врахованих факторів; 

Еі — ступінь впливу кожного фактора  

Література: 

1. Офіційний сайт НБУ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
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УДК 373.3                                                                                  10.Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДБАЙЛИВОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ 

Петрик М.І., 

студентка факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 

М.Ніжин, Україна  

На сучасному етапі розвитку суспільства дедалі гостріше постає питання 
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ціннісного ставлення людства до природи і у молодших школярів зокрема. 

Адже, на наш погляд, сучасна система освіти не забезпечує конкретного впливу 

на особистість молодшого школяра з метою виховання дбайливого ставлення 

до природи. 

До проблеми виховання дбайливого ставлення до природи в історії 

зверталося багато видатних педагогів, таких як Ж.-Ж.Руссо, Я.Коменський, 

Г.Сковорода, К.Ушинський, С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський. 

Дослідники майже одностайно констатують той факт, що шкільний урок з 

домінуванням дидактичної спрямованості, на жаль, не здатний забезпечити 

розвиток емоційно-ціннісних настановлень на взаємодію дітей з довкіллям, а 

також запропонувати необхідні умови для організації екологічно доцільної 

діяльності учнів у природі. Тому нагальною стає потреба розробки відповідної 

системи взаємодії урочної та позаурочної навчально-виховної роботи, яка стане 

основою розвитку емоційно-ціннісного ставлення до природи й уможливить 

формування у молодших школярів дбайливого ставлення до неї. 

Метою виховання любові до довкілля є формування системи наукових 

знань, поглядів переконань, які закладають, основи відповідальності до 

навколишнього природного середовища. Зміст навчально-виховної роботи в 

цьому напрямі полягає в тому, щоб розкрити перед дітьми багатогранні 

можливості допомоги природі та дбайливого ставлення до неї [2, с.40]. 

Формулювання бережливого ставлення до природи  одне з 

найважливіших завдань сьогодення. Виховувати у дітей відповідальне 

ставлення до природи  це складний і довготривалий процес. Його результатом 

повинно бути не лише оволодіння відповідними знаннями і уміннями, а й 

розвиток уміння і бажання активно захищати, поліпшувати природне 

середовище. Від успішного здійснення екологічного виховання, формування 

нового екологічного мислення залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей 

та, зрештою, майбутнє нашої держави. 

Дитина приходить до першого класу. У неї ще не сформовані стійкі 

погляди, переконання, інтереси. Тому завдання вчителя  сформувати мислення 
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та екологічну культуру кожного учня , навчити молоде покоління жити за 

законами природи, домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все 

живе на Землі, турботу про збереження природи стали рисами характеру кожної 

людини. Екологічне виховання має бути активним, цікавим, раціональним, 

максимально наближеним до життя, а у навчальному матеріалі не повинно бути 

перенасиченості психологічним сприйняттям. У молодших школярів засвоєння 

знань відбувається через процеси аналізу, систематизації, узагальнення, 

формування понять та суджень про природні явища, їх взаємозв'язки та 

естетичні властивості. З’являються інтелектуальні почуття здивування та 

задоволення від самого процесу пізнання таємниць природи. Отже, природні 

явища поступово набувають значення джерела позитивних вражень, що згодом 

усвідомлюються самим учнем. З огляду на ці вікові особливості, можна 

стверджувати, що молодший шкільний вік є оптимальним у психофізичному 

аспекті для виховання любові до природи, дбайливого ставлення до неї [3, 

с.43]. 

Особливе місце в історії української педагогічної науки належить В.О. 

Сухомлинському, ім'я якого відоме не тільки в нашій державі, а й далеко за її 

межами. Виховання в учнів дбайливого ставлення до природних багатств 

Василь Олександрович зарахував до однієї з надзвичайно важливих сфер 

педагогічного процесу. Природу він розглядав як невід'ємний компонент 

навчально-матеріальної бази школи. «Гадаємо, що школа майбутнього повинна 

якнайповніше використання для гармонійного розвитку людини все, що дає 

природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже 

через це ми повинні берегти і поповнювати природні багатства, які маємо»,  

писав Василь Олександрович [1, с.26]. 

Вагомий внесок у розробку цієї проблеми зробили А.С. Волкова, Н.В. 

Лисенко, В.С. Мезина, В.М. Бродвій, Т.М. Байбара та інші. Проте ці 

дослідження здійснювалися переважно на матеріалах загальноосвітньої школи і 

орієнтовані на предмети природничого циклу. 

Систематизуючи вище поданий матеріал варто сказати, що проблема 
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виховання любові до природи у молодшого шкільного віку турбує людство 

протягом багатьох віків, її коріння можна простежити на будь-якому відтінку 

людської цивілізації, починаючи з часів зародження продуктивних сил 

суспільства і виникнення наук, і аж до наших днів. Саме любов до природи та 

виховання є явищем історичним, плинним і змінним у вирі життя. Але 

наявність її є обов'язковою, оскільки втрата її може зруйнувати цивілізаційний 

рух людства. 

Одним із завдань позакласної роботи з екологічного виховання є 

розширення обсягу інтересу молодших школярів до природи, формування його 

стійкості і спрямованості до всього в природі і про природу, до охорони 

природного середовища. Для того, щоб позакласні заняття були цікаві і не 

втомлювали дітей, доцільно передбачити і зміну видів діяльності: пізнавальна, 

ігрова, творча, трудова, дослідницька. Позакласна робота дає можливість 

залучати молодших школярів до проведення дослідницької діяльності в 

природі. Виховання любові до природи має йти через практичне застосування 

знань про неї [2, с.38]. 

В основі побудови позакласних занять з екологічною спрямованістю 

лежать такі цільові установки: 

 формування цілісного уявлення про природу у соціальному 

оточенні як середовищі життя, праці та відпочинку людини; 

 розвиток уміння сприймати оточуючий світ за допомогою органів 

чуття, пізнавального інтересу й здатність до причинно-наслідкового пояснення 

при аналізі фактів і явищ навколишньої дійсності; 

 навчання молодших школярів методам пізнання навколишнього 

світу; 

 виховання естетичного і морального ставлення до середовища 

життєдіяльності людини, вміння вести себе в ній відповідно з 

загальнолюдськими нормами моралі [4, с.11]. 

Ефективність формування дбайливого ставлення до природи у дітей 

молодшого шкільного віку у процесі позакласної роботи  досягається, якщо: 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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 - забезпечується формування екологічної свідомості, знань і досвіду 

діяльності щодо збереження природи; 

 - реалізація комплексних завдань екологічного виховання: освітніх, 

виховних та оздоровчих; 

 - загальною тенденцією розвитку сучасного людства є пошук нових 

механізмів подолання екологічної кризи.  

Одним з таких шляхів вважаємо формування екологічної культури 

підростаючих поколінь через екологічну освіту і виховання, наслідком і 

результатом яких є дбайливе ставлення до природи.  

У порівнянні з навчальною, позаурочна виховна робота має ширші 

можливості щодо формування нового типу взаємин з природою. Дослідження 

психологів дають підстави виділити основні шляхи формування ставлення 

особистості до природи: перцептивний, когнітивний, практичний. Відповідно, 

процес формування дбайливого ставлення молодших школярів до природи 

може мати такий умовний алгоритм:  

1. збагачення емоційно-ціннісного досвіду через відчуття; 

2. екологізація інтелектуальної сфери; 

3. організація екологічно доцільної практичної діяльності в природі. 

Отже, визначимо педагогічні умови ефективного формування дбайливого 

ставлення молодших школярів до природи:  

 забезпечення набуття дітьми системи природничих знань на 

практично-діяльнісній основі;  

 створення емоційно-ціннісної основи спілкування вихованців з 

природою з метою посилення емпатійної реакції на її болісні проблеми;  

 розвиток здатності учнів до добродіянь заради природи на основі 

краєзнавчого, гуманістичного та естетичного підходів;  

 використання педагогічно доцільних прикладів дбайливого 

ставлення людини до природи;  

 реалізацію взаємозв'язку в системі «сім'я  школа» в контексті 

екологічного виховання учнів. 
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КОНЦЕПЦІЯ І ОПИС ПРИНЦИПУ ДІЇ ТРИ-ОСЕВОГО ПРИВОДУ З  

ЄДИНОЮ ТОЧКОЮ ОБЕРТАННЯ 

Ренський О.Л., 

студент факультету інформатики та обчислювальної техніки 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут ім. Сікорського” 

м. Київ, Україна 

На сьогодні задача побудови три-осевого приводу з обертанням відносно 

однієї точки є актуальною. Це пояснюється можливістю технічного спрощення 

складних механічних конструкцій шляхом заміщення єдиним приводом групи 

одноосьових приводів [1, 3], що є обов'язковою умовою при створенні 

антропоморфних апаратів [6]. 
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Розробкою три-осевих приводів займалися багато вчених, серед яких: 

Hyunchang Kim [7], Jiabin Wang [8], Weihai Chen [9], Pablo Bandera [10] та інші. 

Наявні на сьогодні конструкції три-осевих приводів вже дозволяють зменшити 

габарити виробів у порівнянні з композитними конструкціями [5], проте такі 

рішення мають обмеження, а саме відносно велику масу та малий операційний 

простір. Зокрема, у роботах[2 - 4] описані недоліки у значеннях операційних 

кутах та масо-габаритних характеристиках, що унеможливлюють їх 

застосування для вирішення задач  побудови антропоморфних апаратів. 

На основі аналізу проблеми [2 - 5], у роботі запропоновано новий підхід 

до концепції роботи приводу, а саме позиціювання важеля для прикладання 

сили до об'єкта управління. Це, у перспективі, дозволить підвищити 

ефективність приводу, шляхом зменшення його енерговитратності та 

зменшення власної маси за рахунок принципово нового розміщення 

електричних котушок  і системи управління ними. 

Однак внесені удосконалення обумовлюють виникнення нових задач, а 

саме розробки нової системи управління, яка б забезпечувала амплітудно-

частотне управління напругою котушок у псевдо-дискретному просторі станів 

привода. Така система управління дозволить підвищити точність позиціювання 

привода і його швидкодію. Також слід відзначити, що розробка подібної 

системи управління не приводитиме до суттєвого зростання собівартості 

виробу. 

Запропонований три-осевий привід являє собою електричну машину, яка 

має можливість нахилу важеля корисного навантаження на кути у діапазоні 

±40° / ±40° / 360°. Привід складається з чотирьох частин. Першою частиною є 

металева основа, яку показано на рис. 1(1). Основа має посадкове місце для 

сфери та місця електромагнітних котушок, що позначені на (2). Ці місця разом з 

котушками заповнені твердим діелектриком. До сфера (4) прикріплений важіль 

(5) для корисного навантаження. У сфері виконані наскрізні отвори в які 

імплантовані постійні магніти у кількості, що дорівнює числу пар магнітних 

котушок (6). Верхня частина корпуса фіксується шайбою (8), що дозволяє сфері 
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вільно обертатись. Основа і шайба накриті гнучкою муфтою (7). Муфта 

позиціює котушки у області збереження полярності. 

 

Рисунок 1   Концептуальна схема трьохосьового приводу: 

1   Металева основа;2   Електромагнітна котушка; 3   Отвір для проводів 

живлення; 4   Сфера, що обертається; 5   Важіль для корисного навантаження; 6   

Постійний магнітних; 7   Гнучка конструкція; 8   Шайба 

Запропонована концепція може застосуватися для вирішення задачі 

конструювання сферичних шарнірів для побудови антропоморфних апаратів і 

складних механізмів. 
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УДК   343.35                                                                                  7. Юридичні науки 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІГРАФІЇ В УКРАЇНІ ЯК ОДНОГО ІЗ СПОСОБІВ 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Салдан Г.М., 

студентка 4 курсу 11 групи Інституту підготовки кадрів  

для органів юстиції України  

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  

Харків, Україна 

Проблема корупції в світі не є новою і існує ще з найдавніших часів, коли 

в суспільстві тільки з’явилися грошові відносини. І з тих часів ця проблема все 

ще залишається невирішеною. Але з плином часу суспільство вдосконалює 

шляхи протидії цьому явищу, зокрема, поліпшує законодавство та впроваджує 

нові технології.  

В Україні питання подолання корупції стоїть дуже гостро в останній час. 

За даними звіту міжнародної організації Transparency International, на початку 

2016 року Україна у світовому рейтингу стану корупції посідає 130 із 168 місць, 

а індекс сприйняття корупції в Україні становить 29 балів із 100 можливих. В 

кінці рейтингу знаходяться Сомалі і Північна Корея з 12 балами. А ось 

лідерами рейтингу є Данія, Нова Зеландія, Фінляндія та Швеція, чиї показники 

коливаються від 88 до 97 [1]. 

Такі низькі показники нашої країни у світовому рейтингу свідчать про 

необхідність прийняття невідкладних заходів щодо усунення корупціогенного 

становища. На початку цього десятиріччя в Україні було розпочато 

антикорупційну реформу, суттєвим кроком якої було прийняття пакету 

антикорупційних законів, в числі яких був Закон України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII. Стратегія спрямована на створення 

нових спеціалізованих антикорупційних органів, прийняття низки тематичних 

нормативно-правових актів та формування стійкої суспільної думки з приводу 
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необхідності підтримання антикорупційної політики держави, метою якої є 

скорочення рівня корупції в країні. Але стратегія все одно не всебічно освітлює 

можливі шляхи послаблення рівня корупції в Україні. 

Понад 50 країн світу активно використовують в своїй слідчій діяльності 

такий технічний засіб як поліграф [2, с.5]. Як зазначає в своїй статті О. Бусол, 

поліграф – це різновид психофізіологічної апаратури, який являє собою 

комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін 

психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення певних 

психологічних стимулів за спеціальною схемою [3]. Простою мовою, поліграф 

– це детектор брехні. Він виявляє правдивість показань за допомогою аналізу 

певних фізіологічних факторів: рівню тиску в крові, ритму дихання, змін в 

голосі, інтенсивності потовиділення тощо. 

Дуже активно поліграф застосовується в світі при прийнятті працівників 

на державну службу. Наприклад, в США його застосовують в поліції, коли 

перевіряють осіб, які мають намір влаштуватися туди на роботу. З числа усіх 

кандидатів близько 25% кандидатів не витримують екзамену із застосуванням 

поліграфа, хоча успішно пройшли попередні етапи професійного і 

психологічного відбору [2, с.5]. Також необхідно сказати, що точність і 

надійність процедури тестування на детекторі брехні є досить високою – за 

різними джерелами, ці показники становлять 92-98% [4, c. 153, 157]. Взагалі 

США є одними з провідних користувачів поліграфу: його використовують не 

тільки приватні компанії (що має місце і в нашій країні), а й державні органи – 

Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління, 

Управління по боротьбі з наркотиками, Таємна служба США (охорона 

президента), Поштова служба США, органи, що входять до складу Армії США 

та інші. 

Якщо розмовляти про досвід більш близьких до нас країн, то слід 

звернути увагу на проект федерального закону №478780-5 Російської Федерації 

«Про застосування поліграфу» від 07.12.2005 року [5]. Законопроект є не дуже 

великим за обсягом, але закріплює хоча б основні положення стосовно 
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застосування поліграфу. Наприклад, він у статті 1 передбачає застосування 

детектору брехні в таких сферах: 

- при отриманні та підтвердженні допуску до відомостей, що 

становлять державну таємницю; 

- під час оперативно-розшукової діяльності; 

- під час розслідувань чи судового розгляду; 

- під час попередження та розслідування правопорушень в рамках 

трудових відносин; 

- при наданні притулку чи визнанні біженцем на території Російської 

Федерації. 

Наразі в Україні немає жодного нормативно-правового акту, який би 

зобов’язував проходити перевірку поліграфом. Але у Верховній Раді України 

зареєстровано законопроект народного депутата А. Тетерука №4094 «Про 

захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі» від 

17.02.2016 р., у якому міститься положення про те, що всі кандидати, які 

бажають отримати посаду в поліції, на державній службі мають пройти 

поліграфічну перевірку. Також в законопроекті зазначено, що прокурори також 

мають проходити таку перевірку, крім того, депутат пропонує впровадити для 

них щорічну перевірку доброчесності [6].   

Крім того, існує також законопроект «Про доповнення Кримінального 

процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа 

(детектора брехні) від 12.03.2013 р., яким пропонується доповнити КПК 

України статтею 264-1 – «Перевірка правдивості показів особи на поліграфі 

(детекторі брехні)» [7]. 

Отже, на думку автора, доцільним було би запровадити і в Україні 

широке використання поліграфії, а для цього в першу чергу потрібно: 

1) закріпити використання детектора брехні на законодавчому рівні; 

2) організувати на державному рівні підготовку кваліфікованих 

фахівців, які якісно проводитимуть поліграфічне тестування; 
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3) чітко визначити межі використання поліграфів задля попередження 

зловживання їх використанням серед роботодавців та працівників державних 

органів, за участю яких проводитимуться тестування. 

Звісно, поліграф не дає абсолютно істинного знання, тому що його можна 

обійти, але це вміє робити далеко не кожна пересічна людина, до того ж не 

обов’язково поліграф потрібно використовувати відокремлено від інших 

засобів отримання інформації. Але його використання в сукупності з іншими 

техніками та засобами в багатьох випадках могло б полегшити та пришвидшити 

розслідування певних корупційних злочинів. А прийняття на законодавчому 

рівні закону, який би закріплював правомірність та доцільність його 

використання, зробило би дані, отримані шляхом поліграфічного допиту, 

належним та допустимим доказом у суді. 
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В структурі пізніх ускладнень цукровий діабет (ЦД), синдром діабетичної 

стопи (СДС) займає лідируючі позиції, призводячи до зростання інвалідизації і 

смертності хворих цієї групи. Він ускладнює перебіг ЦД у 4,6-25 % пацієнтів, з 

щорічною діагностикою нових випадків ураження в межах 2,2-5,9 % хворих на 
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діабет [4-5]. За даними IDF від 25% до 47% випадків госпіталізації хворих на 

ЦД пов’язано з ураженням стоп.  

В Україні частота трофічних уражень у хворих на СДС сягає 18%, а 

кількість високих ампутацій – 8,3-9% [6]. 

Тому продовжується пошук та розробка нових методів лікування СДС, 

які спрямовані на покращення результатів лікування СДС. Одним з нових та 

перспективних методів лікування ранового процесу є вакуум-терапія, яка за 

даними ряду дослідників, дозволяє створити найбільш сприятливі умови для 

загоєння ран [1-4,7]. 

Матеріали і методи дослідження. На основі комплексного лікування 228 

хворих на СДС, вивчено вплив вакуумної терапії на перебіг гострих та 

хронічних ран у вищеозначених хворих. Чоловіків було 141 (61,8 %), жінок – 87 

(38,2 %), віком від 45 до 78 років. Усі хворі були з цукровим діабетом ІІ типу. 

В залежності від характеру ранових процесів хворі були поділені на 

пацієнтів з гострими – 137 (60,1 %) хворих, та хронічними ранами – 91 (39,9 %) 

ранами. Серед гострих процесів відмічалися абсцеси, флегмони, гнійні рани, 

ізольовані гангрени стопи. Всім пацієнтам цієї групи проводилося хірургічне 

лікування у вигляді хірургічних обробок або малих ампутацій стопи (розкриття 

абсцесів – 24 (18,8 %), хірургічна обробка флегмон – 45 (35,4 %), ампутація 

одного або декількох пальців – 37 (29,1 %),  ампутація стопи за Шарпом – 21 

(16,7 %). Площа ран після оперативних втручань коливалася в межах 3,8 – 18,4 

см
2
. До хронічних ран віднесли рани, які на тлі адекватної терапії не гоїлися 

протягом більше 4 тижнів. Їх площа була в межах 2,8 – 9,5 см
2
. Обробка 

хронічних ран обмежувалася проведенням механічного очищення за 

допомогою ложки Фолькмана, або некректомії.  

Вакуумну терапію ран в постійному режимі проводили  з використанням 

вітчизняного апарату фірми “АГАТА-ДНІПРО”, та створенням відємного тиску 

в 120-125 мм.рт.ст. Вакуумну пов’язку накладали за допомогою стандартних 

перев’язувальних наборів V.A.C Granu Foam Dressing  (USA).  
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Зміни макро- та мікрогемодинаміки нижніх кінцівок вивчали за 

допомогою ультразвукового дослідження судин (УЗД),  визначення показників 

плече-кісточкового індекса (ПКІ),  лазерної доплерівської флоурометрії (ЛДФ). 

Моніторинг перебігу ранового процесу доповнювали клінічними, 

цитологічними, мікробіологічними та морфологічними критеріями за 

стандартними методиками. Планометричне дослідження виконували за 

методикою Л. Н. Попової (1941). Динаміку росту грануляційної тканини та 

об’єму ранового дефекту визначали гідрометричним методом.  

Результати та їх обговорення. З ранових дефектів виділено в асоціаціях 

1186 штамів мікроорганізмів, серед яких домінували стафілококи, стрептококи, 

мікрококи, коринебактерії, з загальною колонізацією ранових дефектів в 

середньому 5,81 lg КУО/г. Цитологічна картина мазків-відбитків 

характеризувалася некротичним та дегенеративно-запальним типом.  

Після хірургічного лікування всім хворим проводилася вакуум-терапія 

ран, яка дозволила значно покращити клінічний перебіг ранового процесу. 

Больовий синдром купувався на (3,8±0,6) добу, температура тіла 

нормалізувалася на (2,1±0,3) добу, набряк м’яких тканин зникава на (3,9±0,8) 

добу. Вже на третю добу лікування мікробна контамінація ран достовірно 

знизилася до 3,48 lg КУО/г (контроль – 5,2 lg КУО/г). Цитограми відповідали 

запальному (74,6 %) або запально-регенераторному типу (25,4 %). У хворих 

контрольної групи цитограми відповідали дегенеративно-запальному типу. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) в основній групі склав (3,21±0,38) ум. 

од. проти (4,48±0,62) ум. од. у контрольній групі. 

У хворих з невропатично-інфікованою формою (НІФ) СДС формування 

грануляційної тканини розпочиналося з  (4,61±0,96) дня (р<0,05), а до 6,43±0,48 

дня ранові дефекти були готові до проведення пластичного закриття одним із 

методів пластичної хірургії (накладання вторинних швів, автодермопластика) 

(контрольна група – (9,42±1,46) день). 

У пацієнтів з ішемічно-гангренозною формою (ІГФ) СДС формування 

грануляційної тканини розпочиналося з (6,53±1,14) дня (р<0,02) і рани були 



55 
 

готові до пластичного закриття на (8,76±1,25) день (контрольна група – 

12,48±1,94 день). 

У хворих з НІФ СДС активна крайова епітелізація розпочиналася на 

(4,64±1,12) день. Швидкість епітелізації на 3-4 день становила 2,9 %, а на 6-7 

добу – 3,9 % щоденно (р<0,05). У пацієнтів з ІГФ цей показник був наступним: 

поява активної крайової епітелізації – на (6,15±0,47) день, з 3-4 дня – 1,8 %, з 6-

7 дня – 2,8 % щоденно (р<0,05).    

Використання постійної вакуумної терапії в лікуванні ранових дефектів 

дозволило значно покращити показники місцевої мікроциркуляції. Вже на 3-ю 

добу у хворих на НІФ СДС основні показники зростали в середньому вдвічі в 

порівнянні з контрольними величинами (р<0,001). 

На третю добу лікування клінічний перебіг ранового процесу та 

очищення ранових поверхонь дозволив у 31 (24,4 %) хворих провести раннє 

автодермальне закриття ран, або накласти вторинні шви на рану. У контрольній 

групі пацієнтів ранові дефекти не закривалися. 

Відмічено позитивний вплив вакуумної терапії і на перебіг хронічних ран 

у хворих на СДС. 

Аналіз проведених досліджень показав, що використання вакуумної 

терапії гострих та хронічних ран у хворих на СДС має позитивний ефект на 

місцевому та системному рівні, який проявляється вже з 3-ї доби лікування. 

Проведені морфологічні дослідження тканин показали, що вже 

починаючи з 3 доби вакуумної терапії спостерігалися зміни тканин, які 

свідчили про перехід ранового процесу з фази запалення в фазу проліферації. 

Відмічалося поліпшення мікрогемодинаміки ран з початком формуванням 

повноцінної грануляційної тканини, зменшувалися прояви запальних та 

деструктивних змін, пришвидшувалася організація екстрацелюлярного 

матриксу. На 7-10-ту добу формувався масив грануляційної тканини з високою 

щільністю тонкостінних судин і переважною інфільтрацією лейкоцитами та 

лімфоцитами. Загалом морфологічна картина грануляційної тканини на цьому 

терміні  відповідала змінам, що спостерігалися нами у хворих групи порівняння 
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на 14-15-ту добу лікування. Це вказує на оптимізацію регенераторного процесу, 

що дозволяє в коротші терміни вирішувати питання пластичного закриття ран. 

Висновки.  

1. Використання вакуумної терапії в комплексному лікуванні гострих і 

хронічних ран у хворих на СДС, спричиняє місцеву та системну дію, що 

дозволяє стабілізувати перебіг ранового процесу, стимулювати регенераторні 

процеси, ліквідувати прояви ендогенної інтоксикації і порушення імунологічної 

реактивності. 

2. Вакуумна терапія ран у хворих на СДС дозволяє в коротші терміни 

підготувати рани до закриття одним із методів пластичної хірургії, або 

створити умови для їх самостійної епітелізації. 
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м. Київ,Україна 

Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності 

є можливим лише за наявності сукупності певних умов матеріально-правового 

та процесуального характеру. При застосуванні до державного службовця 

дисциплінарної відповідальності важливе значення має процедура застосування 

такої відповідальності.  

Для визначення особливостей дисци¬плінарного провадження щодо 

державних службовців вбачається необхідним дослі¬дити саме поняття 

«дисциплінарне прова¬дження». Так, С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова під 

дисциплінарним провадженням розуміють врегульовану законодавством 

діяльність уповноважених суб’єктів щодо застосу¬вання дисциплінарних 

стягнень при дотри¬манні прав і законних інтересів винних осіб [1, с. 48]. О.М. 

Бандурка та М.М. Тищен¬ко зазначають, що дисциплінарне проваджен-ня - це 
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сукупність юридичних норм, які регулюють суспільні відносини у зв’язку з 

правозастосовчою діяльністю щодо вирі¬шення питання про притягнення до 

дис¬циплінарної відповідальності за вчинене правопорушення [2, с. 192]. Таке 

ж визна¬чення дисциплінарного провадження надає Ю.С. Адушкін, 

зазначаючи, що це норми, що регулюють порядок порушення і розгляд справи 

про дисциплінарне правопорушен¬ня, винесення по ньому правозастосовчого 

акту, його перегляду (у разі необхідно¬сті) та виконання [3, с. 42]. На думку 

С.С. Ковальова, дисциплінарне провадження - це процесу¬альна форма 

встановлення уповноваженим органом одного чи декількох порушень тру-дової 

дисципліни та винесення рішення із цього питання [4, с. 353]. О.В. Нікіфоров 

розглядає дисциплінарне провадження не тільки як певну діяльність, але і як 

систему юридичних норм, що її регламентують, до якої належать норми, що 

регулюють пору¬шення і розгляд справи про дисциплінар¬не правопорушення, 

винесення за резуль¬татами його розгляду відповідного  акту, його перегляд і 

виконання [5, с. 87]. 

Отже, пред¬мет дисциплінарного провадження щодо державних 

службовців становлять суспіль¬ні відносини у сфері виконання завдань та 

функцій державним службовцем, а також обов’язків та доручень, згідно з 

нормами діючого законодавства. Підставою прова¬дження є вчинення 

державним службовцем дисциплінарного проступку.  

На нашу думку, можна виокремити такі завдання дисциплінарного 

прова¬дження: 1) стратегічні,  загальні завдан¬ня: а) забезпечення та 

укріплення службо¬вої дисципліни в державних органах, виховання у 

державних службовців дисциплінованості; б) своєчасне, всебічне, повне й 

об’єктивне встановлення обставин кожної дисциплінарної справи; в) 

додержання законності в процесі здійснення дисциплінарного проваджен¬ня 

тощо; 2) тактичні завдання, тобто завдання окремих стадій дисциплінарно¬го 

провадження: а) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

дисциплінар¬ного проступку; б) попередження дисциплі¬нарних проступків; 3) 

опе¬ративні завдання, тобто завдання ета¬пів кожної зі стадій дисциплінарного 
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про¬вадження, а також окремих процесуальних дій: а) встановлення події 

дисциплінарно¬го проступку; б) забезпечення виконання винесених у справі 

рішень тощо. 

Отже, враховуючи викладене, під дис¬циплінарним провадженням щодо 

держав¬них службовців слід розуміти сукупність послідовних процесуальних 

дій щодо при¬тягнення державного службовця до дисци¬плінарної 

відповідальності за вчинений ним дисциплінарний проступок, або звільнення 

від дисциплінарної відповідальності. 

      У новому Законі України «Про державну службу» 2015 року (далі - 

Закон) [6] визначено окремі стадії дисциплінарного провадження, яке 

характеризується відповідним суб’єктним складом, строками, доказами та 

рішеннями. У вітчизняній юридичній літературі, зокрема пропонують 

виокремити такі стадії дисциплінарного провадження: підготовку та вручення 

детального письмового повідомлення порушникові про претензії до нього з 

боку роботодавця; проведення слухань службовою комісією (своєчасне 

вручення порушникові письмового запрошення, надання державному 

служ¬бовцю можливості для самозахисту і, якщо треба проведення 

додаткового службо¬вого розслідування у зв’язку з нововиявленими фактами, 

складання протоколу засідання службової комісії тощо); оголошення 

розпорядження про спосіб службо¬вого впливу, про завдану державному 

органу шкоду, строк усунення порушення, спосіб та термін впливу на 

порушника, наслідки повторного порушення та строк оскарження рішення 

керівника державної служби) [7, с. 19]. 

У ст. 68 Закону визначено дві категорії суб’єктів, які забезпечують 

дисци¬плінарне провадження: уповноважені ініціювати таке провадження і 

уповноважені накладати (застосовувати) дисциплінарні стягнення. Згідно із 

Законом, суб’єктом, уповноваженим ініціювати дисци¬плінарне провадження, є 

суб’єкт призначення, а в частині третій ст. 63 Закону уточнено, що право 

вносити клопотання керівнику державної служби про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності має безпосередній керівник державного 
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службовця. Серед суб’єктів, які мають попередньо визначити ступінь вини, 

характер і тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку державного 

службовця, названо Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарної справи 

(далі - дисциплінарна комісія). Дисциплінарна комісія є новим учасником 

дисциплінарного провадження, хоча законодавству багатьох європейських 

країн такий суб’єкт відомий, відмінною може бути лише його назва, наприклад, 

дисциплінарний комітет, комісія, рада [8, с. 126-127]. Спосіб її формування і 

порядок виконання повноважень передбачені у ст. 69 Закону. Члени 

дисциплінар¬ної комісії реалізують свої повноваження на громадських засадах. 

Результатом розгляду дисциплінарної комісії є пропозиція або подання, які є 

рекомендаційними для суб’єкта призначення. У Законі передбачено окремий 

порядок застосування дисциплінарної відповідальності для державних 

службовців категорії «А», що пов’язано із зайняттям відповідального 

становища і наявності корупційних ризиків у їхній діяльності. 

Окремим етапом дисциплінарного провадження є проведення службового 

розслідування. Оскільки у частині першій ст. 71 Закону використано 

словоспо¬лучення «може проводитися», то цей етап є факультативним. Щодо 

прийняття рішення про відсторонення від виконання посадових обов’язків у ст. 

72 також використано словосполучення «може бути». Таке рішення приймає 

відповідний керівник державної служби або суб’єкт призначення, що допускає 

адміністратив¬ний розсуд. Закон не регулює процедури проведення 

службового розслідування, а також не містить положень щодо способу її 

врегулювання, внаслідок чого можуть виникнути певні проблеми при 

проведенні процедури. 

У ст. 75-79 Закону закріплені права державного службовця щодо надання 

пояснень державного службовця, права на ознайомлення з матеріалами 

дисциплі¬нарної справи, отримання копії наказу (розпорядження) про 

накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення, що має 

особливе значення у разі оскарження такого рішення в адміністративному чи 

судовому порядку. Фактично, йдеться про застосування у дисциплінарному 
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провадженні принципу змагальності, що відповідає положенню Рекомендації 

№Я (2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи державам- членам Ради Європи 

про статус публічних службовців у Європі [9]. Відповідає європейським 

стандартам і положення щодо можливості користуватися правовою допомогою 

адвоката або іншого уповноваженого ним представника. 

У ст. 74 Закону передбачено, що стягнення застосовують не пізніше 

шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу 

тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Законодавець 

встановив річний строк давності для застосування дисциплінарних стягнень до 

державного службовця. Позитивно, що у Законі визначено мінімальний строк 

дії дисциплінарного стягнення. Згідно із частиною другою ст. 79 Закону 

дисциплінарне стягнення, за існування необхідних умов, може бути знято 

достроково, але не раніше ніж через шість місяців від дня накладення 

дисциплінарного стягнення. 

Аналіз положень Закону щодо застосування дисциплінарної 

відповідальності дає можливість розмежувати такі категорії, як «дисциплінарну 

процедуру» і «дисциплінарне провадження». Дисциплінарна процедура - це 

порядок застосуван¬ня дисциплінарних стягнень відповідно до норми Закону. 

Дисциплінарне провадження - це послідовно вчинювані уповноваженим 

суб’єктом процедурні дії, спрямовані на виявлення дисциплінарного проступку, 

перевірки та оцінювання доказів у дисциплінарній справі і прийняття та 

виконання рішення про засто¬сування дисциплінарного стягнення. 

Закріплення дисциплінарної процедури у Законі має сприяти дієвості і 

прозорості механізму застосування дисциплінарних стягнень до винних 

державних службовців, оскільки дисциплінарну відповідальність до державних 

службовців застосовують частіше від інших видів юридичної відповідальності. 

З цього приводу О. В. Кузьменко і Т. О. Гурій слушно зауважили, що 

дисциплінарна відповідальність значно переважає кримінальну, цивільну та 

інші види юридичної відповідальності як за своїми масштабами, так і за 

частотою реалізації [10, с. 342]. 
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Треба також погодитися з позицію науковців про те, що застосування 

дисциплінарної відповідальності до державних службовців можливе за 

наявності фактичної, юридичної та процесуальної підстав [11, с. 166]. Однак ці 

підстави мають бути законодавчо визначені, аби не допустити «двозначності» у 

розумінні таких правових категорій, як «дисциплінарний проступок», 

«дисциплінарне стягнення», «строки застосування дисциплінарного стягнення». 

Таким чином, можна стверджувати, що новий Закон України «Про 

державну службу»  в цілому врахував основні європейські стандарти у 

регулюванні дисциплінарної від¬повідальності державних службовців. Він має 

стати базовим для державної служби, відповідними до нього мають бути 

приведені інші законодавчі акти.  
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УДК  821.161.2.                                                                          6. Філологічні науки 

НАЦІОНАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРІВ ВАЛЕР’ЯНА 

ПІДМОГИЛЬНОГО (ОБРАЗ МІСТА) 

Хайруліна Н.Ф., 

аспірант ІІ року навчання ЛНУ імені Тараса Шевченка 

спеціальність 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» 

м. Старобільськ, Україна 

Актуальність запропонованої розвідки пов’язана з популярним на 

сьогоднішній день використанням терміну «національна картина світу» у 

літературознавстві. З’явившись давно у  термінологічному словнику 

філософських наук, у літературознавстві поняття «національна картина світу» з 
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початку 1970 років стало об’єктом всебічного вивчення. А на початку 2000-го 

року завдяки працям Ю. Апресян, Ф. Боас, Г. Брутян, Л. Вайсгербера, 

Ю.Караулова, Т. Лукінової, В. Маслової, Ж. Соколовської дослідження 

національної картину світу на основі творчості представників певної країни 

виявляє себе як перспективна методологія. 

Національну картину світу розуміють як «виражене етносом засобами 

певної мови світовідчуття і світорозуміння, вербалізовану інтерпретацію 

мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі» [1, с. 29] та 

як таку, що «відображає картини світу певних угрупувань людей – носіїв однієї 

мови, об’єднаних територіально, а також за іншими ознаками та психічними 

властивостями (освітою, професією, статтю, ерудованістю, темпераментом, 

характером тощо)» [4 с. 83]. Важливо розуміти, що неповторність кожної 

національної картини світу стає очевидною лише «за умови аналізу та 

порівняння з такими ж картинами світу, що і викликає неабиякий науковий 

інтерес» [5]. 

Валер’ян Підмогильний – титульна постать в українській літературі. 

Незважаючи на те, що творче життя письменника тривало лише п'ятнадцять 

років, саме його повісті й романи, на нашу думку, яскраво передають 

реальність навколишнього життя українського народу на тлі тогочасних 

суспільних подій. 

Магістральна тема у творчості В. Підмогильного – людина і революція. 

Для того, щоб найповніше розкрити злободенні проблеми своєї сучасності, 

автор «пише» національну картину світу, акцентуючи увагу на проблемі міста й 

села, взаєминах двох класів, які найвиразніше окреслювали минуле й особливо 

сучасне життя народу в соціальному та національному аспектах.  

Проблема міста і села цілеспрямовано окреслилася у повісті «Остап 

Шаптала» (1921р.), де герой, виходець із села, здобувши у місті освіту й працю, 

почувається незатишно в атмосфері байдужості до окремого індивіда. 

Автор часто подає опис міста через розкриття стану природи і героя у 

взаємозв’язку. Не можна не помітити, як головний герой повісті аби відпочити, 
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помріяти постійно усамітнюється на лоні природи. Його приваблює Дніпро. 

«Шаптала спинився на березі та почав стежити, як борються на небі яскраві 

фарби гарячого сонця з прийдешньою пітьмою, як сирішає Дніпро і гудки 

пароплавів зовсім низько стелються понад водою…»; «…сконав останній 

промінь сонця, на землю спустився вечір і швидко розіслав навкруги туманові 

серпанки. Місто никшло. Дніпро ширився й починав шелестіти»; «Шаптала 

пішов додому, з острахом почуваючи, що вже досить накупчувалось в йому 

сили, щоб знову почалася завірюха думок…»[ 3, с. 213].  

У даному уривку можна помітити, як набуває узагальнюючого значення 

зображальний епітет, який поєднує в собі різні відтінки прямого і переносного 

значення, який передає колір, форму з елементами оціночно-емоціональної 

характеристики. 

В оповіданні «Старець» (1919р.) письменник презентує образ міста як 

живий організм, сповнений емоціями, пристрастями й переживаннями. 

Наступний уривок демонструє нам точку зору, що людське існування у 

метушні – це марнота, якою правлять лише інстинкти:  «Цi люди, як i їх батьки, 

починали сновигати по вулицях мiста, забували про те, що волею слiпого 

випадку родились; не думали про те, що так само помруть, i в шаленiй 

метушнi їли, пили, творили культуру, поглибшували науку, будували собi новi 

мури, кували новi кайдани»[ 2, с. 701]. 

У Валер’яна Підмогильного переважно містом був Київ, який ріс, 

змінювався, українізувався, витворюючи з тих, що тисячами в цей час до нього 

попрямували, специфічно київський міський натовп. Але, зрозуміло, місто не 

було просто топосом чи типом пейзажу. Вважаємо, що місто стало своєрідним 

символом певного типу свідомості як автора, так і його героя. Місто є 

насамперед основним тлом, на якому розгортаються події досліджуваних нами 

творів. 

У творі «Третя революція» (1925р. ) місто описується під час 

революційних дій через безпосереднє бачення оповідача та Ксани, образ міста 

презентується у сіро-чорних відтінках.  З твору дізнаємось, що у місті часто 
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змінювалася влада, а це негативно відбивалося на житті його людей. Марта 

Данилівна пригадує: «…оце вже п’ятнадцятий раз беруть місто, стріляють, 

роблять труси… Це п’ятнадцята влада! Хіба хто думав? Коли приходить 

влада, я молюся, щоб влада продержалась довго-довго… Хоч місяців зо два» [2, 

с. 211]. Ми бачимо, якими стомленими і виснаженими постають перед нами 

жителі міста. Вони навіть не задумуються про те, яка влада їм до вподоби, лише 

б були стабільність, спокій і тиша. 

У своїх ранніх творах автор зобразив образ Міста як щось холодне, 

вороже, де навіть його жителі почуваються мандрівниками, невтомними 

шукачами своєї мрії, у яких ледь живе надія на нормальне існування. Однак, 

попри все можна відзначити, Місто в оповіданні «Старець» зображено 

жорстокішим, порівняно з Містом в «Остапі Шапталі», в якому головний герой 

на деякий час почувається щасливим і зрозуміли, прийнятим Містом. У «Третій 

революції», саме по собі місто є ні добрим, нізлим, а переможеним і підкореним 

селу. Образ Міста розкрито через втілену у творі парадигму місто – село, яка 

може бути схарактеризованою за архетипним принципом: ворог – друг, свій –

чужий.  

Вважаємо актуальним подальше виявлення модусів презентації 

національної картини світу у творчості В. Підмогильного. 
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УДК37.01/.09                                                                                        10. Педагогічні науки 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ФАХОВОГО МАТЕРІАЛУ В 

НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У 

ВТНЗ 

Ящук О.В., 

старший викладач 

 кафедри англійської мови технічного спрямування №2  

Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” 

м. Київ, Україна 

Сьогодні не виникає потреби наполегливо переконувати студентів ВТНЗ 

у необхідності знань іноземних мов. Більшість  студентів усвідомлює 

перспективність використання науково-технічних  знань у поєднанні з якісним 

рівнем    володіння іноземною мовою, зокрема англійською,  у майбутній сфері 

професійної діяльності. Сучасний  освітньо-інформаційний простір надає 

студентам численні шляхи і можливості для постійного оновлення знань 

іноземної  мови, вдосконалення всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Підготовка до занять з англійської мови базується  не лише на виконанні 

відповідних  вправ, завдань на засвоєння певних граматичних конструкцій,  

заученні лексичного (термінологічного) мінімуму за підручником чи 

навчальним посібником. Досягнення якісного рівня англійської мови, при 

якому можливе безпроблемне й невимушене спілкування в конкретній 

професійній  сфері, передбачає залучення у навчальний процес таких форм, 

http://eprints.zu.edu.ua/1771/1/3.pdf
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методів роботи і завдань, які б практично наближували навчальне спілкування 

англійською мовою до реальних професійних умов. 

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей, що вивчають 

особливості англійської мови професійного спрямування, у вищезгаданому 

контексті однією з ефективних форм роботи і одночасно творчим завданням є 

фахова презентація. Така презентація концентрує набуті знання з профільних 

дисциплін та сприяє розвитку та вдосконаленню  іншомовних мовленнєвих 

умінь, зокрема говоріння та аудіювання. Як форма роботи презентація 

передбачає  організовану та  послідовну взаємодію доповідача  з аудиторією, 

для якої призначений виклад відповідного матеріалу. Як завдання презентація 

полягає у попередньому пошуку, систематизації, оформленні, майстерності 

подачі відповідної інформації. 

Перевагою презентації є те, що це цілком сучасний і актуальний спосіб 

викладу затребуваного матеріалу. У навчанні англійської мови професійного 

спрямування створена згідно з  вимогами правильної подачі інформації 

презентація повинна привертати увагу студентської аудиторії, викликати 

інтерес у студентів  і спонукати до комунікативної взаємодії. 

У контексті навчання англійської мови професійного спрямування   

основу фахової презентації як правило становлять  певні науково-технічні або 

науково-популярні статті або тексти на відповідну тематику, отже, презентацію 

можна визначити як форму реалізації  фахового тексту.  

Схематично процес  створення і підготовки  до виступу з презентацією 

виглядає наступним чином: 

— ознайомлення (студента-доповідача) з предметом майбутнього 

виступу та формулювання теми [1, с.244]; 

— формулювання мети виступу — визначення позиції доповідача: 

чому, навіщо розгортатиметься мовлення і для якої саме аудиторії, що 

допомагає чітко визначити коло шуканої інформації і специфіку її інтерпретації 

у виступі [1]; 
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—  формулювання тексту виступу, що передбачає відбір інформації, 

прикладів, ілюстрацій тощо [1]; 

— робота над мовленнєвою стороною виступу, що визначається 

міцністю сформованих мовних навичок: на цьому етапі слід добирати мовні 

засоби, що найбільш відповідають темі, меті та конкретній ситуації спілкування 

[1, с.246]; 

— обробка текстового матеріалу: редагування й запам’ятовування 

тексту презентації, перевірка змістовно-композиційної сторони (повнота 

інформації, логічність викладу, переконливість доказів) [1, с. 246]; 

— оформлення у Microsoft PowerPoint тексту виступу разом з 

підібраним ілюстративним матеріалом — схемами, фотографіями, малюнками, 

діаграмами, графіками, анімацією, в окремих випадках — відеосупроводом; 

— перегляд і перевірка створених слайдів й остаточна фіксація 

інформативного матеріалу з врахуванням збалансованого співвідношення 

текстової інформації із засобами візуалізації теми, що вивчається у презентації. 

Зазначимо, що у навчальній ситуації важливим фактором, який визначає 

актуальність і ефективність презентованого  англомовного фахового матеріалу  

відповідно до специфіки спеціальності (спеціалізації) є відгук  цільової 

аудиторії (у навчальній ситуації це группа студентів), для якої призначена 

презентація, іншими словами –  інтерактивне спілкування студента-доповідача 

з групою.  Висвітлена у  монологічному висловлюванні  тема повинна 

знаходити вияв у дискусії після основної частини виступу.  

Дискусія в контексті тематики  фахової презентації полягає у виділенні 

основних понять, пов’язаних з предметом виступу й уточненні їх розуміння [1, 

с. 255]. Дискусія повинна виявити подібності й відмінності в інтерпретації 

інформації й  допомогти переконати співрозмовника у  своїй правдивості або 

стати засобом пошуку істини спільними зусиллями [1, с. 242].  

Разом з тим, у процесі дискусії студенти навчаються правильно 

формулювати запитання з врахування граматичних і змістовних аспектів; у 

свою чергу, рівень складності і різноманітність  запитань до доповідача 
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свідчить, наскільки зрозумілим і пов’язаним з визначеною фаховою тематикою 

є виступ з презентацією.  

Таким чином, навчальна фахова презентація є найбільш ефективною і 

практично значущою у поєднанні з інтерактивною комунікацією, що 

передбачає отримання студентами актуальної навчальної інформації. 

Література: 

1. Кузнецов И. Н.  Настольная книга преподавателя / И. Н. Кузнецов. – 

Мн. : “Соврем. cлово”, 2005. – 544 c. 
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