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SECTION I. 
SCIENCES ECONOMIQUES 

 
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.01 
 

APPROACH TO DEVELOPMENT OF MEDICAL  
TOURISM IN UKRAINE 

 

Valentyna Stolyarchuk  

Ph.D. (Engineering), Associate Professor of the Hotel,  
Restaurant and Resort Business Department 
Higher Educational Institution of Ukoopspilka 

 «Poltava University of Economics and Trade» 
 

UKRAINE 

 
The cultural, social and economic importance of tourism increases rapidly. The 

medical touristic services are in great request. Increasing evidence of potential 

recreational resources in Ukraine provides the opportunities for high quality of a 

broad service spectrum of medical treatment, rehabilitation, recreation and leisure 

of tourists. Health and medical tourism is a combined phenomenon. Nevertheless, 

the scientists consider a different importance between them [1]. It is expected to 

grow of global market share of the medical tourism [1]. It one of the most 

discussed topics nowadays. Various researchers and government figures point out 

necessary to develop medical tourism in Ukraine [2-5]. There is some strategically 

planning for its expansion [2-5].  

The hotel industry is a key sector in the tourism industry because 

accommodation is the essential service demanded by visitors. So, accommodation 

facilities constitute a basis for the development of tourism [6]. The development of 

medical and health care tourism in Ukraine needs to research the facilities 

infrastructure. We studded a change number of bed-places in the special 

accommodation establishments in Ukraine during 2011-2017 (Fig. 1). 

During researched period there is decreasing of bed-places in special 

accommodation establishments in Ukraine (in sanatoriums, health centers, 

sanatorium-preventoriums, and other sanatorium-and-spa institutions). At this 

time, there is increasing of number of bed-places in hotel and similar 

accommodation establishments. The most declining of bed-places in 

accommodation establishments was recorded 2014. It is due a political and 

economic crisis in this period. But the bed-places in special accommodation 

establishments decrease since 2012 (Fig. 1). So, there are some other factors that 

influence on this process. 

The analysis results show that since 2015 number of bed-places at 

accommodation changes insignificantly. According to our previous research 

https://doi.org/10.36074/20.09.2019.v1.01
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results [8] it is not any positive development of accommodation infrastructure, it is 

a result of an abnormal decreasing of facilities amount during previous period.  

 

 

Fig. 1. Changing of number of bed-places in accommodation establishments 
in Ukraine (to previous year) 

Source: elaboration based on online database of the State Statistics Service of Ukraine 
«Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy» [7] 

 
The global market share of the medical tourism grows. Infrastructure of 

accommodation facilities has direct influence on medical and health care tourism. 
The research result shows that since 2012 there is declining of number of bed-
places in the special accommodation establishments in Ukraine. So, it necessary 
to improve the infrastructure and provide the good medical and health care 
tourism. 
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УКРАЇНА 

 
Минуло більше 25 років з того часу, коли професор Р. Каплан і бізнес-

консультант Д. Нортон представили систему вимірювання результативності 
та стратегічного управління під назвою «збалансована система показників» 
(Balanced Scorecard). З того часу на тему Balanced Scorecard було написано 
чимало книг і статей, а сама система була впроваджена у тисячах 
комерційних організацій, державних та муніципальних структур, 
неприбуткових організацій тощо. Згідно дослідження, проведеного Cranfield 
University, більше 50% великих компаній використовуються Balanced 
Scorecard. За даними консалтингової агенції 2GC Balanced Scorecard, 31% 
опитаних компаній визнали цю систему надзвичайно корисною, а ще 42% - 
дуже корисною. 

Разом з тим, збалансована система показників регулярно піддавалася 
критиці, як з боку практикуючих менеджерів і консультантів, так і з боку 
науковців. Основні претензії зводилися до трьох питань: відсутності 
емпіричного обґрунтування перспектив та метрик Balanced Scorecard, 
проблеми з побудовою причинно-наслідкових зв’язків між окремими цілями та 
показниками, а також складності успішного втілення системи на всіх 
ієрархічних рівнях організаційної структури компанії.  

Вказані недоліки частково визнаються самим авторами Balanced 
Scorecard – Робертом Капланом і Девідом Нортоном. Разом з численними 

https://www.researchgate.net/publication/283509021_The_Location_of_Tourist_Accommodation_Facilities_A_Case_Study_of_the_Sumava_Mts_and_South_Bohemia_Tourist_Regions_Czech_Republic
https://www.researchgate.net/publication/283509021_The_Location_of_Tourist_Accommodation_Facilities_A_Case_Study_of_the_Sumava_Mts_and_South_Bohemia_Tourist_Regions_Czech_Republic
https://www.researchgate.net/publication/283509021_The_Location_of_Tourist_Accommodation_Facilities_A_Case_Study_of_the_Sumava_Mts_and_South_Bohemia_Tourist_Regions_Czech_Republic
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ukrlogos.in.ua/documents/wiadomosci_o_postepie_naukowym_i_rzeczywistych_badaniach_naukowych_wspolczesnosci_tom_1.pdf#page=52
https://ukrlogos.in.ua/documents/wiadomosci_o_postepie_naukowym_i_rzeczywistych_badaniach_naukowych_wspolczesnosci_tom_1.pdf#page=52
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послідовниками вони активно працюють над розвитком і вдосконаленням 
збалансованої системи показників. У процесі досліджень вони послідовно 
запропонували світові низку інших важливих концепцій, які доповнюють і 
розвивають ідеї, закладені у Balanced Scorecard: стратегічні карти (Strategic 
Maps), офіс управління стратегією (Office of Strategy Management), концепцію 
стратегічно-орієнтованої організації (Strategic-Focused Organization). 

Система стратегічного управління, побудована на основі Balanced 
Scorecard, дозволяє організації отримати численні переваги [1]: 

 уточнити та оновити стратегію і бачення організації (досягти 
консенсусу щодо стратегії і бачення, яких слід дотримуватися, та вищого 
ступеня згоди між людьми, що мають різні думки з цього приводу); 

 перевести місію та стратегію організації на рівень конкретних дій та 
показників, які дозволяють інформувати про досягнення цілей і причини, що 
лежать в основі отриманих результатів; 

 сприяти внутрішньому діалогу щодо стратегії, бачення і стратегічних 
цілей компанії (збалансована система показників допомагає забезпечити 
ефективність та постійно покращувати роботу всієї організації; вона зв’язує 
стратегічні цілі і ключові показники через причинно-наслідкові зв’язки); 

 поліпшити використання наявних ресурсів організації; 

 заохочувати людей досягати поставлених цілей, не породжуючи 
протиріччя між потенційними факторами успіху; 

 узгодити особисті цілі працівників та цілі структурних підрозділів з 
бізнес-стратегією, що сприяє досягненню синергії і розвитку продуктивної 
співпраці в організації; 

 пов'язати стратегічні цілі з довго-, середньо- та короткостроковими 
цілями, а також відповідними бюджетами (визначаючи необхідні ресурси для 
досягнення цілей); 

 сприяти програмам удосконалення, таким як реінжиніринг бізнес-
процесів чи TQM (без Balanced Scorecard ці програми ризикували би 
зосередитись на другорядних процесах, не важливих для стратегічного успіху 
організації); 

 полегшувати візуалізацію важливої інформації та показників і 
контролювати досягнуті результати (Balanced Scorecard не є статичною 
моделлю і дозволяє бачити прогрес за різними стратегічними напрямками); 

 допомагати командам і працівникам організації сконцентруватися на її 
головних стратегічних пріоритетах; 

 отримувати зворотний зв'язок, який заохочує постійне навчання та 
покращує якість підготовки стратегії, визначаючи нові ініціативи і сприяючи 
регулярному та систематичному перегляду раніше розроблених стратегій; 

 виявляти та узгоджувати ініціативи, які допомагають досягнути 
стратегічних цілей, шляхом створення узгодженої структури стратегії, 
завдань, цілей та індикаторів, що дозволяє будувати динамічний стратегічний 
план; 

 укріплювати почуття впевненості в системі оплати за результатами 
(завдяки кількісному визначенню та уточненню критеріїв оцінки роботи 
співробітників). 

Дослідження, яке провели нідерландські вчені Г. Браам і Е. Нійссен [2], 
засвідчують, що досягнення успіху при впровадженні Balanced Scorecard 
сильно залежить від участі вищого керівництва компанії. Топ-менеджмент 
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відіграє ключову роль у започаткуванні та розвитку проекту з впровадження 
такого інноваційного інструменту управлінням, яким є збалансована система 
показників. На практиці розробку і впровадження Balanced Scorecard часто 
доручають фінансовому департаменту чи навіть бухгалтерській службі, але 
це навряд-чи є вдалим рішенням. Збалансована система показників є 
інструментом, насамперед, вищого управління організацією і потребує 
адміністрування з боку відповідних відділів – підрозділу стратегічного 
планування або групи фахівців, які методологічно забезпечують роботу ради 
директорів чи вищого виконавчого органу компанії. 
 

Список використаних джерел: 
1. Quesado P., Guzmán B.A. & Rodrigues L.L. (2017). Advantages and contributions 

in the balanced scorecard implementation. Intangible Capital. Вилучено з 
http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/1110. 

2. Braam G. & Nijssen E. (2011). Exploring Antecedents of Experimentation and 
Implementation of the Balanced Scorecard. Journal of Management and 
Organization, 17(6), 714-728. 
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La comptabilité de gestion est une forme de comptabilité, non obligatoire, qui 
permet d'évaluer et d'expliquer les coûts de l'entreprise. 

On va considérer les méthodes les plus utiles pour calculer les coûts des 
produits (table 1). 

Table 1 
Méthodes de calcul de coûts en France 

 

Méthode 
de calcul 
de coûts 

Principe 
Calcul du 
résultat 

Intérêt 

Méthode 
des coûts 
complets 

Pour aboutir au coût de 
revient elle procède au 
reclassement des charges 
selon qu'elles soient : 
- directes - directement 
imputable au produit 
comme les matières 
premières, outils de 
production dédiés, etc. 
- indirectes - éléments de  

Résultat = 
chiffre d'affaires 
- coût de revient 

Méthode qui prend en 
compte l'ensemble des 
coûts. L'affectation 
des charges 
indirectes relève 
toutefois de décisions 
arbitraires. C'est une 
limite. 
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Table 1 
Méthode 
de calcul 
de coûts 

Principe 
Calcul du 
résultat 

Intérêt 

 

coûts communs à 
plusieurs éléments 
observés : fonctions 
support (RH, marketing ...), 
frais de bâtiment, etc. 
Les charges indirectes 
sont ventilées par centre 
d'analyse pour déterminer 
la portion imputable à 
chaque coût de revient. 

  

Méthode 
des coûts 
variables 

Aussi appelée direct 
costing (à ne pas 
confondre avec la méthode 
des coûts directs), la 
méthode repose sur la 
distinction entre les 
charges variables 
(matières consommées, 
...) et les charges fixes 
(loyers, charge de 
personnel, ...). L'objectif 
étant de calculer une 
marge sur coût variable 
pour analyser la 
rentabilité d'un produit et 
sa capacité à couvrir les 
charges fixes. 

Chiffre d'affaires 
(CA) – Coûts 
variables (CV) = 
Marge sur Coût 
Variable (MCV) - 
Charges fixes 
(CF)=Résultat 

Un indicateur pertinent 
pour comparer 
plusieurs produits ou 
services. Cette 
méthode est la 
première étape du 
calcul du seuil de 
rentabilité. 

Méthode 
des coûts 
spécifiques 

Cette méthode intègre 
dans son calcul toutes les 
charges directes, variables 
ou fixes. Elle ne prend pas 
en compte les éléments 
indirects, intégrés dans les 
coûts de 
structure. L'objectif est de 
faire ressortir une marge 
sur coût spécifique. 

Chiffre d'affaires 
(CA) - Coût 
variables (CV) = 
Marge sur Coût 
Variable (MCV) - 
Charges fixes 
spécifiques 
(MCS) = Marge 
sur Coût 
Spécifique 
(MCS) - Coût 
Fixe Commun 
(CFC) = 
Résultat 

Il s'agit d'un indicateur 
très opérationnel 
pour juger la 
rentabilité d'un 
produit en évaluant la 
valeur créée. Il est ainsi 
possible de décider le 
maintien ou l'arrêt de sa 
commercialisation. 
Attention toutefois, 
certains produits 
peuvent dégager une 
marge sur coût 
spécifique faible, mais 
concourir à couvrir les 
charges de structure, 
de même qu'ils peuvent 
présenter un intérêt 
stratégique comme par 
exemple servir de 
cheval de Troie chez un 
client pour vendre  

https://www.manager-go.com/finance/seuil-de-rentabilite.htm
https://www.manager-go.com/finance/seuil-de-rentabilite.htm
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Table 1 
Méthode 
de calcul 
de coûts 

Principe 
Calcul du 
résultat 

Intérêt 

 
 

 
d'autres produits, eux 
rentables. 

Méthode 
du coût 
marginal 

Cette approche particulière 
ne s'attache pas à calculer 
le coût de revient d'un 
produit, mais d'estimer le 
coût de la dernière unité 
produite.  
A noter que certaines 
charges variables ne 
restent pas strictement 
proportionnelles (à la 
hausse comme à la 
baisse) avec le volume 
d'activité à cause d'effets 
de seuils. 

* 

Elle permet de mesurer 
l'impact économique 
des fluctuations 
d'activités comme la 
prise d'une nouvelle 
commande. 

Méthode 
de coûts 

par 
activités 

(ou 
méthode 

ABC) 

Cette méthode se 
distingue des approches 
traditionnelles en évaluant 
les coûts des activités 
concourant à la formation 
d'un produit ou d'un 
service. Elle repose sur la 
répartition des charges 
indirectes en fonction 
d'inducteurs. 

Coût de revient 
= coûts directs + 
coûts des 
activités 
(impliqués dans 
l'élaboration du 
produit ou 
service analysé) 
Résultat = 
chiffre d'affaires 
- coût de revient 

Au-delà des aspects 
arbitraires du choix des 
inducteurs, cette 
méthode prend 
véritablement en 
compte le 
fonctionnement de 
l'entreprise et donne les 
moyens d'identifier les 
activités rentables ou 
pas. Des sources de 
progrès précieux 
pour améliorer la 
performance globale. 

données générées à partir de [1] 
 

* 1 Commandes 
courantes 

2 Commandes courantes 
+ nouvelle commande 

Différence des colonnes 
précédentes (2 - 1) 

CA   Recette marginale 

CV   Coût variable marginal 

CF   Coût fixe marginal 

CV + CF   Coût marginal 

Résultat   Résultat marginal 

Donc on définit le coût en tant que la somme des charges relatives à un 
élément défini au sein du réseau comptable. À partir de cette définition, il 
apparaît que le calcul des coûts ne se limite pas aux seuls produits et services 
proposés par l'entreprise, mais peut également porter sur différentes approches 
de l'entreprise ou de ses constituants [2]. 

https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/management-de-la-performance.htm
https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/management-de-la-performance.htm
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À propos de l'Ukraine, la gestion d'entreprise moderne nécessite des 
connaissances approfondies en économie et en gestion et la capacité d'utiliser 
ces connaissances dans le cadre d'activités pratiques des responsables. Le 
processus de gestion considère comme des capables d'anticiper, d'organiser, de 
coordonner et de contrôler. C'est pour cela le développement de la comptabilité 
gestionnaire est la direction actuelle pour les participants des marchés et l'usage 
de ces méthodes en est presqu'obligatoire. 

Conclusions. L'utilisation de toutes ces méthodes permettra aux entreprises 
ukrainiennes la possibilité de s'intégrer dans le système mondial de relations 
économiques et de se concentrent sur les normes européennes, l'exportation, la 
coopération avec des partenaires étrangers et des investisseurs. 
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Significant changes in the political and economic arenas, the speed of these 

changes, the growing interdependence of countries and international migration 
since the beginning of the 20th century caused constant changes in the labor 
market. Since the 90s of the last century, the process of automation, 
digitalization and computerization has also been attributed to factors influencing 
the formation of the labor market. With the rapid development of technology, the 
requirements of employers for applicants are changing, which explains the need 
to carefully study trends in the labor market in order to further highlight 
competencies that are significant for students and improve the quality of 
education in all educational institutions. Only by adapting the education system 
taking into account the requirements of the 21st century can we increase student 
competitiveness in the international labor market. 

Consideration of the employment market from the perspective of economic 
sectors makes it possible to single out stagnation or a decrease in the share of 
people employed in production and agriculture as the main trend and, as a result, 
the forced transition to other sectors of the economy, both in developed and 
developing countries. An increasing number of services (transport, sales) depend 
on the manufacturing sector and are associated with the establishment of supply 
chains. 

A characteristic feature of the labor market of the 21st century is also a 
worldwide increase in qualifications due to an increase in the number of workers 

https://www.manager-go.com/finance/calcul-des-couts.htm
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and employees with higher and additional professional education. The growth 
trend in demand for highly qualified employees can be traced by the vacancy 
announcements in which employers formulate requirements for the necessary 
skills of applicants depending on the proposed area of responsibility. 

Analyzing the requirements of employers for candidates in the 21st century, 
the following can be noted: the demand for generation and implementation is 
declining. At the same time, consideration of the classification of skills used from 
the beginning of the 21st century depending on the use of mental or manual 
labor and the performance of routine or non-routine tasks in the context of 
technological development allows us to identify the professions that are least and 
most dependent on scientific progress. Currently, there is a gradual reduction in 
vacancies requiring manual labor due to the growth of vacancies involving 
mental work against the background of possessing social skills that contribute to 
the fulfillment of a professional task. Such professional skills as the ability to sew, 
draw, draw come to replace the skills of a different level the ability to analyze, 
present, solve a specific situation in the given circumstances, the ability to work 
independently and as part of a team. 

An important modern trend in the global labor market is the growing 
discrepancies between the proposed and required levels of qualifications. This 
discrepancy manifests itself in a vertical discrepancy in two directions (there is an 
increase in employees whose qualifications exceed the required and whose skills 
do not reach those required for the position) and in the horizontal discrepancy 
(applicants are educated in areas different from those required by the potential 
employer). 

It is worth noting that the global labor market in the 21st century is 
characterized by a high degree of heterogeneity: while the least developed 
countries and a number of rapidly developing countries continue to solve the 
problem of basic illiteracy (inability to read, write and understand simple texts), 
developed countries face fundamentally different problems level: technological 
progress threatens to displace a huge number of jobs from labor markets in view 
of replacing them with machines and robots. 

Sharp changes in the labor market require higher mobility of participants, as 
existing contradictions could be smoothed out by the growth of migration. 
However, the presence of factors inhibiting migration, both economic and 
political, does not allow to eliminate the contradictions of the labor market to the 
necessary extent. In addition, educational differences that imply compliance with 
specific national or industry requirements also make it difficult for applicants to 
move to the global labor market and increase the vulnerability of the workforce if 
it is necessary to change employment or geographical location. 

Against the backdrop of technological development, the role of the teacher is 
changing: he is no longer a guide to the “world of knowledge”, since the student 
can get more information using alternative sources of knowledge, for example, 
the Internet. At the same time, the role of the teacher as a mentor and 
coordinator of the educational process is growing. 

Changes in the labor market that require more mobility from job seekers and 
more than ever before development of social competencies determine the 
development of the education market. The role of education is growing as the 
general literacy of the population and the development of technology increase. At 
the same time, the process of automation and robotics poses a threat of job loss. 
In this regard, the importance of professional qualifications and social 
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competencies of students who will not be able to withstand machines in the 
competition, but whose knowledge and skills will allow them to control high-tech 
equipment or find employment in industries where jobs will not be superseded by 
digitalization and computerization. Some scholars believe that the development 
of technology will ultimately negatively affect the development of social 
competencies, citing as an example the worst oral counting skills of students 
using calculators. There is a risk that continued work with machines may reduce 
the need for flexible skills. However, one cannot fail to note a significant increase 
in professional contacts and an increase in business correspondence since the 
introduction of electronic forms of communication and new technologies. More 
likely is a scenario of greater cooperation and, therefore, a greater need for the 
development of social and personal skills in parallel with obtaining professional 
qualifications. Education in the coming decades will be characterized by a 
greater degree of student involvement in the educational process, the creation of 
additional, both real and virtual infrastructure and awareness of the need for 
ongoing training. 
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Modern realities do not fit into the characteristics that exist in the modern 
economy. Economic reality has dramatically changed the basis of development. 
The current situation is characterized by a change in the leading model of 
economic development and a new redivision of the world. "Intoxicated" by the 
success of advanced countries and striving to achieve a high level of 
development, developing countries introduced a model of radical liberalism, which 
was considered successful and thoughtlessly adopted from highly developed 
countries of the world as a given one. 
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This model was purely consumer one, like a destroyer, user, and absorber of 
spiritual and cultural values accumulated by mankind during the development of 
civilization, natural wealth and man himself, aimed at destroying humanity and 
civilizations as a whole, in which reproduction and creation of knowledge is out of 
the question. In such conditions, it is now about the survival of mankind. 

The economies of undeveloped states have come to a standstill when new 
resolute decisions are needed. And if we analyze how confidently BRICS 
countries begin to make their way to the leading positions, we can conclude that 
the liberal model proposed by the West has exhausted itself, it is being replaced 
by a new model based on the values, cultural and historical development of the 
nation, spiritual principles, aimed at the revival of life, not the destruction of 
humanity, which is a model of an Asian socially oriented economy. 

The progress of a more developed society is due to the degradation of what is 
being mastered, which fall into dependence on the world managing center, 
irretrievably lose not only the intellectual resources of development, but also the 
ability to produce them. There is a "standardization" of lifestyles, when the 
development of weak countries occurs according to the templates provided by 
advanced countries, through the use of information technology as a managing and 
a mind-changing beginning. But at the present stage of development there is a 
chance for such countries to get away from such dependence and find their own 
way if they do not forget their roots, traditions, values. 

In this perspective, competitiveness between countries also appears in a new 
light. If the industrial society is characterized by four stages (according to M. 
Porter), which the country goes through in its development – the stage of 
competition on the basis of production factors, on the basis of investment, 
innovation and on the basis of wealth. A post-industrial society goes beyond the 
proposed classification when a country is able to go through the stage of wealth 
and develop further, – here appears a stage of competition based on knowledge 
(intelligence). The main resource for the development of countries and their main 
competitive advantage at the stage of intelligence and knowledge is access to 
modern, productive scientific information, as well as the availability of a specific 
resource – the ability to generate new ideas. But these stages of international 
competition do not reveal the level of world development that the country has 
reached at the present stage. In an era of knowledge competitiveness and 
environmental issues, value competitiveness becomes an imperative for 
development. Not only knowledge, information, high technology are inherent in it, 
but also national consciousness, spirituality, cultural values, which is a defining 
basis for the independence of the sovereignty of the nation, represents spiritual, 
moral, internal values – the values of the essence of the individual. This is not 
about the five stages of the country's development, but its transition to the sixth 
stage of value competitiveness, which implements the imperative of human 
survival, where there is competition for survival, values and relics. Along with 
intellectual competitiveness, value competitiveness belongs to the driving forces of 
economic development of a society without violating its integrity and represents 
the next stage of competitiveness – value competitiveness – which meets current 
realities. Competition based on spiritual values creates the prerequisites for the 
transition to a new stage of competition. The spiritual is a part of both the 
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intellectual and value component of the world, and everything else that surrounds 
a person. Previously, other authors have already considered the spiritual 
principles of both intellectual capital [2] and values [2; 5]. 

Highlighting the next stage – the stage of spirituality – at which it is possible 
through transpersonal communication to influence the moods of the masses, 
which, like a chain reaction, are transmitted to more and more people, we are 
moving to a completely different, new, higher level of civilization. At the stage of 
spirituality, not only the generation of new knowledge (ideas) on the basis of 
cultural and historical values and traditions takes place, their value and motives of 
the creator are taken into account, but also the spiritual and intellectual filling of 
innovations, the inspiration of knowledge, their spiritual significance for the 
country. The emergence of a completely new stage – the stage of competition on 
the basis of consciousness, reason, spirituality, – marks the specifics of modern 
international competition, which forms the basis of international competitiveness at 
the beginning of the XXI century [4]. The more spiritual the nation is, the more 
systematic and even goes its development. At this stage, society is moving to a 
value-wise socially responsible spiritualized economy, to an economy of reason 
and justice [1], limiting the development of negative values through social and 
personal responsibility for generated ideas. 

This problem was considered by such Ukrainian economists as Libanova  E.M.,
Zadorozhny G. V., Pakhomov Yu. N. and many others.

Countries with economies in transition that have resisted the liberalization of
their economies have been successful. Those countries that have brought to the 
fore the traditions and spiritual values are developing and flourishing. In order to 
escape from chaos, Ukraine (Russia adheres to a more strict line in this regard), 
like other post-socialist countries, needs to revise its value guidelines and follow 
those that lead to economic stability in a softer way to the world around us, without 
shocking, spasmodic jerks, threatening the health of the nation and the world as a 
whole, to the market and democracy through authoritarianism and statehood. 

References: 
1. Akaev A. A. (2013) Ekonomika XXI veka – eto nooekonomika, ili ekonomika

spravedlivosti i razuma [The economy of the 21st century is a nooeconomy, or an
economy of justice and reason] in Partnerstvo civilizacij, (3), 110–141. Withdrawn
from: http://misk.inesnet.ru/wp-content/uploads/PC032013/PC2013-03-109-141-
aa-akaev.pdf (accessed September 14, 2019)

2. Zadorozhniy G. V. (2015) Duhovno-noosferno-ustojchivoe hozyajstvennoe razvitie
kak strategicheskij vektor vozrozhdeniya ukrainskogo obshchestva [Spiritually-
noosphere-sustainable economic development as a strategic vector of the revival
of Ukrainian society] (108 p.). Har'kov: VNNOO imeni V. I. Vernadskogo.

3. Lіbanova E. M. (2008) Tsinnisni oriientatsii ta sotsialni realii ukrainskoho suspilstva
[Value orientations and social realities of Ukrainian society] in Ekonomіka Ukrainy,
(10), 120–136.

4. Moskvina A. O. (2015) Novye soderzhanie i usloviya nacional'noj
konkurentosposobnosti v sovremennom mire [New content and conditions of
national competitiveness in the modern world] in Hlobalni ta natsionalni problemy
ekonomiky. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, (7), 6–10. Withdrawn from:
http://global-national.in.ua/issue-7-2015 (accessed September 14, 2019)



20  Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique  Volume 1 
.

5. Pakhomov Yu. N. & Pavlenko Yu. I. (red.) (2013) Identichnosti i cennosti v epohu
globalizacii [Identities and values in the era of globalization] (603 p.). Kiev:
Naukova dumka.

АВТЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ РИТЕЙЛЕРІВ 

Наторіна Альона Олександрівна 

канд. екон. наук, в. о. завідувача кафедри 
міжнародної економіки, обліку та фінансів 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая» 

УКРАЇНА 

Сьогодні, в умовах повсякденного використання різних 
високотехнологічних гаджетів та девайсів споживачами, ритейлери для 
підтримки стабільних продажів в Інтернеті, здійснюють моніторинг потреб та 
запитів покупців, що, у свою чергу, збільшує їх бізнес-можливості. Зокрема, 
покупки онлайн мають ряд переваг для споживача на відміну від традиційних 
покупок, адже завдяки масштабному проникненню Інтернету існує можливість 
купівлі товарів в Інтернет-магазинах ритейлерів з наявним широким 
діапазоном асортиментних позицій у зручному місці та потрібний час. 
Вищезазначене підкреслює важливість та значимість для українських 
ритейлерів автентифікації Інтернет-аудиторії, а також дослідження та аналіз 
її запитів й уподобань у рамках реалізації стабільної успішної діяльності. 

Специфіку Інтернет-аудиторії вивчали відомі вчені та економісти, серед 
яких: Р. Віммер, Д. Домінік, Я. Нільсен, А. Осадчий, Є. Панченко, В. Рябічев, 
Л. Черноус. Однак, з огляду на перманентні зміни у зовнішньому середовищі, 
та їх вплив на поведінку Інтернет-аудиторії, питання потребує подальшого 
дослідження. Тому метою роботи є автентифікація Інтернет-аудиторії 
українських ритейлерів. 

Згідно аналітичним матеріалам А. Шахдінарян, керівника Інтернет-
досліджень «Kantar TNS» [1], що були презентовані на «iForum 2018», у 
2018 р. кількість Інтернет-користувачів в Україні у віці від 12 до 70 років 
збільшилася на 7 % порівняно з 2017 р. та становила 70 %. Серед усіх 
вікових категорій у 2018 р. рівень проникнення Інтернету підвищився 
порівняно з 2016 та 2017 рр. Так, частки трьох груп у віці 14-15, 16-25 і 26-35 
років збільшилися на 2 %, 7 % і 6 % та склали відповідно 94 %, 96 % і 92 %. 
Найактивнішими у 2018 р. стали Інтернет-користувачі у віці 16-25 років. 
Також, у 2018 р. низький відсоток проникнення Інтернету спостерігався серед 
користувачів у віці від 56 до 70 років та склав 31 %, що на 5 % більше ніж у 
2017 р. та на 13 % – у 2016 р. Це свідчить про позитивні зрушення у частині 
використання Інтернету у цій віковій категорії. 

Поведінка споживачів в онлайн-просторі не є перманентною величиною 
для ритейлерів, яку можна з точністю спрогнозувати, тому вони систематично 
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відстежують основні зміни у запитах та перевагах потенційних онлайн-
покупців на засадах збору анонімної інформації з усіх можливих гаджетів та 
девайсів. З огляду на той факт, що надання онлайн-покупцям комплексної 
інформації про діяльність ритейлера в онлайн-просторі можливо завдяки 
використанню різних цифрових каналів, ритейлерам важливо знати найбільш 
поширені та популярні серед споживачів гаджети і девайси, які 
застосовуються ними. Так, у 2018 р. відбулося зростання мобільноцентричної 
української Інтернет-аудиторії. Мобільними пристроями для виходу в 
Інтернет користувалися 16,7 млн. українців у віці 12-70 років, що на 15,5 % 
більше ніж у 2017 р. Така тенденція обумовлена суттєвим приростом 
смартфонів на українському ринку, що також спостерігалося і у попередніх 
декількох роках, а також широким розповсюдженням 3G та 4G мереж. 
Середній час перебування українського Інтернет-користувача у мережі 
Інтернет – 5,5 годин в день, що на 0,6 годин більше мешканця Європи. 

Також у 2018 р. приблизно 80 % часу користування смартфоном було 
витрачено на мобільні додатки для пошуку інформації про товари (39 %), 
перегляду відео (36 %) та онлайн-покупок (25 %). Найбільший відсоток серед 
української Інтернет-аудиторії, яка використовувала мобільні додатки для 
онлайн-покупок, був у віковій категорії 26-35 років (35 %). Інтернет-
користувачі у віці 16-25 і 36-45 років активно здійснювали покупки в онлайн-
просторі через мобільні додатки, а саме, їх відсотки дорівнювали 34 % та 
3 %. Таким чином, левовій частині ритейлерів в Україні доцільно розглядати 
користувачів Інтернету вікової категорії 16-45 років у якості перспективної під 
час розвитку свого бізнесу. 

Не зважаючи на перехід певної частки Інтернет-аудиторії в Україні на 
користування мобільними пристроями, серед онлайн-покупців у 2018 р. 
превалююча їх частина (62 %) здійснювала купівлю товарів і / або 
замовлення послуг у мережі Інтернет за допомогою використання 
комп’ютерів, 34 % (приблизно третина) користувалася смартфонами, і лише 
4 % – планшетами. Середній чек одного онлайн-покупця в Україні становив 
74 дол. США. Ґрунтуючись на даних «Picodi.com» [2] встановлено, що у 2018 
р. превалююча частина онлайн-покупців були жінки. Одним зі стимулюючих 
чинників до здійснення купівлі онлайн, що використовували онлайн-
ритейлери традиційно у своїй практиці, – надання знижок. У цьому контексті, 
важливо зазначити, що жінки-покупці більш схильні до економії, саме тому, на 
відміну від чоловіків, користуються знижковими сервісами та активно беруть 
участь у акціях. 

Таким чином, компаративний аналіз Інтернет-аудиторії українських 
ритейлерів протягом 2017-2018 рр. свідчить про збільшення її 
мобільноцентричності завдяки високому рівню проникнення Інтернету на 
території України, а також компетентності онлайн-покупців щодо здійснення 
покупок. Отримані результати автентифікації Інтернет-аудиторії 
обумовлюють доцільність їх врахування українськими онлайн-ритейлерами у 
процесі забезпечення стабільної роботи Інтернет-магазинів. 
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У сучасних економічно нестійких умовах функціонування підприємств, 

виникають різні фактори, які дестабілізують їх управлінську політику, 
виробничо-комерційну діяльність, а також викликають фінансові ускладнення. 
Проблеми виникають на підприємствах, спричинені, як зовнішніми 
загальнодержавними проблемами, а саме нестабільність політичної ситуації, 
недосконалість законодавчої бази, спад виробництва, так і внутрішніми: 
неефективне використання коштів, відсутність виробничого та фінансового 
менеджменту, незбалансованість фінансових потоків зумовили потребу в 
антикризовому фінансовому управлінні підприємством. 

Антикризове фінансове управління це нове поняття для економіки 
України, викликане сформованими умовами в яких функціонують 
підприємства. Поява антикризового фінансового управління підприємством 
направлено на їх сталий розвиток і зростання економіки країни в цілому. З 
огляду на те, що це новий напрямок управління, слід зазначити, що 
теоретичні підходи до визначення його сутності, особливості, практичне 
значення ще не до кінця сформовані. Специфічні методи і прийоми 
антикризового фінансового управління є складовими процесу управління, які 
необхідно впроваджувати на постійній основі у зв'язку з тим, що вони 
направлені на профілактику, попередження, подолання фінансової кризи і 
ліквідацію його наслідків за допомогою всього потенціалу фінансової 
підсистеми підприємства. 

З переходом України до ринкових відносин, з'явилися роботи вітчизняних 
вчених, які внесли вклад в розвиток теорії менеджменту та антикризового 
фінансового управління, а саме Терещенко О.А., Клебанова Т.С., 
Лігоненко Л. А. та ін. На сьогоднішній день ряд питань антикризового 
фінансового управління підприємством ще не розглянуті до кінця.  

Метою дослідження є визначення цілей і значення системи антикризового 
фінансового управління в системі управління підприємством. На сьогоднішній 
день існує безліч визначень системи управління підприємством, кожне з яких 
відповідає методології певного наукового розділу і, відповідно, певному 
аспекту функціонування системи, її побудови, внутрішніх відносинах і ін. Але 
у всіх визначеннях простежуються системні характеристики системи 
управління підприємством, а саме наявність у ній двох специфічних 

https://www.picodi.com/ua/mozhna-deshevshe/kakim-byl-onlajn-shopping-v-ukraine-v-2018-godu
https://www.picodi.com/ua/mozhna-deshevshe/kakim-byl-onlajn-shopping-v-ukraine-v-2018-godu
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підсистем, одна з яких-суб'єкт управління, який здійснює керуючий вплив, а 
інша є об'єктом, на який цей управлінський вплив направлено [1]. Об'єктом 
управління є організаційно відокремлена ланка, яке забезпечує одну зі стадій 
або частину стадії виробничо-господарського процесу і є основою 
цілеспрямованого управлінського впливу. Одним з таких ланок є управління 
фінансами. У зв'язку з тим, що фінанси є кровоносною системою 
підприємства, яка проходить через все підсистеми системи управління 
підприємства, можна сказати, що будь-яке фінансове управління повинно 
носити антикризовий характер. 

Специфіку антикризового фінансового управління характеризують двома 
тезами: по-перше, це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на 
недопущення фінансової кризи: системний аналіз сильних і слабких сторін 
підприємства, оцінка ймовірності банкрутства, управління ризиками 
(виявлення, оцінка та нейтралізація), впровадження системи заходів і т.д. По-
друге, - це системи управління фінансами, спрямовані на виведення 
підприємства з кризи, зокрема за допомогою санації або реструктуризації 
підприємства [2] . Тоді логічно розглядати антикризове фінансове управління 
як підсистему загальної системи управління підприємством. Головним 
завданням якого є своєчасне діагностування передкризового фінансового 
стану підприємства і прийняття необхідних заходів щодо попередження 
фінансової кризи. Необхідно відзначити, що розвиток антикризового 
фінансового управління підприємством визначається аналізом фінансової 
кризи, її масштабами, причинами, факторами і заходами по запобіганню. 

Антикризове фінансове управління, як і будь-яке інше, може бути 
ефективним або неефективним. Його ефективність характеризується 
ступенем досягнення поставлених цілей попередження, подолання, 
пом'якшення, локалізації або позитивного використання фінансової кризи. 
Саме тому, на мій погляд, доцільно сформувати «дерево цілей» 
антикризового фінансового управління та визначити його місце в загальній 
системі цілей управління на підприємстві. Дерево цілей є ключовим 
елементом при розробці системи антикризового фінансового управління 
підприємством, являє собою ієрархічну структуру, в якій кожен наступний 
рівень формується шляхом розподілу цілей поточного рівня на складові 
підцілі [3]. Головна, основні і допоміжні цілі розглядаються як єдина 
комплексна система. 

Під системою антикризового фінансового управління підприємством слід 
розуміти систему принципів і методів розробки та реалізації стратегічних 
рішень для досягнення поставленої мети загальної системи управління. Це 
управління відіграє активну роль в загальній системі управління, що 
забезпечує надійне досягнення цілей фінансової діяльності підприємства. 
Слід зауважити, що фінансова криза не завжди супроводжується кризою 
самого підприємства, вона може мати короткочасний характер, з чим і 
повинна боротися система антикризового фінансового управління 
підприємством. Таким чином, головна мета даної системи - постійний 
контроль за фінансовими індикаторами для своєчасного виявлення 
фінансової кризи на підприємстві та недопущення її переходу в кризу всього 
підприємства в цілому. Формування антикризового фінансового управління 
для підприємств направлено на їх виживання і ринкову адаптацію, стає 
особливо важливим в умовах, коли виникають перетворення, які мають 
глобальний характер. Антикризове фінансове управління має базуватися на 
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загальних властивостях, що притаманні управлінській діяльності, але з 
урахуванням специфічних особливостей. Своєчасне виявлення ознак 
настання фінансової кризи та виявлення її причин - це і є специфічні функції, 
властиві антикризовому фінансовому управлінню. Важливим моментом є 
саме передбачити, як одні фінансові проблеми можуть спричинити за собою 
інші і ,тим самим, ще більше погіршити фінансовий стан підприємства. 
Антикризове фінансове управління може бути успішним, якщо воно є 
своєчасним, а також носить превентивний характер. Отже, тільки таке 
управління в сучасних мінливих умовах здатне досягти поставленої мети і 
ефективно вирішувати завдання загальної системи управління на 
підприємстві. 
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Характерною рисою туризму є його здатність здійснювати вплив на всі 

сфери розвитку економіки регіону, країни та світу. Не викликає сумнівів той 
факт, що Україна, володіючи унікальними рекреаційними ресурсами та 
значним культурно-історичним потенціалом сільських територій, на сьогодні 
не повністю його використовує, що й зумовлює необхідність розробки засад 
розвитку сільського зеленого туризму як в теоретичних, так і в практичних 
аспектах.  

Загалом, туристичний бізнес, який є складовою економічного комплексу 
країни, можна охарактеризувати за наступними особливостями: наявністю 
власної індустрії з виробництва туристичного продукту; здатністю виступати в 
ролі виробника (туроператора) та реалізатора туристичного продукту 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45700/15-Kalyuzhna.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45700/15-Kalyuzhna.pdf?sequence=1
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(турагента); виступати в якості мультиплікатора росту національного доходу, 
валового внутрішнього (національного) продукту, зайнятості населення, 
розвитку місцевої інфраструктури і підвищення рівня життя населення; 
високим рівнем ефективності й швидкою окупністю інвестицій; формуванням 
специфічної сфери діяльності, яка поєднує сферу матеріального та 
нематеріального виробництва та одночасно виступає засобом охорони 
навколишнього середовища та історико-культурної спадщини; високим 
рівнем сумісності з усіма сферами та видами діяльності; наявністю значних 
переваг в інтеграційних і глобалізаційних світових процесах [1]. 

Одним із напрямів формування туристичної політики держави та 
практичної реалізації політики сільського туристичного розвитку є створення 
центрів сільського зеленого туризму. Цей процес нерозривно пов’язаний із 
туристичними дестинаціями, для яких характерними рисами (крім 
атракційності, доступності, зручності, наявності посередників і допоміжних 
служб, управлінської організаційної структури з просування дестинації, 
підприємств з розробки готового туристичного продукту, організації діяльності 
туристів) є соціальні ресурси, які потребують всебічного дослідження та 
врахування при розробці туристичної політики. В цьому аспекті мешканці 
сільських територій розглядаються як генератори ідей з розвитку середовища 
громади та як соціальна спільнота, яка має певні цінності, відповідальність та 
громадянську позицію.  

Центри розвитку сільського зеленого туризму пов’язані із туристично-
інформаційним забезпеченням, що створює можливості формування 
позитивного іміджу для окремих громад чи дестинацій [2]. 

На наш погляд, при формуванні туристичної політики сільського розвитку, 
в географічному аспекті, варто розглядати: 

1. Загальні зони, до яких входять зони масового туризму (відомі 
туристичні атракції, курорти) та зони обмеженої рекреації (природно-заповідні 
зони). 

2. Локальні центри, що включають невеликі міста районного значення, 
центри об’єднаних громад чи туристичні кластери, які можуть бути абсолютно 
незалежними від адміністративно-територіального поділу та створюватись 
виходячи із доцільності туристичної спеціалізації.  

3. Окремі туристичні маршрути, які проходять через загальні та локальні 
туристичні зони [2]. 

Сучасна економічна наука характеризується поглибленням досліджень 
соціальної складової, яку ми пов’язуємо із наявними соціальними ресурсами 
сільських громад. Виявлення та врахування зв’язку між якісними 
соціальними характеристиками населення та системою економічних 
відносин дозволить сформувати концептуальні напрями розвитку 
туристичних центрів сільського зеленого туризму [2]. 

Туристична політика держави для забезпечення формування 
громадянського суспільства має бути спрямована на розвиток відповідної 
освітньої складової. Це створить можливості для широкого залучення 
громадян до державних і суспільних справ, для розвитку різних форм 
самоврядування, удосконалення комунікаційних механізмів, зростання рівня 
туристичної свідомості, розвитку туристичної економічної дипломатії, 
подолання соціальної пасивності громадян [3]. 
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Крім того, основним орієнтиром туристичної політики держави має стати 
сталість суспільного розвитку та розбудова інклюзивних політичних та 
економічних інститутів, які формуватимуть національну стратегію розвитку. 
Базою їх діяльності є створення умов та залучення значної кількості громадян 
до участі в еколого-економічній діяльності з врахуванням їх освіти, талантів, 
знань та навиків [4]. 
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За сучасних умов господарювання підприємства України опинилися в 

умовах, коли необхідно самостійно забезпечувати виробничу діяльність, 
стійкий розвиток і адекватно реагувати на зовнішні впливи, які заважають 
реалізувати економічні інтереси та використати конкурентні переваги для 
рівноцінної конкурентної боротьби. 

На сьогодні відсутній чіткий механізм управління фінансово-економічною 
безпекою як підприємств, так і комерційних організацій. Необхідність розробки 
ефективної системи управління фінансово-економічною безпекою підприємств 
підкреслюється й тим, що значна кількість підприємств опинилися в кризовому 
чи близькому до нього стані, доведені до банкрутства та ліквідації. Отже 
проблема формування системи управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства є актуальною. 

Питання фінансово-економічної безпеки на різних рівнях управління 
постійно перебувають у центрі уваги дослідників. Наукові та практичні 
аспекти фінансово-економічної безпеки розглядали так і вітчизняні та 
закордонні вчені, як: Л. Абалкін, О. Коробчинський, С. Ілляшенко, 
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А. В. Козаченко, В. Мунтіян, Є. Олєйніков, К. Горяева, В. Пономарьов, 
В. Шинкаренко та інші. Проте, незважаючи на вагомий внесок учених все ще 
не вирішеними залишаються практичні аспекти фінансово-економічної 
безпеки підприємств. 

Необхідність формування системи управління фінансово-економічною 
безпекою підприємств зумовлена наступними чинниками: постійна взаємодія 
підприємств з факторами зовнішнього середовища як основного джерела 
загроз, що можуть спричиняти дестабілізуючий вплив на їх діяльність; 
наявність слабких місць у діяльності підприємств і можливість розробки 
заходів щодо їх своєчасного усунення [1]. 

Основними принципами, на яких повинна ґрунтуватися система 
управління фінансово-економічною безпекою підприємств, повинні бути: 

 – принцип розвитку – передбачає необхідність ураховувати швидкі зміни, 
що відбуваються у навколишньому оточенні, здатність системи до розвитку, 
розширення та змін у структурі; 

 – принцип адаптивності – виражається у здібностях системи управління 
прилаштовуватися до змін зовнішнього та внутрішнього оточення 
підприємства з метою уникнення загроз; 

 – принцип єдності – передбачає те, що всі дії підрозділів служби 
економічної безпеки підприємства повинні бути узгодженими та 
скоординованими; 

 – принцип компетентності – передбачає, що питаннями забезпечення 
фінансово-економічної безпеки займаються висококваліфіковані кадри;  

– принцип економічної доцільності – полягає в тому, що витрати на 
проведення заходів з забезпечення безпеки повинні бути економічно 
обґрунтованими; 

 – принцип оперативності – швидка реакція системи на зміни у 
навколишньому оточенні, використання тільки актуальної інформації; 

 – принцип комплексності передбачає нейтралізацію шкідливих факторів 
на всі функціональні складові фінансово-економічної безпеки; 

 – принцип законності – передбачає функціонування системи управління 
фінансово-економічною безпекою згідно з вимогами чинного законодавства;  

– принцип безперервності – система повинна постійно захищати інтереси 
підприємства в умовах невизначеності та ризику [2]. 

Отже, дотримання цих принципів сприятиме підвищенню ефективності 
роботи системи управління фінансово-економічною безпекою. Система 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства є комплексом 
принципів різного спрямування, які мають на меті захистити його інтереси від 
негативного впливу ззовні. Таким чином можна зробити висновок, що 
формування системи управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства – це складний та багатовимірний процес, від якого залежить 
його стійкий розвиток та захищеність від загроз і небезпек. 
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УКРАЇНА 

 
В сучасних умовах, транспарентність бізнесу є однією з умов 

ефективності вільного ринку, а також провідним елементом стратегії компанії 
з її зв’язків із зацікавленими сторонами. Імплементація прозорості в бізнес-
середовище є одним з пріоритетних напрямів державних стратегій розвитку 
багатьох країн світу. 

За результатами дослідження “Прозорість корпоративної звітності - 2016”, 
яке проводила антикорупційна організація “Transparency International 
Ukraine”, 62% топ-компаній України далекі від стандартів прозорості, що 
свідчить про вкрай низьке бажання українського бізнесу добровільно 
пред’являти суспільству прозору корпоративну звітність, а також здійснювати 
антикорупційні заходи. Проте високі бали, які отримала решта компаній за 
цим рейтингом, не є гарантією того, що вони є транспарентними та 
антикорупційними, оскільки до уваги бралася інформація, доступна на 
офіційних веб-сайтах [1]. Часто подібна інформація є формальною. 
Підтвердженням цього є той факт, що за інформацією Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України в 2018 році рівень тіньової економіки 
склав 30% від обсягу офіційного ВВП [2]. 

Найефективніше задекларовані стандарти транспарентності 
запроваджуються на практиці тоді, коли їх просуває й дотримується керівник 
компанії. 

Деякі власники компаній зовсім намагаються зберігати в таємниці всю 
інформацію, що стосується діяльності компанії, тим самим спричиняючи 
розповсюдження спекуляцій та чуток як від співробітників, так і від клієнтів 
подібних компаній. Бути відкритим та чесним щодо всіх аспектів ділового 
функціонування має численні переваги для компанії. Транспарентність 
позиціонує компанію як таку, що здатна швидко адаптуватися та ефективно 
реагувати на проблеми та суперечки, якщо вони виникають [3]. 

Існує багато переваг впровадження транспарентності в діяльність 
українських компаній. Серед них ключовими є: 

Залучення персоналу. Співробітники, які не знають, що відбувається в 
компанії можуть спекулювати, брати участь у поширенні пліток або бути 
невпевненими та занепокоєними станом компанії та безпекою своєї роботи. 
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Підтримка відкритої та чесної комунікації зі співробітниками та надання їм 
ролі у стратегічному плані компанії може допомогти підвищити лояльність 
персоналу в майбутньому. Співробітники, швидше за все, матимуть більш 
високий рівень задоволеності своєю роботою, коли відчуватимуть, що вони 
пов'язані з компанією та є довіреними членами внутрішнього кола компанії, а 
не просто працівниками від яких нічого не залежить. 

Повага. Співпраця з прозорим бізнесом завжди демонструє повагу як до 
працівників, так і до клієнтів. Коли сторонні люди мають можливість побачити 
та зрозуміти, яким чином працює бізнес в тій чи іншій компанії за кадром, а 
саме процеси, які беруть участь у всіх здійснюваних бізнес-операціях, вони з 
більшою ймовірністю поважатимуть подібну компанію. Це особливо корисно 
для некомерційних організацій, яким доручено приймати пожертвувані кошти. 

Швидка адаптація до несприятливих умов. Бути відкритим та 
прозорим дозволяє керувати тим, як сприйматиме громадськість компанію. 
Якщо виникла криза в діяльності компанії, вона може встановити медіа-
зв’язки, через які можна закликати та поширювати екстра-інформацію. Це 
дозволяє позиціонувати інформацію в такі часові рамки та способи, які є 
найбільш вигідними для будь-якої компанії, що дозволяє її власникам 
керувати навіть над найскладнішими несприятливими ситуаціями. 

Позитивне суспільне сприйняття. Деякі компанії стають прозорими 
лише після того, як вони були втягнуті в скандал і повинні були публічно 
захищати власні інтереси, пояснюючи свої дії та поведінку перед 
суспільством. Прозорий підхід компанії до бізнесу показує громадськості, що 
їй нічого приховувати. Це особливо ефективно, коли прозорі бізнес-операції 
компанії включають відкрите та відверте спілкування через рекламний відділ 
(PR). Публічне висвітлення, а не приховування корпоративної інформації, 
навіть якщо ця інформація є досить несприятливою, демонструє цілісність та 
впевненість компанії на бізнес-арені. 

Підвищення якості обслуговування клієнтів. Обслуговування клієнтів 
матиме перспективи покращитися за рахунок прозорих бізнес-операцій. 
Наприклад, виробник товару, який намагатиметься приховати або 
відсторонитися від дефекту товару, може натрапити на негативну оцінку 
споживачів які сприймуть таку поведінку як підлу, нечесну та жадібну. 
Виробник, який публічно визнаватиме дефект та недоліки товару, вживатиме 
заходів щодо їх виправлення та вибачатиметься за його неправильний крок, 
швидше за все збереже або навіть приверне клієнтів, які завжди високо 
оцінюють рівень виявленої прямої та чесної поведінки з боку компанії. 

Висновки. На нашу думку, впровадження транспарентності в діяльність 
українських компаній є необхідним заходом, який таким чином, забезпечить 
поступове наближення національної економіки до міжнародних стандартів, 
сприятиме припливу іноземних інвестицій, а також забезпечить встановлення 
позитивного іміджу України на світовій арені. Впровадження транспарентності 
в економічне життя повинно стати пріоритетним напрямом в стратегії 
розвитку уряду України в найближчій перспективі.  
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Україна 

 
В сучасних умовах нестабільного економічного середовища виникає 

необхідність взаємодії освіти і науки з реальним економічним простором з 
метою підготовки висококваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку та 
інноваційного розвитку економіки. Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг 
висвітлювалися у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених: 
А. Антохова, І. Бузько, В. Горського, І. Жарської, В. Неткової, В. Зарубіної, 
І. Каленюк, Л. Цимбал, В. Сиченко, П. Скок, Н. Стеблюк, Д.Щетиніна та інших. 
Однак на сьогодні відсутні наукові дослідження впливу соціально-
економічних детермінант розвитку освіти, зокрема сімейної. 

У науковій літературі освіта розглядається, як: педагогічний процес;  
спеціально організоване міжлюдське передавання культурного досвіду; 
результат засвоєння особистістю системи знань, умінь, навичок; розвиток 
життєвого досвіду людини; соціальний феномен; цілісний феномен, що 
розвивається; соціальна система; система впливів й умов формування 
особистості; система акумуляції ресурсів; умови, фактори і відносини, що 
впливають на формування особистості; соціальна організація; соціальний 
процес; соціокультурний інститут; система взаємодії соціальних інститутів; 
засіб навчання; сфера життєдіяльності людини. На наш погляд, освіта є 
одночасно процесом (що передбачає сукупність впливів на особистість та її 
взаємодію з середовищем) та результатом засвоєння особистістю певної 
системи знань, умінь, навичок і морально-етичної культури. 

Ринок освітніх послуг в Україні знаходиться у стані динамічного розвитку, 
про що свідчать постійні зміни та реформи. На сьогодні слід виокремити 
наступні тенденції розвитку ринку освітніх послуг у країні: збільшення частки 
платних освітніх послуг; підвищення інституційної автономності закладів 
освіти; посилення взаємозалежності між закладами вищої освіти й 
організаціями як кінцевими споживачами; падіння рівня престижності 
професійної освіти; прискорення темпів розвитку суспільства; зростання 
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http://smallbusiness.chron.com/advantages-transparency-business-75933.html
http://smallbusiness.chron.com/advantages-transparency-business-75933.html
https://doi.org/10.36074/20.09.2019.v1.03


20 septembre 2019  Genève, Suisse  31 
. 

 

масштабів міжнародної академічної мобільності; тенденція до отримання 
безперервної освіти; посилення інвестиційної привабливості освіти; 
динамічний розвиток економіки; реформування ринку праці; демографічний 
спад; підвищення ролі консалтингу та тестування серед освітніх послуг, що 
пропонуються; інтернаціоналізація вищої освіти; розвиток інформаційних 
технологій; зростання ролі людського капіталу; посилення конкуренції. 

Центральною ланкою освітньої системи є сімейна освіта, яка, на наш 
погляд, являє собою систему формування основних життєвих орієнтирів 
людини, її мислення, особистісних переваг, поглядів, переконань та позицій, 
в якій активним учасником є сім’я, що визначає цілі, завдання й зміст 
освітнього процесу, приймає рішення свідомо, враховуючи думку дитини, а 
батьки мають міцний зв'язок з дитиною на протязі всього навчання.  

Слід виокремити деякі тенденції, притаманні світовому ринку сімейної 
освіти: глобалізація (хоумскулерами часто стають діти фрілансерів, які часто 
подорожують); кроскультурність (спостерігається значна кількість дітей-носіїв 
2 або більше мов (білінгви), для яких країна проживання та мова 
репетитора/тьютора не має такого суттєвого значення, як це було ще десять 
років тому; високий рівень емоційного інтелекту (за опитуваннями батьків 
дітей хоумскулерів, більше 90% з них вважають, що сімейна освіта вирощує 
щасливих дітей: за умов домашнього навчання діти стають більш вільними у 
процесі творчості, менше порівнюють себе з іншими, мають в цілому вищий 
рівень емоційного інтелекту); розвиток інформаційних технологій, доступність 
відкритої освіти; підвищення якості освіти та урізноманітнення методів та 
методик викладання (бриколаж, інфотеймент); високі темпи споживання 
інформації (прискорення темпів розвитку суспільства стимулює нове 
покоління значно швидше оброблювати інформацію); цінові й нецінові 
методи конкуренції (заклади освіти вступають в конкурентну боротьбу за 
потенційного учня ціновими та неціновими методами, при чому, що 
стосується альтернативних шкіл – як правило, неціновими методами, 
приватних для атестації – ціновими); підвищення рівня культурної 
самобутності; «відтік мозків» (міграція не тільки кваліфікованих кадрів, а й 
учнів середніх-старших класів. У процесі дослідження проводилось 
опитування батьків дітей: 86 % з них хотіли б, щоб їхня дитина навчалась за 
кордоном, 14 % орієнтують дітей на навчання за кордоном вже зараз); 
легалізація сімейної освіти та пришвидшення темпів її поширення (згідно з 
Законом України «Про освіту» відповідальність за здобуття освіти дітьми на 
рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки; оцінювання результатів 
навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до 
законодавства [1]). 

Все це дозволяє виділити соціально-економічні детермінанти розвитку 
сімейної освіти. При цьому слід зазначити, що поняття «детермінанти» у 
різних сферах має певні загальні риси і відмінності. Найчастіше цей термін 
зустрічається у публікаціях, що стосуються економічного зростання та 
інноваційного розвитку та трактується як причина, попередня умова, що 
призводить до певного результату; як основні фактори, що мають 
домінуючий вплив; як причини, що породжують явище; як сукупність 
елементів та їх зв'язків, що обумовлюють стан і властивості взаємовідносин, 
на основі яких формуються інтегральні стійкі зв'язки; як сфера існування і 
прагнення людини, суб'єктів господарювання, держави, що виражається 
через міру задоволення потреб; як органічне поєднання і реалізація прагнень 
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людини, суб'єктів господарювання до інтеграції і збереження комфортного 
стану; як вектор діяльності [2]. Ми розуміємо під соціально-економічними 
детермінантами розвитку освіти найбільш визначальні чинники, які 
впливають на освіту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соціально-економічні детермінанти (фактори) розвитку сімейної освіти 
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Таким чином, фактори впливу на сімейну освіту – це фактори зовнішнього 
середовища непрямої дії (макросередовища), що, змінюючись, порушують 
баланс зовнішнього середовища прямої дії (мікросередовища), яке впливає 
на сімейну освіту та змушує її корегувати свій стан шляхом адаптації з метою 
стабілізації чи переходу на якісно новий рівень. Описане середовище 
характеризується рухливістю, тобто швидкістю, з якою відбуваються зміни в 
оточенні сімейної освіти і в ній самій. Як свідчить аналіз, існує велика 
кількість факторів середовища, які впливають на сімейну освіту, хоча ефект 
їхнього впливу може бути не зовсім помітним.  

Проведене дослідження факторів впливу на сімейну освіту дозволило 
зробити наступні висновки. По-перше, сімейна освіта практично залишається 
поза увагою науковців, зокрема економістів. По-друге, проаналізовано 
підходи до класифікації факторів впливу на освіту в цілому. Проведений 
аналіз свідчить про відсутність однозначного трактування факторів впливу на 
стан освіти, оскільки не існує єдиного підходу до групування факторів і мають 
місце різні думки щодо набору факторів у межах кожної групи факторів. По-
третє, запропоновано класифікувати фактори впливу на сімейну освіту в 
залежності від напряму впливу - на зовнішні (екзогенні) і внутрішні 
(ендогенні); в залежності від змісту – на управлінські, організаційні та 
економічні. В межах цих ознак кожна група факторів також має певні підгрупи 
та елементи. 
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УКРАЇНА 

 
Тіньова економіка формує суттєву частку світової економіки та має 

подібний організаційно-економічний механізм функціонування до того, який 
діє у офіційному секторі. Основна відмінність полягає у тому, що 
господарська діяльність, що здійснюється в «тіні» є законною, але вона з 
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певних економічних чи соціальних причин укривається бізнесом від органів 
державної влади. Міжнародний досвід дає змогу виявити деякі “класичні” 
причини зростання тіньової економіки. Ці причини науковці умовно сепарують 
на соціальні та економічні. 

До соціальних причин відносять: (1) ускладнення ситуації на ринку праці в 
умовах структурної перебудови та зростання безробіття; (2) масова міграція: 
зовнішня та внутрішня; (3) зсув у трудових відносинах у бік більшої 
неформальності та гнучкості. 

До економічних причин відносяться такі: (1) характер державного 
втручання в економіку: частка економіки, що “йде в тінь”, знаходиться в 
прямій залежності від ступеня регулятивного втручання, рівня оподаткування 
і масштабів корупції; (2) відкриття зовнішніх ринків з подальшим 
загостренням конкурентної боротьби, спонукає товаровиробників знижувати 
витрати будь-якими легальними і нелегальними способами. 

Проте, на нашу думку, до однієї із вагомих причин соціального 
спрямування існування тіньової економіки є низький рівень довіри бізнесу до 
влади. Дослідження свідчать про те, що рівень довіри бізнесу до влади в 
Україні у 2018р. становить 9%, та є суттєво нижчим аніж середнє значення 
цього показника у Світі [2]. Дослідження кореляції показників тіньової 
економіки та рівня довіри бізнесу до влади, що наведені у таблиці 1, 
продемонстрували значну залежність між цими показниками. 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнта кореляції показників тіньової  

економіки та рівня довіри бізнесу до влади 

Держава Коефіцієнт кореляції 

Білорусь 0,7178 

Латвія 0,85214 

РФ 0,7586 

Україна 0,6213 

 *розраховано за [2 –3] 
 

Висновки. Лінійний зв’язок між досліджуваними показниками в окремих 

країнах за 2005–2015 рр. продемонстрував досить високий ступінь кореляції. 
Однак, очевидно, що аналізовані показники є наслідком різних 
трансформацій у економічній, політичній та соціальній політиках держави, що 
не дозволяє зробити однозначного висновку щодо причин взаємозв’язку між 
показниками тіньової економіки та рівня довіри бізнесу до влади й потребує 
подальших та більш ґрунтовних досліджень. 
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УКРАЇНА 

 
В сьогоднішніх умовах ефективність взаємозв’язку між банківськими 

установами та клієнтами більшою мірою залежить не лише від диференціації 
банківських послуг та операцій, а також від рівня впровадження інноваційних 
технологій та методів роботи з клієнтами. Сучасні інтернет-технології 
відіграють велику роль у діяльності вітчизняних банківських установ, а також 
спонукають до появи та розвитку новітніх банківських послуг, однією із яких є 
Інтернет-банкінг. 

Інтернет-банкінг або веб-банкінг один із багатьох видів дистанційного 
обслуговування в банківській сфері, засобами якого є повний доступ до 
рахунків клієнта та операції за цими рахунками забезпечується в будь-який 
момент часу та с будь-якого смартфона або комп’ютера через Інтернет. Для 
взаємодії з операціями використовуються стандартні браузери, такі як Opera, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari. Таким чином, 
встановлювати додатковий софт немає сенсу. 

Надання банківських послуг у режимі онлайн дає можливість 
користувачам швидко та без зайвих витрат використовувати банківські 
послуги та мати конкурентні переваги перед всіма іншими банківськими 
установами. Однак тепер далеко не кожний банк в Україні може 
використовувати Інтернет банкінг у своїй професійній діяльності й лише 
незначна кількість банківських установ можуть пишатися своїми 
досягненнями обслуговування своїх клієнтів. 

Якщо згадати історію створення Інтернет-банкінгу, то як система віг виник 
у США у кінці XX сторіччя.  Головною з причин його виникнення стало 
обмеження на відкриття банками своїх відділень в інших містах та штатах і 
надання послуг клієнтів цих філій. 

Для реєстрації клієнта в системі Інтернет-банкінгу досить мати доступ до 
Інтернету та встановлення відповідної програми на електронному носії, 
укладання договору с банком, отримання паролів для входу до системи та 
здійснення фінансових операцій. 

Користувачі можуть здійснювати широкий спектр фінансових операцій за 
допомогою дистанційного банківського обслуговування та робити це в режимі 
реального часу. Основні операції, які можливо використовувати за 
допомогою Інтернет-банкінгу є: 

− переказ коштів з власного рахунку на рахунок іншого клієнта; 
− проведення платежів за кредитами; 
− поповнення депозитних рахунків; 
− перегляд залишків на рахунку на певний обраний період; 
− погашення заборгованостей; 
− оплата товарів в інтернеті; 
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− поповнення мобільних рахунків; 
− блокування та зміна пароля картки; 
− конвертація валюти. 
Рівень використання Інтернет-банкінгу стрімко зростає, але зараз існує 

ряд проблем, які гальмують його розвиток. Найбільш проблемні фактори: 
− користувачі повинні мати певні вміння та навички роботи з 

комп’ютером або смартфоном; 
− недовіра клієнтів до банків; 
− відсутність належної законодавчо-нормативної бази. 
В Україні законодавчо закріплено, що Інтернет-банкінг є елементом 

дистанційного банківського обслуговування. Поняття дистанційного 
банківського обслуговування розглядається у п. 11.1. Постанови НБУ від 
21.01.2004 р. No 22 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки 
в Україні в національній валюті". Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків 
у банку та обмін технологічною інформацією, визначеною в договорі між 
банком та клієнтом, клієнт може здійснювати за допомогою систем 
дистанційного обслуговування. Дистанційне обслуговування рахунку клієнт 
може здійснювати за допомогою систем "клієнт – банк", "клієнт – Інтернет – 
банк", "телефонний банкінг". 

Не дивлячись на стрімкий ріст появи Інтернету він до сих пір має досить 
низьку якість зв’язку для використання Інтернет-банкінгу у будь-якій точці 
нашої держави. Інтернет-банкінг зростає, проте далеко не всі банківські 
установи можуть похвалитися достатнім асортиментом електронних послуг, 
які би повністю задовольнили потреби клієнта. 

Інтернет-технології є одним з головних та пріоритетних напрямів розвитку 
банківської системи. 

Сьогодні за допомогою даної системи можливо здійснювати велику 
кількість банківських операцій не відвідуючи відділення банків. Це зручно, не 
потребує додаткових коштів та швидко. Також є і певні недоліки, серед яких 
шахрайство, недосконалість нормативно-законодавчої бази в цій сфері. 
Однак ця галузь є дуже перспективною і потрібно вносити корисні інновації до 
цієї сфери.  
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Reproductive traits of sows determine the scale of rearing and fattening of 

piglets, the amount of breeding products [1-3]. The signs of reproductive traits are 
believed to have the lowest values of heredity coefficients, but these indicators 
can be improved in interbreed crossing.  

In this case, maternal breeds are to be characterized by high fertility, intensive 
growth, while paternal ones should display rapid growth rates and good meat 
qualities. Raising the quality of reproduction takes place through crossing two–four 
breeds of different productivity directions. Many scientists have found an increase 
in reproductive performance of pigs crossed [4-6]. 

There is a lack of research on Pietrain as a maternal form, so we consider our 
studies timely. 

The purpose of research. Finding the most highly productive variants of 

combinations the sows in multibreed crossing that would provide high productive 
performance in animals. 

Materials and methods of research. For our studies were selected purebred 

Large White sows and cross Large White x Landrace (♀LWx♂L) sows mated with 
cross boars Duroc x Pietrain and Pietrain x Duroc (♀Dx♂P, ♀Px♂D). The 
experiments were carried out under the conditions of Open Company Freedom 
Farm Bacon in the Kherson region. The sows were fed with special mixed fodder 
according to their age, live weight and physiological condition. 

The reproductive traits of sows were estimated using conventional methods. 
The breeding index of reproductive traits of sows (BIRTS) was calculated by the 
method of O. Tsereniuk [7]. 

Research results. By litter size, the advantage was with purebred sows of the 

Large White breed (10,45 heads) (Table 1).  
Cross piglets of the ♀(LWxL) x♂(DxP) crossing variant were the heaviest at 

the time of farrowing; they were 0,12 kg heavier than their purebred peers and 
0,05 kg heavier than cross piglets of the ♀(LWxL) x♂(PxD) variant. Litter weight at 
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farrowing depends on the number of piglets in the litter and their body weight. The 
highest value was observed in sows of the ♀(LWxL) x♂(DxP) crossing variant 
(15,87 kg), which was 0,7 kg more than in ♀(LWxL) x♂(PxD) sows and 1,0 kg 
more than in purebred sows of the Large White breed. This trend continues even 
at the age of 30 days in ♀(LWxL) x♂(DxP) sows (82,63 kg), which is 5,12 kg and 
5,18 kg higher, respectively. The heaviest were cross piglets in the litter of sows of 
the ♀(LWxL) x♂(DxP) crossing variant that with high probability exceeded their 
purebred counterparts by 0,77 kg (P <0,001) and their ♀(LWxL) x♂(PxD) cross 
peers by 0,51 kg. The survival rate of piglets was at a high level: from 94,62 % in 
the litter of cross sows ♀(LWxL) x♂(DxP) to 96,0% in ♀(LWxL) x♂(PxD). 

 

Table 1 
Reproductive traits of sows in different breed combinations 

Index ♀LWx♂LW ♀(LWxL)х♂(DxP) ♀(LWxL)х♂(PxD) 

Litter size, heads 10,450,43 10,300,37 10,200,33 

Litter weight, kg  1,420,02 1,540,03** 1,490,02* 

Litter weight at farrowing, kg 14,870,69 15,870,72 15,170,48 

Live weight of the litter at  

weaning at the age of 30 days, kg 
77,453,90 82,634,63 77,513,31 

Live weight of a piglet 

at the age of 30 days, kg 
7,660,07 8,430,05*** 7,920,10* 

Survival rate up to  

30 days of age, % 
96,50 94,62 96,00 

BIRTS, points 86,843,77 87,533,60 85,332,76 
 

Note: * - Р<0.05; ** - Р<0.01, ***- Р<0.001 

 
The assessment of the index of reproductive traits of sows (BIRTS) was 

performed considering litter size and weight at weaning time. The study found that 
♀(LWxL) x♂(DxP) sows were characterized by the highest index (87,53 points), 
which is +0,86 points higher than in purebred sows and + 2,2 points higher than in 
sows of the ♀(LWxL) x♂(PxD) crossing variant. 

Variance analysis determined the effect of the boar-sire on the weight of one 
piglet at the time of weaning (65,80 %) with high probability (P <0,001), and on the 
litter weight of sows (3,77 %). The correlation established between the traits of 
litter size and litter weight at the time of weaning ranged between r = 0,66 
(P<0,05) and r=0,95 (P <0,001). 

Conclusions. The study determined the effectiveness of using DxP and PxD 

boars in crossings with LWxL sows. They exceeded their purebred counterparts of 
the Large White breed at the time of weaning at 30 days in litter weight by 
+5,18 kg and +0,06 kg, and in the average weight of one piglet by +0,77 kg and 
+0,26 kg, respectively. 
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УКРАЇНА 

 
Від рівня професійної компетентності державних службовців, їх 

здатностей до постійного особистісного та професійного розвитку залежить 
ефективність впровадження в життя управлінських рішень та реалізації 
державних програм соціально-економічного розвитку країни. Компетентність 
державного службовця – це комплекс знань, вмінь та навичок, ділових і 
особистісних якостей, які в достатній мірі характеризують здатності 
державного службовця на високому рівні виконувати свої професійні 
обов’язки [2]. 

Успішність сьогоднішніх професіоналів державної служби, які реалізують 
свої знання та вміння у сфері, де переважають людські взаємовідносини 
напряму залежить від розвитку їх емоційного інтелекту.  

Сьогодні тестування IQ втратило свою значущість, фахівці вважають, що 
чим вище посада, тим менше можна покладатися на IQ тести. Натомість 
важливішими визнаються інші фактори, зокрема, емоційний інтелект [8].  

Феномен «емоційний інтелект» стає все більш популярним у науковому 
світі. Різні тлумачення аспектів цього поняття мали місце в усі часи при 
вивченні проблеми емоційної культури людини, суспільства [5]. Наприклад, 
Д. Гоулман визначає емоційний інтелект як здатність особистості розуміти 
власні емоції та емоції інших для того, щоб використовувати отриману 
інформацію для реалізації власних цілей [3]. 

Фахівці наголошують, що емоційний інтелект є важливим джерелом 
інформації, необхідної для успішної поведінки та досягнення високих 
результатів. Поперше, необхідно визнавати та розуміти емоції, що включає 
виявлення, сприйняття, визначення, впізнавання та опис їх розвитку, 
взаємозв’язку емоцій, їхніх найменших відмінностей. Подруге, необхідно 
контролювати емоції (регулювати, стримувати тощо) і зрештою, це дозволяє 
використовувати емоції — управляти своїми емоціями, використовуючи їх 
заради досягнення цілей, посилюючи сприйняття та зацікавленість за 
рахунок емоцій; враховувати власний настрій для кращого виконання 
завдань [8]. 

О. І. Богучаровою [1] емпірично було доведено, що рівень емоційного 
інтелекту позитивно впливає на ефективність прийняття управлінських 
рішень менеджерів в умовах інновацій.  

У зв’язку із зазначеним вище, доцільним є впровадження процесу 
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визначення рівня емоційного інтелекту осіб, які претендують на вступ на 
державну службу. Так, науковці [4] Національної академії державного 
управління при Президентові України розробили комп’ютерну діагностичну 
програму, загальна мета якої – одержання інформації про рівень розвитку та 
взаємозв’язку індивідуально-психологічних особливостей державного 
службовця. Ця програма, окрім іншого, дозволяє діагностувати емоційний 
інтелект державного службовця. 

Таке тестування є обов’язковим на етапі проведення конкурсу на заняття 
вакантної посади державної служби. При проведенні конкурсу на зайняття 
посад державної служби передбачено проведення тестування на знання 
законодавства з метою визначення рівня знань Конституції України, 
законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого 
законодавства [6]. Проведення тестування на визначення рівня емоційного 
інтелекту стало б комплексною перевіркою готовності претендента 
виконувати функціональні обов’язки державного службовця, дозволило б 
визначити не лише рівень професійних знань, а й відповідність таким 
вимогам, як: управління змінами, прийняття ефективних рішень, лідерство, 
комунікація та взаємодія, досягнення результатів, стресостійкість, управління 
ефективністю та розвиток людських ресурсів. Саме такі вимоги [7] 
передбачені для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 
категорії «А».  

Вкрай важливим є підвищення кваліфікації державних службовців за 
тренінговими програмами з лідерства із включенням модулю з управління 
емоційним інтелектом.  
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УКРАЇНА 

 
Ділянка робіт розташована у м. Львові на території Регіонального 

ландшафтного парку «Знесіння» в північно-західній його частині обмеженій 
вулицями Митрополита Липківського та Заклинських – ділянка «Озеро малого 
кар’єру».  

Метою робіт було уточнення інженерно-геологічних умов ділянки 
існуючого озера («озеро малого кар’єру»), аналіз стану його замулення та 
надання рекомендацій щодо поліпшення його технічного стану. Для 
виконання поставленого завдання було проведено ряд робіт: 

 маршрутні обстеження території прилеглої до ділянки робіт; 

 механічне та ручне буріння свердловин для визначення 
ґрунтоволітологічного складу, гідрогеологічних умов, фізико-механічних 
властивостей ґрунтів, а також одержання даних для надання рекомендацій 
по покращенню технічного стану території;  

 дослідження дна озера – визначення «твердого» дна та сучасного 
рівня замулення озера;  

 комплексні інженерно-геодезичні вишукування з складанням плану 
території масштабу 1:500 (включаючи дно озера);  

 вивчення якісного (хімічного) складу грунтових та поверхневих вод та 
прогноз змін;  

 складання звіту по проведених роботах з рекомендаціями. В процесі 
буріння свердловин проводилась їхня документація, відбір проб ґрунтів 
непорушеної та порушеної структури для лабораторних досліджень. 
Номенклатурна назва грунтів відповідає ДСТУ Б В.2.1-2-96. Після закінчення 
всіх робіт свердловини ліквідовані у відповідності з вимогами чинних 
нормативних документів.  

Лабораторні випробування ґрунтів з визначення їх фізико-механічних 
характеристик проведені у лабораторії механіки ґрунтів згідно із 
стандартними методиками, відповідно до чинних нормативних документів. 
Опрацювання результатів лабораторних визначень фізико-механічних 
характеристик ґрунтів виконувалося у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.1-
5-96.  

https://doi.org/10.36074/20.09.2019.v1.06


20 septembre 2019  Genève, Suisse  43 
. 

 

Методика та обсяги виконаних робіт.  

Метою робіт було уточнення інженерно-геологічних умов ділянки 
існуючого озера («озеро малого кар’єру»), аналіз стану його замулення та 
надання рекомендацій щодо поліпшення його технічного стану. 

Існуюче озеро, або загальновживана назва «Озеро малого кар’єру» 
насправді є штучною водоймою – ставом, утвореному на місці давнього 
піщаного кар’єру (звідки і походить його назва). Орієнтовний час спорудження 
даного ставу – 1986 р. Інтенсивна розробка піщаного кар’єру завершилась 
коли була вскриті відклади пісковиків міоцену які підстилають піщані 
відклади. Після припинення розробки кар’єру на його місце почали звозити 
будівельне сміття, промислове сміття, відсипати грунти різноманітні за 
складом, чим поступово заповнювали кар’єр.  

До усіх насипних грунтів також добавлялись піщані відклади – з осипів 
крутих стінок кар’єру (висота яких до 20 м). Вся ця товща різноманітних 
відкладів поступово формувала новий рельєф кар’єру. Присутність значної 
частки глинистих порід в товщі насипного грунту і високий рівень грунтових 
вод сприяли утворенню «озера», яке довгий час було мілкою (до 0,5 м) 
заболоченою водоймою. Неодноразові чистки «озера» (зокрема останні в 
2011-2012 рр.) сформували його теперішній вигляд. Сучасні розміри озера 
125 м (найдовша сторона) на 50 м (середня ширина. Абсолютна відмітка 
дзеркала води за результатами геодезичного знімання – 305,81 м. 
Максимальна глибина зафіксована за нашими замірами – 1,61 м. 

Основні результати виконаних робіт. 

Протягом травня – липня 2019 р. фахівцями ТзОВ «Геол-Тех» на 
замовлення РЛП «Знесіння» був проведений комплекс дослідних робіт на 
об’єкті «Озеро малого кар’єру». Роботи в такому об’ємі виконувались вперше.  

1. За результатами інженерно-геологічних досліджень на ділянці робіт 
виділено п’ять інженерно-геологічних елементів (ІГЕ). Варто відмітити, що 
грунтово-рослинний шар як окремий елемент не виділявся через незначну 
його потужність і як правило, об’єднувався з ІГЕ-1. Усі відібрані проби ґрунтів 
відправлялись в сертифіковану лабораторію ТзОВ «Геол-Тех», де 
проводились визначення їх фізико-механічних властивостей. Роботи з 
визначення замулення дна озера проводились наступним чином: геолог та 
геодезист на човні пересувався поверхнею озера і через певну відстань 
геодезичним обладнанням фіксувалась точка з координатною прив’язкою і 
глибиною до намулу. Після цього ручним буром геолога проходили намул в 
даній точці до «твердого» дна, дані записувались. І так рухались від точки до 
точки.  

2. Всього 26 точок. Оскільки, більша половина озера заросла очеретом та 
лататтям, то було прийняте рішення при виборі точок замірів прив’язати їх до 
оконтурення заростів латаття та очерету. Як результат ми отримали не лише 
значення замулення, а також оконтурили окремо латаття та очерет.  

3.Гідрохімічні дослідження грунтових вод виконані з двох проб відібраних 
з свердловини № 11 та озера. Аналіз виконаний в сертифікованій лабораторії 
ТзОВ «Геол-Тех». Як бачимо з результатів аналізу води із свердловини та 
озера, вони близькі за складом, що й не дивно, оскільки джерелом живлення 
озера є підземні води вскриті в свердловині № 11. Вода за складом 



44  Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique  Volume 1 
. 

 

гідрокарбонатна кальцієва, прісна (мінералізація на час досліджень ≈ 0,7 
г/дм3. Величина мінералізації підземних вод може коливатись в незначних 
межах в залежності від пір року – зменшуватись після значних сезонів опадів, 
сніготанення та зростати в посушливі періоди. Але значного росту 
мінералізації (вище 1,0 г/дм3) враховуючи літологічний склад водовмісних 
порід не очікується.  Підземна вода за результатами аналізу в межах норм 
для питних вод. Водоносний горизонт складений пісковиками та пісками, а 
його розвантаження (одне з найбільших) на території парку проходить з 
каптованого джерела на схилах «Високого замку», питна вода якого здавна 
використовується місцевими жителями в якості питної. Але враховуючи що 
водоносний горизонт на значній площі поширення погано захищений від 
поверхневих впливів та забруднень, то потрібен більш детальний та 
тривалий моніторинг підземних вод.  

Висновки та рекомендації.  

Згідно поставленого завдання було проведено комплекс 
інженерногеологічних, інженерно-геодезичних, гідрогеологічних та 
гідрохімічних досліджень ділянки «Озера малого кар’єру».  Метою робіт було 
уточнення інженерно-геологічних умов ділянки існуючого озера («озеро 
малого кар’єру»), аналіз стану його замулення та надання рекомендацій 
щодо поліпшення його технічного стану. Роботи в такому об’ємі на об’єкті 
виконувались вперше. 

За результатами інженерно-геологічних робіт уточнена геологічна будова 
ділянки, визначені фізико-механічні властивості ґрунтів на глибину до 10 м, 
детально вивчений сучасний стан замулення озера.  

За результатами інженерно-геодезичних робіт складений топографічний 
план ділянки робіт масштабу 1:500. Площа знімання складала 3,0 га. За 
результатами гідрогеологічних та гідрохімічних досліджень встановлено 
умови живлення існуючого озера, хімічний склад підземних вод.  

1. Дослідження сучасного стану замулення озера дали наступний 
результат: максимальна зафіксована глибина намулу становить 0,32 м в 
точці № 10. Середнє значення 0,17 м., розташування точок досліджень 
розроблено на графічному додатку. 

2. На ньому також окунтурено поширення заростів очерету та латаття. 
Враховуючи те, що остання чистка озера була в 2011-2012 рр., то на даний 
час можна говорити, що процес замулення уповільнився, середня глибина 
озера до намулу 1,1 м, але поряд з уповільненням накопичення намулу, 
відбувається інтенсивне заростання озера очеретом та латаття. На даний 
час практично 50% поверхні озера заросло. Підсумовуючи, можемо 
рекомендувати наступне: 

 Оскільки, процес накопичення намулу сповільнюється у порівнянні з 
минулими роками, тобто настає певна рівновага, то розширювати озеро в 
північно-західному напрямку не рекомендуємо, оскільки цей берег крутий та 
складений піщаними відкладами, то будь яке втручання спричинить осування 
схилів. Тому вздовж цього схилу варто думати про укріплення берегу.   

 Північний та північно-східний берег теж не придатний для розширення 
озера. Він складений ґрунтами ІГЕ-1 (у тому числі продуктами попередньої 
чистки озера) і слугує в певній мірі дамбою, що підтримує гідродинамічну 
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рівновагу. Заміри рівнів ґрунтових вод в свердловині 8-Р показали, що рівень 
води в свердловині вище рівня озера, тобто в ґрунтах ІГЕ-1 на цій ділянці 
присутні локальні водоупори та обводнені ізольовані лінзи.  

 Потенційно озеро можна розширювати в південно-східному напрямку, 
оскільки заміри рівня ґрунтових вод у свердловинах в цьому напрямку (1-Р, 2-
Р, 7-Р) підтверджують гідравлічний зв'язок з озером, а берег пологий та 
низький.  

 Збільшити глибину озера практично не можливо, оскільки дно 
складене малопотужним прошарком тріщинуватого пісковику, нижче якого 
залягає горизонт ІГЕ-4, складений мергелястою глиною, який в даному районі 
є локальним водотривам. Його порушення може привести до втрати озера. 

 Подальші роботи щодо поліпшення технічного стану озера варто 
звести до укріплення північно-східного схилу, чистки озера від інтенсивного 
заростання та періодичний моніторинг стану замулення. Варто приділити 
увагу питанням облагородження території довкола озера, влаштування 
пішохідної доріжки довкола озера та облаштування лавочок довкола.  

3. Проведені інженерно-геологічні, гідрогеологічні та гідрохімічні 
дослідження виявили перспективу збільшити рекреаційний потенціал 
території парку загалом та «Озера малого кар’єру» зокрема. За межами 
геодезичної зйомки з свердловини № 11 було відібрано пробу води, аналіз 
якої показав хороші якісні показники складу як для питної води. Враховуюч, 
що свердловина № 11 розташована максимально віддалено від озера, 
напрямок току підземного потоку іде від свердловини № 11 до озера, тобто 
потенційні забруднення води озера не повинні попасти у свердловину. Місце 
для свердловини вибране в сприятливих геоморфологічних умовах, під 
схилом поряд (в 5-8 м від стежки). Зафіксований рівень ґрунтових вод в 
свердловині 4,6 м, покрівля пісковику на глибині 5,8 м від поверхні, 
абсолютна відмітка свердловини № 11 – 311,58 м. Враховуючи отримані дані 
рекомендуємо: 

 Пробурити розвідувальну гідрогеологічну спостережну свердловину 
глибиною 7 - 7,5 м, з облаштування поліпропіленового, або сітчастого 
фільтра з гравійною обсипкою в інтервалі 4,6-7,0 м. 

 Провести коротку (декілька годин) пробну відкачку свердловини, щоб 
оцінити перспективний дебіт. • Регулярно відбирати хімічні та санітарно-
бактеріологічні аналізи води з свердловини щоб оцінити безпечність води. 
Варто відмітити, що на стадії наших робіт санітарно-бактеріологічні 
дослідження води не передбачались. Тому, оцінити санітарну безпечність 
води варто в першу чергу.  

 У випадку безпечності води проводити регулярні режимні 
спостереження не рідше 1 разу на тиждень протягом року - заміряти рівні 
води в свердловині, для оцінки динаміки змін протягом пір року.  

 За підсумками проведених рекомендованих спостережень та при 
сприятливому якісному та кількісному складу підземної води з спостережної 
свердловини можна облаштувати каптаж свердловини з ручною помпою, та 
облаштувати територію поряд з свердловиною.  
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 Наявність поряд з озером джерела питної води та близькість 
розташування з туристичною стежкою збільшить рекреаційний потенціал 
парку.  
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УКРАЇНА 

 
Тенденції застосування інформаційних технологій у сьогоденні вказують 

на наявність глибокого протиріччя між характером майбутнього розвитку 
людства з провідною роллю інформаційного фактора, з одного боку, та 
фактичною неготовністю державних інститутів до повного контролю за 
інформаційними процесами – з іншого [1].  

Одним з напрямків рішення даного протиріччя являється створення 
державних інформаційно-аналітичних систем інтрамереж країнами світу. При 
цьому математичне моделювання функціонування даних систем являється 
важливим фактором впливу на теорію та практику їх проектування – через 
оцінку функціональної надійності їх роботи. 
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Проблема оцінки функціональної надійності інформаційних та 
інформаційно-аналітичних систем розглядалась у наукових працях 
В. Мартиновим, Ю. Морозовим, В. Бобковим, А. Яковлєвим [2-4] та ін. Також 
цьому питанню значну увагу було приділено у наукових працях Г. Майерс, 
Р. Гласс, Р. Джонсона [5-7] та ін. Однак аналіз існуючих моделей та методів 
розрахунку надійності інформаційно-аналітичних систем (ІАС) показав, що 
вони не повністю враховують таку властивість як функціональна надійність, а 
також структур та технічних, програмних, математичних і лінгвістичних 
особливостей засобів ІАС.  

Під функціональною надійністю інформаційно-аналітичних систем 
розуміється їх спроможність забезпечити визначений рівень працездатності 
при виконанні визначених їм функцій (ефективне інформаційне та аналітичне 
забезпечення територіально розподілених, але функціонально 
взаємозалежних груп посадових осіб органів управління (ОУ) в процесі 
вироблення ними управлінських рішень). 

Будь-яку ІАС IAСS  можна описати відношенням типу: 

UPDTS IAС                                          (1) 
 

де T  множина технічних засобів ІАС; 

D  множина баз даних системи; 

P  множина програмних засобів системи; 

U  множина користувачів системи. 

 
Якщо спектр діяльності організацій та інститутів держави виразити через 

множину функцій F , які реалізовані у складі ІАС, тоді реалізацію будь-якої з 

них f  можна розглядати як співвідношення SS f  , при чому: 

FfUDPTS f  ,                                   (2) 

При цьому SS
Ff

f 


 . 

 
Для розробки в достатній мірі адекватних математичних моделей оцінки 

надійності функціонування даних систем, необхідно розглянути ієрархію 
структури ІАС, яка складається з декількох рівнів (рис 1):  

І – рівень, найвищий – сама система, що характеризується її 
призначенням (у нашому випадку – ІАЗ); 

ІІ – рівень підсистем (збору, обробки, узагальнення даних; програмного, 
ергономічного, математичного, організаційного забезпечення; ...та інш.); 

ІІІ – рівень апаратно-програмних та функціональних елементів (засоби 
технічного та програмного забезпечення, алгоритми процесів, комплекси 
програм, дані, які необхідні для роботи та користувачі). 

Розрахунок функціональної надійності усієї ІАС пропонується здійснювати 
по рівням. 

На найнижчому рівні застосовуються найпростіші моделі розрахунку 
надійності елементів. 
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Рис 1. Ієрархічна структура ІАС 

 
Так, для оцінки надійності роботи бази даних (БД) ІАС модель можна 

представити як відновлювану систему з обмеженим об'ємом запасних частин 
(у нашому випадку – реплік БД).  

Надійність БД ІАС доцільно оцінювати як ймовірність того, що на інтервалі 

),( t0 число відмов реплік БД буде не більше (п -1), що обчислюється за 

формулою: 
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Дану величину можемо прийняти за оцінку імовірності безвідмовної 

роботи системи з “теплим” резервуванням, яка містить n реплікованих БД 
ІАС, на момент часу t.  

При розгляді більш складної, але досить реальної ситуації, коли в 
територіально-розподілених вузлах обробки даних ІАС здійснюється 
локальне резервне копіювання станів реплік БД через деякі апріорно задані 
інтервали часу (передбачається, що послідовність зняття резервних копій 
(тобто контрольних точок) у цілому для всієї системи синхронізована), кожна 
з реплік БД відновлюється зі своєї останньої локальної резервної копії (РК), а 
далі здійснюється її актуалізація відповідно до локального журналу змін.  
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Подальша побудова моделей, призначених для оцінки характеристик 
надійності розглянутої системи, буде здійснюватись на основі формалізації 
кінцевих ланцюгів Маркова.  

Розглянемо наступні стани системи:  

0S  у системі всі репліки БД функціонують та доступні;  

1S одна з реплік перебуває в стані відмови (непрацездатна), 

здійснюється її відновлення за допомогою відповідної локальної РК;  

2S дві репліки в стані відмови;  

... 

nS усі наявні репліки БД ІАС перебувають у стані відмови, здійснюється 

їхнє відновлення. Саме в цьому випадку можна говорити про відмову всієї БД 
ІАС, оскільки жодна з реплік не буде працездатною та доступною для роботи 
користувачів.  

Як і раніше, будемо вважати, що система піддається пуассонівському 

потоку відмов з інтенсивністю , а відновлення кожної з реплік здійснюється з 

інтенсивністю  . Граф зв'язку станів системи можна представити у вигляді 

марківського ланцюга (рис 2). 
 

 
 

Рис 2. Граф зв'язку станів системи у вигляді марківського ланцюга 

 
Дана схема переходів станів складної системи відома як марківський 

ланцюг “загибелі-розмноження”.  
Імовірність безвідмовної роботи розглянутої схеми функціонування БД 

ІАС обчислюється за допомогою системи рівнянь, яка описує кінцеві 
імовірності всіх можливих станів системи в рамках даної моделі й 
дорівнюватиме: 
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де БДQ  імовірність безвідмовної роботи бази даних ІАС;  

np  імовірність того, що всі репліки БД знаходяться у стані відмови; 

  інтенсивність потоку відмов; 

0p  імовірність того, що усі репліки БЗ ІАС доступні та функціонують. 

 
На наступному рівні надійність функціонального або програмно-

апаратного елементу можна розрахувати з урахуванням їх тісного 
взаємозв’язку з іншими елементами. Більш докладно модель описана у 
роботі [8]. 
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Розрахунок надійності підсистем ІАС інтрамереж ЗС України здійснюється 
на наступному рівневі. Розглянемо це на прикладі моделі розрахунку 
надійності допоміжних функцій системи. 

Оцінку надійності і-ї допоміжної функції ІАС будемо здійснювати через 
імовірність безвідмовного виконання цієї функції, з урахуванням апаратно- 
програмних засобів, програмного забезпечення та системи управління 

базами даних 
ПЗ

і

АП

іі ррр   де 
АП

ір - імовірність безвідмовної роботи 

апаратного забезпечення при виконанні і-ї функції, 
ПЗ

ір - імовірність 

безвідмовної роботи програмного забезпечення при виконанні і-ї функції. 
Знаючи імовірності безвідмовної роботи кожної допоміжної функції, з 

урахуванням роботи апаратно-програмних засобів, програмного 
забезпечення, системи управління базами даних (СУБД) і користувача, 
можемо визначити імовірність безвідмовної роботи всієї функціональної 
підсистеми, що реалізує дані допоміжні функції.  

В загальному, вирішується задача визначення коефіцієнта готовності 
інформаційно-аналітичної системи )( сГ РК , чи її функції надійності 

)( tРс
, при фіксованому значенні часу t, що дає можливість розрахувати 

функціональну надійність ІАС та розробити математичні моделі оцінки 
надійності як апаратно-програмних засобів, так і функціональних елементів 
ІАС.  

На передостанньому рівні, знаючи імовірності безвідмовної роботи кожної 
функції, з урахуванням роботи апаратно-програмних засобів, програмного 
забезпечення, СУБД та користувача, можна визначити імовірність 
безвідмовної роботи усієї функціональної підсистеми. 

Висновок. Запропонована методика розрахунку функціональної 
надійності ІАС інтрамереж держави, на відміну від існуючих, дає змогу 
урахувати відсутність обліку структур й особливостей технічних, програмних, 
математичних та лінгвістичних засобів ІАС, що, у свою чергу, дає можливість, 
за допомогою спрощеного математичного апарату, здійснювати розрахунок 
показників функціональної надійності ІАС інтрамереж та застосовувати їх в у 
складі інженерних методик оцінки ефективності цих систем. 
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УКРАЇНА 

Газотранспортна система України (ГТС) складається з густої мережі 
газопроводів як для подачі газу внутрішнім споживачам, так і для транзиту 
блакитного палива до країн Європи. Енергетична ситуація, яка склалася в 
Україні, вимагає інноваційних рішень для ресурсозберігаючого використання 
енергоносіїв.  

Причинами збільшення втрат енергії під час експлуатації магістрального 
газопроводу є зростання гідравлічного опору рухові потоку газу в трубах 
унаслідок підвищення шорсткості внутрішньої поверхні труб або появи 
місцевих опорів у вигляді рідинних пробок у понижених ділянках 
трубопроводу. За фіксованого перепаду тисків на початку і в кінці лінійної 
ділянки зростання гідравлічного опору призводить до зменшення пропускної 
здатності газопроводу. Тим самим зниження пропускної здатності системи 
трансукраїнських газопроводів може призвести до недоподачі газу 
споживачам [1]. 

Джерелом надходження рідинної фази в газопровід є сам потік газу: при 
високих тисках і відповідних температурах газу в трубах може досягатися 
його точка роси по воді та важкиx вуглеводнях, що призводить до конденсації 
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рідини. Зростання шорсткості внутрішньої поверхні стінок труб відбувається 
завдяки процесам внутрішньотрубної корозії. Досвід експлуатації 
газопроводів показує, що основною причиною зниження пропускної здатності 
газопроводів є наявність у трубах рідинної фази. Для оцінки міри зниження 
пропускної здатності газопроводу в результаті зростання гідравлічного опору 
труб загальноприйнято використовувати коефіцієнт гідравлічної ефективності 
(Е – відношення фактичної пропускної здатності (виміряної) до її 
теоретичного значення) [1-6]. 

Поняття гідравлічної ефективності вперше ввів Ходанович Є.І. [7]. Воно 
трактувалося як зниження пропускної здатності газопроводу внаслідок 
зростання гідравлічного опору, викликане процесами старіння. Але крім 
процесів старіння на зниження коефіцієнту гідравлічної ефективності 
впливають і інші процеси: випадання в трубах конденсату, гідратів, 
хлористого кальцію, механічних домішок, а також погане очищення труб при 
введенні нових газопроводів [8].  

Аналіз забруднень внутрішньої порожнини газопроводів дозволив 
встановити, що забруднення являють собою складну багатокомпонентну 
суміш, що складається з пластової, конденсаційних і поверхневих вод, 
вуглеводневого конденсату, емульсій, механічних домішок, мінеральних 
масел, органічних кислот, солей двох- і тривалентного заліза, метанолу, 
гликолю. При експлуатації магістральних газопроводів значні труднощі 
створює запиленість газу. Встановлено, що знос робочих коліс відцентрових 
нагнітачів прямо пропорційний змісту пилу в газі. Найбільшу ерозію металу 
робочих коліс нагнітача викликають фракції пилу розміром понад 20 мкм. При 
впливі змоченого пилу на метал інтенсивність ерозії зростає [9].  

Незважаючи на ретельну підготовку газу до дальнього транспорту в 
магістральний газопровід потрапляє, як зазначено вище, значна кількість 
води і конденсату, продуктів корозії металу труб і масла з ущільнень 
нагнітачів. Сторонні домішки, поступово накопичуються у внутрішній 
порожнині магістральних газопроводів, збільшують його гідравлічний опір. 
Якщо магістральний газопровід працює з недовантаженням, то зменшення Е 
призводить до збільшення ступеня стиснення компресорної станції і, 
відповідно, до зростання витрат потужності на транспорт постійної кількості 
газу. При експлуатації часто зустрічаються випадки, коли пропускну здатність 
газопроводу потрібно підтримувати на рівні проектної, яка відповідає 
найкращій ефективності. В цих випадках, потрібні заходи з підтримки Е на 
більш високому рівні, які повинні призводити до зниження витрат на 
компримування газу, тобто до зниження витрати паливного газу або 
електроенергії [10, 11]. 

Для підвищення гідравлічної ефективності та надійності роботи 
газопроводів підприємства періодично продувають і очищають внутрішні 
порожнини трубопроводів очисними поршнями. При будівництві газопроводів 
передбачають установку вузлів запуску і прийому очисних пристроїв, 
локальне підвищення швидкості газу та ін. Але при очищенні виникають 
додаткові енерговитрати на пропуск очисного поршня і транспортування 
продуктів очищення [12]. 
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З іншого боку, підвищення гідравлічної ефективності газопроводів і, 
відповідно, економія енергоресурсів, забезпечується за рахунок поліпшення 
підготовки газу до транспорту, тобто технологія підготовки газу повинна 
забезпечувати безаварійний та надійний транспорт газу по магістральних 
газопроводах [13, 14]. 

Проблема визначення коефіцієнта гідравлічної ефективності газопроводів 
при моделюванні фактичних режимів роботи ГТС зазначена в [15] та 
пропонуються шляхи вирішення даної проблеми. 

Математичному моделюванню гідравлічної ефективності та способам 
підвищення Е присвячена велика кількість сучасних праць [16-21].  

На практиці коефіцієнт гідравлічної ефективності в процесі експлуатації 
визначається для кожної ділянки між компресорними станціями не рідше 
одного разу на рік. За величиною E судять про забрудненість лінійної частини 
газопроводу. При перевищенні встановлених значень Е необхідно проводити 
очищення порожнини газопроводу. Скупчення води і конденсату видаляють 
продуванням. Якщо це не призводить до необхідного ефекту, по газопроводу 
пропускають очисні поршні. Важливу увагу слід також звернути на часовий 
тренд коефіцієнта гідравлічної ефективності. Різке падіння його чисельного 
значення свідчить про зміну технічного стану лінійної ділянки газопроводу, 
причину якого слід терміново встановити шляхом додаткового використання 
спеціальних методів діагностики з метою запобігання виникненню аварійних 
ситуацій. 

Висновок. Для сфери експлуатації магістральних газопроводів важливо 

мати сучасні методики визначення коефіцієнта гідравлічної ефективності та 
бути впевненими в достовірності його визначення як діагностичної ознаки. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Обеспечение должного уровня шумопоглощения является крайне 
важнейшей задачей в случае создания промышленных зданий, поскольку 
именно в них, в определённых ситуациях, может возникать эффект 
фокусировки отраженных звуковых волн на отдельных участках 
пространства, что крайне неблагоприятно с точки зрения влияния на 
физиологию и психоэмоциональное состояние человека [1]. 
Противодействием подобным угрозам, традиционно, является принятие 
соответствующих проектных и конструктивных решений – изменение формы 
отражающих поверхностей, устройство звукорассекающих клиньев, 
подвесных звукоизолирующих покрытий и пр. Грамотно принятые такие меры 
обеспечивают определённый результат, однако трудоёмки, требуют 
дополнительных затрат, долговечность применяемых навесных элементов 
как правило уступает долговечности самого объекта, вынуждают отступить 
от изначально задуманной формы объекта. В связи с этим дальнейшая 
борьба за благоприятный звуковой фон в помещении может осуществляться 
в первую очередь за счёт существенного повышения звукопоглощающих 
свойств материалов ограждающих конструкций. 

Как известно, основным принципом ослабления отражения звуковых волн 
с целью снижения уровня шума в помещении, является использование их 
энергии с нагревом материала. Так, рассеивание энергии акустических 
колебаний в поглотителях волокнистого типа с выделением тепла, 
являющихся лучшими в своём классе, происходит вследствие ряда явлений 
[2]: 

−  вязкости воздуха, которого в межволоконных промежутках 
содержится достаточно много и колебания частиц воздуха во внутреннем 
объеме поглотителя; 
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−  трения волокон друг о друга и рассеивания энергия, вследствие 
трения кристаллов волокон между собой; 

−  трения частиц воздуха о волокна, имеющие также существенную 
суммарную площадь поверхности. 

Поэтому на средних и высоких частотах происходит особенно 
эффективное звукопоглощение. Коэффициенты звукопоглощения 
материалов находятся в пределах 0,4 … 1,0 [3]. Опираясь на базовые 
положения строительного материаловедения и бетоноведения с учётом 
специфики неавтоклавного газобетона был проведён анализ факторов 
повышения прочности материала. 

Основным условием получения эффективных звукопоглощающих 
ячеистых бетонов, как уже отмечалось ранее, является формирование 
развитой системы открытых сообщающихся пор достаточно большого 
сечения. 

Подобная структура будет обеспечивать: 

−  снижение прямого отражения звуковой волны (увеличение диффузии) 
ввиду сложного микрорельефа поверхности; 

−  большую глубину проникновения звуковых волн в толщу материала и 
ослабление отражения вследствие сквозного пропускания части звука; 

−  поглощение звуковых колебаний стенками пор находящимися под 
значительным углом к фронтальной поверхности материала, вследствие 
чего часть звуковых колебаний начинает распространятся вдоль слоя 
поглощающего материала, вследствие чего увеличивается путь 
распространения звуковой волны и её ослабление; 

−  развитая площадь внутренней поверхности порового пространства 
материала, обеспечивающая ослабление звуковой волны за счёт трения 
воздуха; 

−  наличие определённого количества открытых тупиковых пор приводит 
к неадиабатическому сжатию в них воздуха, вследствие передачи части 
энергии (на пике сжатия) стенкам поры, что так же является одним из 
механизмов звукопоглощения; 

−  многократное отражение звуковой волны в лабиринтных порах. Кроме 
того, можно предположить ещё один механизм гашения энергии звука, при 
котором вследствие существенной разницы в скорости его распространения 
в воздухе и материале межпоровых перегородок, одна и та же волна может, 
разделившись, дойти до определённой точки в противофазе и полностью 
или частично погасить себя. 

На практике все перечисленные факторы действуют совместно, 
обеспечивая итоговый уровень звукопоглощения материала. 

При проектировании состава звукопоглощающих ячеистых бетонов 
следует сфокусировать внимание на обеспечении формирования системы 
сообщающих пор, перевод которых в разряд открытых будет обеспечиваться 
при резке материала на изделия [4]. 

Процесс поризации ячеистого бетона заключается в формировании 
первичных пор малого диаметра (образованных единичной частицей 
газообразователя) с их постепенным переходом в конечные ввиду 
многократного слияния (рис. 1). 
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*диаметр иглы 1,8 мм 

Рис. 1. Макроструктура ячеистого бетона 
 
 Кратность слияния первичных пор, и как следствие их итоговый размер, 

зависит от ряда факторов, таких как дисперсность и зерновой состав твёрдой 
фазы, водосодержания смеси и её реологических характеристик, наличия 
добавок и условий вспучивания массы. При получении газобетонов 
традиционной структуры оптимальным является максимальный переход 
первичных пор в конечные, с фиксацией полученной структуры за счёт 
схватывания вяжущего. 

Для получения сообщающейся пористости необходимо добавление 
третьего этапа поризации: продолжения реакции газовыделения для 
прорыва стенок сформировавшихся пузырьков. В традиционной технологии 
такое явление называется «кипение» и приводит к выходу газа и оседанию 
поризованной массы (получению брака). 

Что бы избежать подобного явления, масса к началу 3-го этапа поризации 
должна обладать достаточной пластической прочностью, чтобы сохранить 
полученную структуру при нарушении герметичности значительной доли 
газовых пузырьков.  

С технологической точки зрения реализация 3-го этапа требует 
увеличение дозировки газообразователя, при ограниченном количестве 
регулятора пластической прочности – гипса. Роль гипса, как известно, 
заключается в связывании побочного продукта реакции газовыделения 
(алюмината кальция) в эттрингит (гидросульфоаллюминат кальция), вместо 
образования слоистых кристаллов гидроаллюминатов кальция, вызывающих 
резкое повышение вязкости смеси, что препятствует её поризации. 

Повышение дозировки алюминиевой пасты (пудры) обеспечит более 
высокую начальную скорость поризации, которая до своего загустевания в 
достаточной степени поризуется. После выработки имеющегося гипса и 
резкого загустевания смеси – обретения нужной пластической прочности, 
дальнейшее газовыделение приведёт к росту давления в порах, их 
вытягиванию и разрыву вдоль оси поризации, т.е. формированию 
сообщающихся пор. Излишки газа в конечном итоге выйдут из 
поризующегося материала по сформировавшимся каналам. 

Высокая экзотермичность процесса газовыделения обеспечит быстрый 
набор прочности в ранний период, что в сочетании с применением вместо 
портландцемента композиционных вяжущих, позволят отказаться от 
тепловой обработки [6]. 
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УКРАЇНА 

 
Встановлено, що відомі методи сегментування зображень не можуть бути 

напряму застосовані до сегментування аерокосмічних зображень [1]. 
Проаналізовані генетичні та еволюційні методи сегментування зображень, які 
в теперішній час знайшли застосування при обробці медичних зображень [2]. 
Встановлено, що зазначені методи не можуть бути використані для 
сегментування аерокосмічних зображень. 
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Розглянута можливість застосування алгоритмів ройового інтелекту для 
вирішення задачі сегментування аерокосмічних зображень. Встановлено, що 
ройові методи принципово відрізняються від еволюційних. Розглянута робота 
узагальненого ройового метода за допомогою UML-діаграми [3]. 

Проаналізовано метод рою частинок, мурашиний метод та метод штучної 
бджолиної колонії для вирішення задачі сегментування аерокосмічних 
зображень та їх порівняльна оцінка. Для проведення подальшого 
дослідження обрано метод штучної бджолиної колонії, який передбачає 
визначення положень агентів, їх міграцію, умов зупинки ітераційного процесу 
за критерієм мінімуму цільової функції [4]. 

Визначені основні вимоги до цільової функції сегментування 
аерокосмічних зображень. Встановлено, що при використанні методу штучної 
бджолиної колонії для вирішення задачі сегментування аерокосмічного 
зображення у якості цільової функції доцільно обирати функцію, що має 
фізичний смисл суми дисперсії сегментів сегментованого зображення. 

Проведено сегментування тонових аерокосмічних зображень відомими 
методами сегментування зображень, такими як, Canny, Otsu, k-means, 
Random forest, та запропонованим ройовим методом штучної бджолиної 
колонії.  

Для оцінки якості проведення сегментування аерокосмічних зображень 
даними методами запропоновано використовувати помилки сегментування 
першого та другого роду й інформаційні показники, такі як відстань Кульбака-
Лейблера та ентропія сегментованого зображення. Встановлено, що 
застосування методу штучної бджолиної колонії для вирішення задачі 
сегментування аерокосмічних зображень забезпечує виграш у величині 
помилок першого та другого роду від 3-18 %, у величині відстані Кульбака-
Лейблера – від 5-18 %, у величині ентропії – від 5-14 %. 
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УКРАЇНА 

 
З метою оптимального управління річковим басейном, а також під час 

розроблення Плану управління річковим басейном, потрібно володіти 
достатнім обсягом систематизованої інформації про різні складові та 
екологічний стан водних систем та їх ділянок [1, 2]. 

Задача ускладнюється відсутністю достовірних за своєю повнотою 
інформаційних сервісів з екологічною інформацією, єдиних підходів до 
кодування водних і водогосподарських об’єктів на кшталт вітчизняного 
КОАТУУ для адміністративних утворень, єдиних загальнодержавних реєстрів, 
єдиних методик та стандартів для кодування як числової, так і просторової 
інформації, на кшталт вимог директиви INSPIRE в ЄС, та ін. [2]. 

Тому для забезпечення швидкості багатокритеріального пошуку 
якнайбільш релевантної інформації, необхідної для управління річковим 
басейном, варто створити інформаційно-пошукову систему (ІПС УРБ). Слід 
максимально автоматизувати процес наповнення цієї системи інформацією з 
різних джерел, вибрати та реалізувати оптимальні моделі даних для 
зберігання цієї інформації, розробити зручні інструменти для пошуку 
потрібних даних за певними критеріями та реалізувати виведення 
результатів у зручному для подальшого аналізу вигляді.  

Мета дослідження — розробити підходи до створення інформаційно-
пошукової системи з уніформатними підходами для парсингу (імпорту) 
вхідних даних на прикладі системи для управління річковим басейном 
басейну Південного Бугу з можливістю пошуку даних за описом предметної 
області та просторовою і часовою прив’язкою цих даних. Вибір басейну 
Південного Бугу обумовлений тим, що Мокін В.Б. є головою басейнової ради 
Південного Бугу, а інші співавтори дослідження – членами однієї з комісій цієї 
ради. 

Здійснено вивчення та випробування відомих підходів, технологій і веб-
сервісів інтегрування різноформатних структурованих даних [3]. На рис. 1 
наведено загальну структуру бази даних (БД) системи, що пропонується. 
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Рис. 1. Загальна структура БД розроблювальної системи 

 
Поставлена задача вимагає структурувати знання про опис ключовими 

словами предметної сфери даних та дані про їх просторову і часову 
прив’язку. У роботі [3] авторами обґрунтовано, що це варто здійснювати з 
використанням відомих онтологічних моделей та семантичних мереж. 
Причому, реєстри з чіткими зв’язками усіх даних відносно інших було 
запропоновано формалізувати і обробляти окремо від інших, менш 
формалізованих даних.  

Для задачі управління річковими басейнами необхідно перебачити 
можливість масштабування даних у системі під час їх введення та критеріїв 
пошуку даних у системі, коли деякі дані можуть стосуватись і усієї річки в 
цілому, і її, наприклад масивів вод, зокрема, а деякі –  специфічними для 
кожного із цих типів об’єктів. 

Пропонується розробляти зручну форму-конструктор для інтерактивного 
вибору критеріїв пошуку даних у системі, які враховували б структуру даних 
та їх взаємозв’язки, у т.ч. семантичні. На рис. 2 наведено приклад запиту, 
який відповідає наведеній на рис. 1 структурі даних, а на рис. 3 – приклад 
його виконання. 

 
Рис. 2. Приклад запиту в пілотній інформаційно-пошуковій системі 
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Рис. 3. Результат виконання прикладу запиту 
 

Широке запровадження таких інформаційно-пошукових систем у сфері 
управління водними ресурсами України дозволить максимально повно 
опрацьовувати усю наявну інформацію про водні та водогосподарські об’єкти, 
пришвидшити її пошук та отримання у зручному для подальшого оброблення 
вигляді. Нескладне удосконалення моделі дозволить її застосування і в інших 
галузях та сферах управління природними ресурсами країни. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Приложения дополненной реальности (Augmented Reality – AR), а также 

виртуальная реальность (Virtual Reality – VR) были разработаны примерно в 
одинаковые периоды времени в конце 1960-х годов, когда AR 
рассматривалось как постепенное расширение VR. Дополненная и 
виртуальная реальность часто употребляются как синонимичные понятия, 
хотя AR-системы в основном рассматриваются как часть виртуальной 
реальности. Дополненная реальность предполагает наличие пространства 
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между полностью сгенерированным компьютером миром и реальным миром, 
потому что она разработана для наложения реального мира путем 
размещения созданных компьютером объектов в реальной среде [2, 20]. В 
отличие от виртуальной реальности, интерфейсы AR используют 
переносные или устанавливаемые на голову дисплеи для просмотра или 
наложения графики на видео окружающего мира, на другие компьютерные 
интерфейсы, которые позволяют абстрагироваться пользователям от 
окружающего мира в виртуальный [3]. 

Для схематической наглядной иллюстрации смешанной реальности 
используют диаграмму виртуального континуума (Рис. 1), в которой 
P. Milgram определяет область между реальностью и виртуальной средой 
как смешанную реальность, где AR должна дополнять реальный мир (Real 
Еnvironment – RE) виртуальными объектами, а дополненная виртуальность 
расширяет виртуальный мир объектами реального мира [12]. 

P. Milgram определил область между настоящим и полностью 
иммерсивным миром как континуум, где каждая технология кратко 
суммируется как смешанная реальность. Дополненная реальность является 
одной из составных частей суммы. Дополненная виртуальность (AV) и 
виртуальный мир (Virtual Еnvironment – VE), среда, окружающая 
пользователя, является виртуальной в отличие от AR, где среда реальна [1]. 
Смешанную реальность (Mixed Reality – MR) можно определить как 
интерактивную настройку, в которой пользователь либо находится в 
реальном мире с виртуальными активами, увеличивающими дополненную 
реальность (AR), либо в виртуальном мире, расширяющем реальные 
объекты [8]. 

 
Рис. 1. Виртуальный континуум Милгрэма  

(Virtuality Continuum of Milgram – VC). 
 

Дополненная реальность (Augmented Reality – AR). Дополненная 
реальность рассматривается как 3D-технология, которая объединяет 
физический и цифровой мир в реальном времени, представляет собой 
разнообразие виртуальной реальности [2]. Пользователи могут 
беспрепятственно взаимодействовать с виртуальными и сгенерированными 
компьютером изображениями, используя реальные объекты. Естественные 
операции в реальном мире позволяют пользователям беспрепятственно и в 
реальном времени взаимодействовать с виртуальными объектами. AR 
сохраняет реальные ощущения пользователя, в каждый конкретный момент 
внимание сосредоточено на включении виртуальных объектов в реальную 
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среду [2]. AR стала популярной для массового использования в 2016 году в 
связи с разработкой AR Game Pokèmon Go, ставшей всемирно известной с 
лета 2016 года [4]. Приложения AR можно классифицировать по ключевым 
элементам взаимодействия: на основе маркеров, без маркеров и на основе 
местоположения [18]. Pokèmon Go в данном контексте будет представителем 
системы AR, основанной на местоположении. Для разработки систем на 
основе маркеров требуются метки, содержащие шаблон, такой как QR-код, 
тогда как третья классификация обычно основана на распознавании форм 
объектов и ландшафтов [7]. 

Приложения AR использовались в обучении разным предметам для 
соответствующего уровня образования, но результаты не 
систематизированы и не представлены в академической среде [9]. Среди 
опубликованных результатов исследований можно выделить описание и 
оценку построения обучения с применением AR в университетах, при этом 
исследователи отмечают, что использование этих технологий не приводит к 
усилению взаимодействия между студентами и профессорами [16]. 
Современное использование AR, интегрированное в реальную среду 
обучения, в частности, в лекционный контент, может помочь студентам 
экспериментировать с виртуальными учебными материалами [10]. 

Виртуальная реальность (Virtual Reality – VR). Авторы используют 
термин виртуальная реальность как синоним дополненной виртуальности 
(AV) в изложенном выше контексте. В отличие от дополненной реальности, 
VR создает собственный мир, а не расширяет его. Согласно C. Dede, M.C. 
Salzman и R.B. Loftin [6], в виртуальных мирах доминирующими 
особенностями являются: 

 Погружение: пользователи обычно взаимодействуют в полностью 

сгенерированном компьютерами мире [15]. 

 Дистанционное присутствие: инструктор может удаленно помочь 

найти решение для данной проблемы [17]. Технологии виртуальной 
реальности способны накладывать выходные данные 3D-камеры на 
реальный мир и, следовательно, способны преодолевать практические 
ограничения традиционных технологий видеоконференцсвязи, такие как 
отсутствие пространственных сигналов, ограниченное пространство экрана, 
разделение между реальными и цифровыми объектами. 

 Многосенсорная симуляция: способ помочь пользователям 
исследовать вещи с помощью виртуальной реальности, полагаясь на свои 
чувства, чтобы достоверно распознавать явления и объекты. Движение рук 
пользователя можно отслеживать с помощью специальных перчаток для 
взаимодействия с системой и получения мгновенной обратной связи об их 
взаимодействиях. 

 Мотивация: обучающиеся получают позитивные эмоции от 

возможности перемещаться и обращаться с объектом в виртуальном 
(иммерсивном) мире. 

 Множественные представления и трехмерные системы отсчета: 
пользователь может настроить свойства визуализации информации, 
просматривая в определенном направлении, чтобы изменить угол обзора, 
который помогает сконцентрироваться на желаемом объекте. Системы 
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виртуальной реальности можно разделить на пять категорий в зависимости 
от реализации: на основе моделирования, на основе изображения аватара, 
на основе проектора, на рабочем столе и виртуальной реальности на основе 
реального погружения [14]. 

Разделение расширенных систем VR было классифицировано по степени 
погружения. Погружение – технология, предназначенная для того, чтобы 
пользователь почувствовал себя присутствующим в виртуальном мире, а 
масштаб, в котором пользователь чувствует себя в виртуальном мире, 
называется степенью погружения. Согласно M.A. Muhanna [13], погружение 
является одним из ключевых элементов опыта виртуальной реальности. 
Погружение позволяет обучающимся открывать для себя окружающее 
естественным образом и, следовательно, помогает им учиться, позволяя 
строить концепции на основе их непосредственного опыта окружающей 
среды [19]. Полностью иммерсивная виртуальная реальность может быть 
реально достигнута с помощью CAVE Environment (Cave Automatic Virtual 
Environment – CAVE). Проекторы или несколько ЖК-экранов (CAVE2) 
создают виртуальную комнату, создавая пространство вокруг пользователей. 
Пользователи могут также носить 3D-очки для улучшения погружения. 
Используя CAVE, несколько пользователей могут одновременно 
взаимодействовать в одной и той же виртуальной комнате и обмениваться 
опытом [5, 11].  

Степень взаимодействия и дальнейшая мотивация к применению 
технологий более выражены при использовании AR вместо VR. AR 
увеличивает творческий потенциал, развивает логическое и аналитическое 
мышление. Будущая деятельность в области применения смешанной 
реальности может основываться на том, чтобы создать основу для 
разработки эффективных AR-приложений. Изменения в интерфейсе должны 
способствовать взаимодействию с пользователями и соответствовать 
потребностям пользователей в коммуникациях с системой, должны стать 
частью дальнейших исследований.  
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УКРАЇНА 

 
Протокол IP став всесвітнім стандартом передачі даних, і є спільною 

платформою для передачі голосової, відео та іншої інформації. Причина 
популярності IP якраз і полягає в його сприйнятливості до вимог з боку не 
тільки послуг передачі даних, але і додатків реального часу. Прикладом може 
служити успішно реалізована технологія передачі мовної інформації по 
мережах з маршрутизацією пакетів IP     Voice over IP (VoIP) або IP-телефонія 
[1]. 

Для моделювання мультимедійного трафіку і дослідження якості 
обслуговування в мережі з використанням протоколу резервування ресурсів 
[2] використовуємо програмний пакет IxСhariot 6.70. IxChariot – це інструмент 
на базі програмного забезпечення для оцінки мереж, що використовується 
для вимірювання ключових функціональних характеристик, таких як 
пропускна здатність, час затримки, втрата пакетів, jitter, MOS для VoIP і MDI 
для відео в реальних умовах, і використовується щодня провідними 
компаніями і випробувальними лабораторіями для атестації та сертифікації 
новітніх мережних пристроїв. 

Вимірювання робочих характеристик проводяться шляхом передачі 
реальних потоків даних між пристроями, підключеними до мережі. IxChariot 
емулює різні типи розподілених додатків, збирає і аналізує отримані 
результати. Прикінцеві точки IxChariot генерують трафік, використовуючи ті ж 
методи, що і будь-який мережний додаток, дозволяючи виміряти кожен 
елемент в тракті передачі даних. Статистичної інформації лише на 
мережному рівні недостатньо для того, щоб передбачити робочі 
характеристики прикладного рівня в корпоративних мережах і 
широкосмугових транспортних мережах. Наприклад, розуміння впливу втрати 
пакетів має значення тільки в контексті конкретних мережних додатків. 
IxChariot можна використовувати для досягнення максимальної 
продуктивності мережі і пристроїв. 

Що складається з консолі IxChariot, функціональних кінцевих точок 
(Performance Endpoints) і додатка IxProfile, сімейство IxChariot забезпечує 
вичерпну оцінку продуктивності і тестування пристроїв шляхом емуляції 
сотень протоколів через тисячі мережевих кінцевих точок. За допомогою 
IxChariot можна з упевненістю оцінити очікувані робочі характеристики будь-
якої програми, що виконується в дротяних і бездротових мережах. 

Для проведення тестування навантаження скористаємося програмним 
пакетом IxChariot. Для оцінки якості роботи мережі перевіряються залежності 
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основних мережевих показників – пропускної здатності, затримки і кількість 
втрачених пакетів від часу генерації трафіку різної природи. 

Моделювання виконується від вузла А до вузла В. Задаємо Параметри 
трафіку: потік VoIP; кодек: G.711u (64 kbps); протокол – UDP. Залежності, 
отримані при моделюванні без використання RSVP [3], наведені на рис. 1-3. 

 

 
Рис. 1. Залежність пропускної здатності від часу без RSVP 

 

 
Рис. 2. Залежність втрати пакетів від часу без RSVP 

 

 
Рис. 3. Залежність часу затримки пакетів без RSVP 

 
Відповідно наведемо залежності промоделювати в IxChariot при 

використанні протоколу резервування ресурсів RSVP [3]. 
Моделювання також проводимо від вузла А до вузла В. Параметри 

трафіку залишаються тими ж: потік VoIP; кодек: G.711u (64 kbps); протокол – 
UDP. 
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Залежності, отримані при моделюванні з використанням RSVP, наведені 
на рис. 4-6. 

 

 
Рис. 4. Залежність пропускної здатності від часу з використанням 

RSVP 
 

 
Рис. 5. Залежність втрати пакетів від часу з використанням RSVP 

 

 

 
Рис. 6. Залежність часу затримки пакетів з використанням RSVP 

 
Отримані залежності демонструють деякі відмінності при використанні 

протоколу RSVP при передачі відеопотоку. Варто відзначити виникнення як 
тимчасової затримки при передачі, так і певної кількості втрачених пакетів 
при передачі без використання RSVP. 
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Порівняємо залежності, отримані для випадку використання протоколу 
RSVP і випадку звичайної передачі. Можна зробити висновки: при 
використанні протоколу RSVP пропускна здатність стабілізується; для 
випадку з RSVP характерно практична відсутність загальної затримки UDP 
пакетів, без значних стрибків на збільшення і зменшення, що, по суті, є 
прямим підтриманням якості обслуговування для трафіку, чутливого до 
затримок; при включеному протоколі RSVP якість передачі поліпшується на 
14%, втрата пакетів знижується на 100%. 

Отримані результати (рис. 7 а, б) дозволяють зробити висновок про 
ефективність запропонованих механізмів підтримки якості обслуговування за 
рахунок використання протоколу RSVP. На підставі отриманих результатів 
можна побудувати залежності середньої затримки і втрат від смуги 
пропускання. 

    
   а)                                       б) 

Рис. 7. Залежність: а) відсотка втрачених даних від смуги пропускання; 
б) середньої затримки від смуги пропускання 

 
Результати показали, що використання RSVP є більш ефективним, ніж 

«чистої» технологією IP, що виражається в можливості забезпечення 
додаткового якості обслуговування для трафіку UDP. 
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УКРАЇНА 

 
Розробка сучасних методів цілеспрямованої фотоіндукції збільшення 

харчової цінності їстівних макроміцетів на основі освітлювальних джерел 
нового покоління, а саме енергозберігаючих світлодіодних лазерних систем 
[1] дозволить збільшити вихід біомаси та підвищити харчову цінність грибів 
при культивуванні [2].  

Для покращення синтезу білка міцелій досліджуваного штаму 
опромінювали за допомогою світлодіодних лазерів: BRP-3010-5, з 
випромінюванням червоного спектру з довжиною хвилі 635 нм (виробник BOB 
LASER Co., Китай), BBP-3010-5 з випромінюванням синього спектру з 
довжиною хвилі 405 нм (виробник BOB LASER Co., Китай) та BGP-3010-5 з 
випромінюванням зеленого спектру з довжиною хвилі 532 нм (виробник BOB 
LASER Co., Китай). Потужність кожного лазера становила 100 мВт. Обробка 
проводилася одноразово протягом 10 сек. У дослідженнях використані 
наступні варіанти опромінення: 1) контроль – без опромінення; 2) одноразове 
опромінення червоним лазером протягом 10 сек; 3) одноразове опромінення 
синім лазером протягом 10 сек; 4) одноразове опромінення зеленим лазером 
протягом 10 сек. У ході дослідження було встановлено збільшення кількості 
білка та біомаси міцелію P. оstreatus. Так, у міцелії максимальну кількість 
білка було зафіксовано в результаті опромінення синім лазером – 26,81± 0,15 
г/л. Зростання кількості білка міцелію за дії синього лазерного опромінення 
зросло на 74,19%, порівняно з контролем та опромінення червоним світлом 
сприяло збільшенню кількості білка у 1,3 рази порівняно з контролем.  

Дещо меншою була концентрація білка міцелію після опромінення 
променем зеленого лазера, проте цей показник також перевищував 
контрольний варіант досліду у 1,2 рази. Для гриба Pleurotus ostreatus 

найбільший приріст біомаси також було виявлено в результаті опромінення 
міцелію синім лазером – 14,46±0,54 г. В результаті опромінення променем 
світлодіодного синього лазера приріст біомаси перевищував контроль на 
18,14%, також було встановлено зростання біомаси внаслідок опромінення 
променем червоного лазера на 16,42 %. 
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Таким чином, отримані результати дозволяють стверджувати, що 
опромінення міцелію Pleuroutus ostereatus променями світлодіодного 
синього, зеленого та червоного лазера потужністю 100 мВт значно збільшує 
кількість білка міцелію та приріст біомаси в порівнянні з контролем. 
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Cучасні реалії життя та діяльності людини – інтенсифікація праці, високий 

темп комунікацій, інформаційна перенасиченість, хронічний стрес, екологічні 
аномалії постійно підвищують тиск на пристосувальні можливості організму 
[1]. З огляду на це з’ясування типологічних та індивідуальних особливостей 
адаптаційних реакцій людини, які виникають у відповідь на зміни оточуючого 
середовища залишається актуальним питанням сучасної фізіології та 
медицини. 

Останнім часом особливу увагу науковців привертають пристосувальні 
механізми гемодинаміки та регуляції серцевого ритму (СР) як до фізичних 
навантажень, що супроводжують повсякденне існування людини, так і 
гравітаційних впливів, які є невід’ємними елементами багатьох професій [2]. 
Насамперед така зацікавленість пов’язана з пошуком чітких критеріїв оцінки 
функціональних можливостей організму людини та їх резервів з метою 
поліпшення існуючих прогностичних методик [3].  

Параметри серцево-судинної системи (ССС) є чутливими маркерами 
ефективності адаптаційних процесів [4]. Разом з тим, аналіз характеристик 
ССС у практично здорових людей виявив достатньо широкий діапазон їх 
коливання, особливо гемодинамічних. Таке становище стимулювало пошук 
найбільш закономірних варіантів функціонування серця, розвитку судинних 
реакцій. В наш час тип гемодинаміки вважається генетично обумовленим 
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різновидом норми кровообігу організму [5]. Широкого визнання набув 
науковий підхід, що дозволяє виділяти гемодинамічні типи за показником 
серцевого індексу (СІ) [6]. СІ – нормалізована величина хвилинного об’єму 
крові (ХОК) на одиницю площини поверхні тіла людини. Прийнято найбільші 
величини СІ відносити до гіперкінетичного (ГПК), найнижчі до гіпокінетичного 
(ГК), а проміжні значення до еукінетичного (ЕК) типу гемодинаміки. Під час 
вивчення адаптаційних реакцій організму одним з основних методів 
дослідження ССС, її зв’язків з іншими системами організму, в тому числі з 
нервовою, вважають оцінку варіабельності серцевого ритму (ВСР) [1]. Для 
розкриття діапазону пристосувальних змін найбільш приорітетним є 
застосування типологічного підходу. Слід думати, що вивчення саме 
індивідуальних реакцій ССС допоможе виявити найбільш характерні риси 
адаптивних процесів організму, які розвиваються у відповідь на застосоване 
навантаження чи вплив оточуючого середовища. Результати таких 
досліджень є вкрай важливими для скринінгу ознак втоми, ступеня 
напруження чи наслідків захворюваності. Водночас, у літературі майже не 
зустрічається робіт, присвячених пошуку корелятів центральної гемодинаміки 
(ЦГ), особливо серед генетично-детермінованих характеристик організму [7]. 
Так, не вивченими залишаються взаємозалежності між типологічними 
особливостями функціонування ССС та вищої нервової діяльності (ВНД), 
зокрема функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП), що 
актуалізувало наші дослідження. 

Метою роботи було виявити зв’язки між індивідуальними і типологічними 
характеристиками ССС і ФРНП у практично здорових осіб в умовах кліно-, 
орто- і антиортостатичних навантажень. 

Методика. Спочатку у 114 практично здорових чоловіків віком 18-21 років, 

студентів нефізкультурних спеціальностей Черкаського національного 
університету імені Б. Хмельницького встановлювали рівень ФРНП за 
методикою М.В. Макаренка на комп’ютерній системі «Діагност – 1М» [8]. Для 
цього обстежувані диференціювали слухові сигнали у режимі «зворотний 
зв’язок», який дозволяв підлаштовувати швидкість їх подачі до оптимального 
індивідуального темпу. Два із запропонованих сигналів (300 і 1000 Гц) при 
пред’явленні вимагали швидкого натискання кнопок відповідно лівою чи 
правою рукою. Третій сигнал був гальмівним (600 Гц), який ігнорувався. 
Сигнали пред’являлись псевдовипадково. Вважали: чим швидше 
обстежуваний продиференціював 120 сигналів (секунди), тим вищий в нього 
рівень ФРНП. У подальшому проводили комплесний (одночасний, 
паралельний) 5-хвилинний запис показників ЦГ та електрокардіоритмограми 
у такому порядку: 1) лежачи, 2) пасивний ортостаз (+90о), 3) лежачи, 4) 
пасивний антиортостаз (-25о). Параметри ЦГ досліджували за допомогою 
реографа ReoCom ХАІ Mediса (Україна), а електрокардіоритмограми 
приладом Cardiolab + (Україна). Реограми аналізували за значеннями ХОК, 
систолічного об’єму крові (СОК), загального периферичного опору судин 
(ЗПО), артеріального тиску (АТ), СІ і частоти серцевих скорочень (ЧСС). 
Електрокардіоритмограми вивчали за квадратичним відхиленням (SDNN) та 
трьома головними компонентами періодичних складових сумарної потужності 
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спектра: потужністю спектра на дуже низьких (VLF, мс2; менше ніж 0,05 Гц), 
низьких (LF, мс2; 0,05–0,15 Гц) та високих частотах (НF, мс2; 0,15–0,4 Гц) [4].  

Результати обробляли методами математичної статистики із 
застосуванням пакетів програм «Microsoft Exel – 2010» та «Statistica 6.0 for 
Windows» («StatSoft Inc.», США). Достовірність змін і відмінностей між 
порівнювальними величинами оцінювали за непараметричним критерієм 
Вілкоксона – Манна – Уітні. Відмінності між групами вважали вірогідними при 
р<0,05. Існування зв’язку між показниками оцінювали розрахунками 
коефіцієнту Спірмена (rs), який вважали достовірним при р<0,05. Дослідження 
проведено з дотриманням норм біоетики та положень МОЗ України від 
13.03.2006, № 66 і Хельсинської Декларації (1975 р., 1996–2013 рр.).  

Результати досліджень та їх обговорення. Всі обстежувані методом 

сигмальних відхилень за показником ФРНП були розподілені на групи з 
високим (22 чоловіків), середнім (68 чоловіків) і низьким її рівнем (24 
обстежуваних).  

Проведений кореляційний аналіз між характеристиками ВСР, ЦГ, 
отриманими у положенні лежачи та ФРНП обстежуваних не виявив між ними 
зв’язків (р>0,05). На відсутність кореляцій між показниками ФРНП і ССС за 
схожих умов вказують і результати інших досліджень, що свідчить про те, що 
індивідуально-типологічні властивості ВНД (за ФРНП) у показниках ЦГ і ВСР 
в умовах відносного спокою не проявляються [7].  

Застосований кореляційний аналіз між показниками ФРНП та 
характеристиками функціонування ССС обстежуваних в умовах ортостазу 
вказав на існування зв’язку між деякими з них (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати кореляційного аналізу між значеннями функціональної 
рухливості нервових процесів та серцево-судинної системи під час 

ортостатичного фізичного (гравітаційного) навантаження 
 

Досліджувані показники 

Рівень функціональної рухливості  
нервових процесів 

високий середній низький 

ЧСС, уд/хв 0,27 0,15 0,16 

АТ, мм.рт.ст. 0,24 0,20 0,19 

СІ, л/хв/м2 0,23 0,24 -0,22 

УІ, мл/м2 0,17 0,18 0,27 

ХОК, л 0,12 0,18 0,23 

СОК, мл 0,19 0,22 0,15 

ЗПО, дин/с/см-5/м2 0,42** 0,36* 0,31* 

SDNN, мс -0,43* 0,42* -0,30* 

HF, мс2 0,23 0,20 0,22 

LF, мс2 0,43** 0,35* 0,33* 

VLF, мс2 0,21 0,20 0,18 

Примітки: достовірність коефіцієнтів кореляції * – р <0,05, **– р <0,01  
[авторська розробка] 

 
Встановлено зв’язок між ФРНП та ЗПО, SDNN і LF (р<0,05-0,01). Виявлені 

кореляції вказують на те, що під час ортостатичного гравітаційного 
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навантаження вищій ФРНП обстежуваного відповідали більший ЗПО та 
внесок симпатичної складової механізму вегетативної регуляції, на відміну 
від осіб, що мали низьку градацію досліджуваної індивідуально-типологічної 
властивості ВНД. Крім того, вищий рівень ФРНП частіше співпадав з 
меншими значеннями SDNN, а нижчому її рівню відповідала більша 
активізація процесів ауторегуляції СР. Ймовірно, що за даних умов між 
адаптаційними механізмами, які вмикаються для підтримки у вертикальному 
ортостатичному положенні серцевого викиду, артеріального тиску, 
адекватного кровообігу органів і повернення крові до серця [3] і тими, що 
забезпечували ФРНП існує певна відповідність. Встановлено синергізм 
(пов’язані між собою високі рівні показників) ЗПО, LF та ФРНП, а між ЗПО і LF 
виявлено зв’язок (р <0,05). Підкреслимо відомі факти відносно того, що 
симпатична нервова система є одною з провідних ланок забезпечення 
кардіоваскулярного гомеостазу. Доведено, що активність симпатичного 
відділу є не тільки генетично обумовленою, а ще й значною мірою 
стимулюється у стресових умовах, больовим, холодовим факторами та 
фізичною діяльністю [9]. З огляду на це, ймовірно, ортостатичне гравітаційне 
навантаження викликає спряженість процесів активізації симпатичного 
відділу і зміну деяких властивостей крові та стану судин. Слід думати, що 
крім цього, ортостатичне розташування тіла у просторі, очевидно, сприяло 
додатковому викиду катехоламінів, які могли значно змінити реологічні 
властивості крові у бік більшої в’язкості. З літератури відомо, що провідним 
механізмом регуляції об’ємної швидкості кровотоку і перерозподілу серцевого 
викиду по різним органам є скорочення гладеньких м’язів прекапілярних 
судин [6]. Враховуючи це, можна припустити, що ріст вмісту катехоламінів у 
відповідь на ортостаз поряд із збільшенням в’язкості крові спричинював 
скорочення гладеньких м’язів судин, зменшення їх просвіту, що підвищувало 
ЗПО, особливо у осіб з високою ФРНП, в яких зв’язок між ЗПО і LF виявився 
найщільнішим.  

Водночас, встановлена кореляція в цьому положенні тіла між ФРНП і 
SDNN носила антогоністичний характер. Ймовірно, низький показник 
квадратичного відхилення, як індикатор відновлення функціональних 
резервів, свідчив про існування ризику зниження захисного впливу 
парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи у осіб з високим 
рівнем ФРНП.  

Отже, виявлені залежності між ФРНП та показниками ЦГ і ВСР свідчать, 
що адекватна пристосувальна реакція ССС на вплив ортостатичного 
гравітаційного навантаження залежить як від комплексу нейрогуморальних 
механізмів регуляції, що забезпечують гідродинамічний перерозподіл крові у 
судинному руслі, так і від швидкості виникнення, протікання і післядії 
нервових процесів відповідно до індивідуального рівня ФРНП. 

Кореляційний аналіз між показниками ФРНП, ЦГ і спектральними 
характеристиками СР осіб під час антиортостазу також встановив ряд 
взаємозалежностей (табл. 2). На відміну від положення ортостазу, під час 
антиортостатичного навантаження у переважній кількості випадків, вищому 
рівню ФРНП обстежуваного, відповідала більша варіативність СР, і, навпаки, 
низькі значення SDNN частіше зустрічалися в осіб, що характеризувалися 
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невисоким рівнем досліджуваної типологічної властивості ВНД. Таке 
становище вказувало на більшу активізацію процесів ауторегуляції СР у осіб 
з високою ФРНП. 

Таблиця 2 
Результати кореляційного аналізу між значеннями функціональної 
рухливості нервових процесів та серцево-судинної системи під час 

антиортостатичного фізичного (гравітаційного) навантаження 
 

Досліджувані показники 
Рівень функціональної рухливості нервових процесів 

високий середній низький 

ЧСС, уд/хв 0,16 0,15 0,27 

АТ, мм.рт.ст. 0,19 0,20 0,24 

СІ, л/хв/м2 0,22 0,18 -0,20 

УІ, мл/м2 -0,19 -0,21 -0,25 

ХОК, л -0,13 -0,16 -0,21 

СОК, мл -0,19 -0,21 -0,24 

ЗПО, дин/с/см-5мл//м2 0,41** 0,33* 0,30* 

SDNN, мс 0,30* 0,33* 0,24 

HF, мс2 0,42* 0,32* 0,30** 

LF, мс2 0,33* 0,32* 0,46** 

VLF, мс2 0,18 0,16 0,19 

Примітки: достовірність коефіцієнтів кореляції * – р <0,05, **– р <0,01  
[авторська розробка] 

 
Серед інших встановлених у цьому положенні зв’язків, що були 

аналогічними до виявлених в положенні ортостазу, отримано кореляцію між 
ФРНП та HF (р<0,05-0,01). Такий зв’язок вказував: зі збільшенням рівня 
ФРНП обстежуваного, вклад у регуляцію роботи серця вищого 
екстракардіального парасимпатичного каналу управління СР ставав більшим. 

В першу чергу нас цікавило, чи існують «точки перетину» у вигляді 
взаємозалежностей між типами гемодинаміки (що проявляються у характері 
вегетативних реакцій) і індивідуальними особливостями ВНД (за ФРНП), як 
генетично детермінованими характеристиками організму людини? На думку 
авторів, спрямування компенсаторних реакцій на дію середовища залежить 
від типу кровообігу, який відображає генетичний варіант можливостей для 
забезпечення гомеостазу [5, 10]. Не дивлячись на те, що інколи ЕК 
характеризується дещо підвищеним ЗПО, прийнято, що цей тип має потужні 
адаптаційні резерви ССС. Найменш економічним варіантом роботи ССС 
вважають ГПК тип, оскільки він відрізняється більшими ХОК і СІ, але меншим 
ЗПО. Висока ж активність симпатичного відділу вегетативної нервової 
системи за цих умов швидко вичерпує відновлювальні процеси міокарду. 
Підвищений ЗПО на фоні зниженого ХОК і СІ відповідає ГК типу, але за 
рахунок фізіологічного механізму Франка-Старлінга їх ССС набуває дещо 
розширених функціональних можливостей [2, 3]. 

Для підтвердження отриманих нами кореляцій між показниками ЦГ, ВСР і 
ФРНП ми проаналізували склад досліджуваних груп з різною градацією 
ФРНП за типами гемодинаміки. Виявлено, що у групі обстежуваних з високим 
рівнем досліджуваної типологічної властивості ВНД відносно більша кількість 
осіб мала ГПК тип кровообігу, дещо менша частка обстежуваних була 
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представлена особами з ЕК та найменша – ГК типом кровообігу (рис. 1). У 
складі групи з середньою ФРНП віділені нами типи гемодинаміки 
розподілилися майже рівномірно серед обстежуваних. Група осіб з низьким 
рівнем ФРНП нараховувала більшість осіб з ГК типом кровообігу, відносно 
яких кількості обстежуваних з ЕК та ГПК типами кровообігу були майже 
однаково меншими.  

Вважаємо, що у обстежуваних з високим рівнем ФРНП, більшість з яких 
мали ГПК тип кровообігу, існує висока ймовірність обмежених резервних 
можливостей ССС та більшого ступеня її напруження, як в умовах орто-, так і 
антиортостатичного навантаження. 

Рис 1. Розподіл обстежуваних з  ГК,  ЕК та  ГПК типами 
кровообігу (%) в групах з високим (А), середнім (В) та низьким (С) 

рівнем ФРНП 

Від обстежуваних з низькою ФРНП, які переважно були представлені ГК 
типом кровообігу, слід очікувати широкого діапазону пристосувальних 
можливостей ССС лише під час ортостазу. На достатньо високі резервні 
можливості, раціональну роботу серця, вказували виявлені кореляції між 
ФРНП, ЦГ і ВСР у групі обстежуваних із середнім рівнем ФРНП, у складі якої 
майже в рівних кількостях виявились представники всіх трьох типів 
гемодинаміки.  

Висновки. З’ясовано, що не тільки тип кровообігу, певна активність 
механізмів вегетативної регуляції, але і рівень розвитку функціональної 
рухливості нервових процесів причетна до динаміки показників серцево-
судинної системи під час постуральних навантажень. Враховуючи отримані 
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нами результати кореляційного аналізу та характер розподілу типів 
гемодинаміки у групах обстежуваних з різним рівнем ФРНП можна відмітити, 
що у більшій мірі компенсаторна реактивність ССС, яка розвивається у 
відповідь на орто- і антиортостатичні навантаження в обстежуваних з різними 
типологічними властивостями ВНД визначається типом кровообігу, а рівень 
ФРНП сприяє її виразності. Аналіз результатів компенсаторних реакцій на 
пасивні фізичні гравітаційні впливи з врахуванням типу ЦГ, вегетативної 
регуляції (із застосуванням спектрального аналіза) і властивостей ВНД (за 
рівнем ФРНП) дозволяє виявити індивідуальні особливості реалізації 
адаптаційних механізмів до постуральних впливів, які можуть бути корисними 
у скринінг-тестуванні напруження регуляторних механізмів, проведенні 
профілактичних заходів по підтримці функціональних адаптаційних 
можливостей, їх корекції та зниженні ризику виникнення серцево-судинних 
патологій.  

Звичайно, отримані нами результати лише певною мірою поглиблюють 
сучасні уявлення про особливості адаптивних перебудов ССС, які 
розвиваються у відповідь на постуральні навантаження залежно від 
індивідуальних та типологічних властивостей, тому потребують подальшого 
вивчення. 
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Introduction. One of the pressing issues of pediatric therapeutic dentistry is 

the problem of traumatic damage to the hard tissues of the teeth in children [1, 2, 
3, 7, 10]. It is known that the effects of traumatic injuries in children in many cases 
depend on the complex of several factors: the type of trauma and the force of the 
traumatic factor; terms of the child's referral to a doctor; the age of the child, which 
in turn determines the stage of development of the root system of the tooth; 
selected therapeutic tactics; somatic health status of the child [4, 5, 6, 8, 9, 11]. 

The purpose of the study was to study and analyze the long-term effects of 
acute trauma of permanent teeth in children, depending on the type of trauma, the 
terms of treatment, the stage of development of permanent tooth. 

Research materials and methods. Clinical cases of acute tooth trauma 
followed by tooth   injury were selected for the study [S00.8]; tooth crown fracture 
without pulp stripping [S02.51] according to ICD-D classification.  Children from 
the age of 8 to 12 (in number 25) received treatment and dispensary observation 
in the Department of Pediatric Dentistry of the 6th branch of the communal non-
profit enterprise «Consultative-diagnostic center of Desnianskyi Rayon of Kyiv and 
Medical Dental Center of Bogomolets Medical University the in 2015-2019. Clinical 
and radiograph were used in this study. 

Research results. The analysis of the results of the dispensary observation of 
patients with acute tooth trauma (tooth concussion; fracture of the tooth crown 
without opening the pulp chamber - pulp exposure) indicates the possibility of the 
development of distant complications, both in the tissues of the tooth and in the 
surrounding tissues (periodontal, bone).  Among the factors that had an impact on 
the occurrence of complications were factors such as the time of the patient's 
referral to the doctor and the stage of development of the injured tooth.  It should 
be noted that the period of treatment of patients with a fracture of the tooth crown 
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mainly depended on the size of the broken part of the tooth crown and the 
intensity of the pain syndrome. 

Patients without breaking the cutting edge of the tooth crown (tooth 
concussion) often did not go to the doctor at an acute period of injury.  In 
particular, in cases of traumatic damage to the teeth in physical education classes 
(sports training), the child often hides this fact from his parents.  And as a 
consequence - the lack of timely examination of the patient and, accordingly, the 
lack of adequate medical care.  In such cases, the treatment of patients for 
advisory - medical assistance occurred mainly only within 1-2 years after tooth 
trauma (often due to the appearance of pronounced clinical manifestations of 
complicated course). 

The development of this or that type of complication in the injured teeth 
depends to a certain extent on the stage of development of their root system.  In 
cases of trauma to the incisors of the mandibular incisors at the age of 10-11 
years, and in the upper jaw of the teeth of the frontal group at the age of 12 years, 
the development of chronic inflammatory - destructive processes in bone tissue 
prevailed. 

Injuries to the incisors in the lower jaw at the stage of the root formed were 
often not accompanied by a fracture of the crown of the tooth.  Patients and their 
parents mostly went to the doctor complaining about the change in the color of the 
lower incisor crowns in the long term (after the death of the pulp). Traumatic 
damage to the teeth of the frontal region of the mandible often caused by the teeth 
concussion of the group of incisors. Anatomical features of the roots of this group 
of teeth, in particular the small size of the apical opening of the formed apex of the 
root contributed to the complete detachment of the neurovascular bundle in the 
area of the apex when struck in the chin (even with insignificant force).  A distant 
consequence of this type of trauma to the incisorss of the mandible was the 
development of a radicular cyst [K04.8] (with coverage of tips of the roots of 
several teeth at once). 

In the frontal region of the upper jaw, traumatic damage to the teeth was more 
localized and often accompanied by a fracture of the crown of one or two teeth. 
Traumatic injury of the upper incisors at the stage of the root formation often led to 
the death of the pulp with subsequent infection of the bone tissue in the area of 
apex of the injured teeth. The result of this process was the development of 
chronic granulomatous periodontitis (cyst - granuloma) [K04.5], in some cases 
with localization of the bone resorption site in the interdental tissue (between the 
roots of the central incisors). The patients have been going to a physician in case 
of exacerbation of chronic upper incisors periodontitis. 

The development of the possible consequences of acute injury of the central 
incisors, which was accompanied by a fracture of the tooth crown, was 
significantly affected by the factor of the possibility of infection of the pulp tissue 
and the state of the functional activity of the pulp.  If the acute injury of a 
permanent incisor with a fracture of the tooth crown occurred at the stage of the 
unformed root, then the likelihood of possible loss of the pulp due to mechanical 
damage to the growth zone was less. The peculiarities of the structure of the 
unformed root (wide apical opening of the root canal) made it possible to preserve 
the morphological integrity of the pulp tissues during the action of the mechanical 
traumatic factor. 

The case of traumatic fracture of the central incisor crowns without pulp 
exposure in two children of 8 years is very frequency.  In one case, a standard 
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therapeutic tactic was chosen, with the imposition calcium hydroxide on the dentin 
and filling with a glass ionomer cement. The child was on the dispensary 
monitoring. Control radiographic examination (half a year after the trauma) 
revealed further root formation in all incisors of the upper jaw (without signs of lag 
of root development of the injured tooth). 

Almost at the same time, the parents of another child t the medical dental 
center with a similar type of traumatic lesion, which occurred six months ago.  The 
child was consulted at another health facility where dispensary monitoring tactics 
were chosen (without treatment). Six months after the injury, the parents 
contacted our ward already with complaints of the baby's constant pain in the 
injured tooth. After examination and radiological examination, the diagnosis was 
made of acute serous periodontitis [K04.4] in the central incisor (which was 
traumatized six months ago). It should be noted that on the radiograph there were 
no signs of bone tissue destruction and growth zone in the area of the type of root 
of the injured incisor. 

Analysis of the disease course of two patients with similar types of trauma and 
different volume of medical interventions confirmed the importance and 
pathogenetic aspect of the infectious factor on the development of complications 
of traumatic tooth crown fracture in the long term.  The acute injury of the central 
incisors at the stage of the unformed root is often not accompanied by the death of 
the pulp due to the mechanical separation of the neurovascular bundle.  The wide 
apical opening of the unformed root contributes to the preservation of the 
morphological integrity of the pulp in the apical portion of the root with slight 
displacement of the tooth in the alveoli (due to a blow to the tooth crown). Against 
this background, the process of infection of the pulp on the exposed dentinal 
tubules plays a major pathogenetic role in the development of long-term 
complications of acute tooth injury. 

Conclusions. The major pathogenic factor in the development of long-term 
complications of acute tooth injury is the negative impact of infectious agents. 
Traumatic injuries in the form of slaughter and fracture of the permanent tooth 
crown within the dentin (without pulp exposure) are not accompanied directly by 
the penetration of microorganisms into the tooth pulp at the time of trauma.  The 
likelihood of pulp infection increases in the event of untimely treatment of the 
dentist or reducing medical tactics (without covering the fracture line with a regular 
gasket with a permanent filling). 

Dispensary monitoring of the child reduces the risk of inflammatory-destructive 
processes in the bone tissue in the case of death of the pulp in the injured tooth. 
Clinical control over the condition of all teeth of the frontal area is a prerequisite for 
the early diagnosis of possible death of the pulp in the injured teeth, especially 
against the background of preserving the integrity of their crowns (in the 
anamnesis - the tooth concussion). 
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The level of hygiene depends on many factors such as the quality of care for 

the oral cavity, the nature of the diet, the characteristics of saliva, and the state of 
the general health of the teenager [13, 5, 15, 16, 17]. There is a direct relationship 
between oral hygiene and caries intensity and periodontal tissue diseases. The 
level of oral hygiene is determined by the presence and amount of soft and hard 
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dental deposits (dental plaque and tartar). Cleaning teeth is the main method of 
removing plaque. Regularity and quality of brushing teeth are a guarantee to 
prevent the formation of dental plaque [13, 14]. 

The dentist gives recommendations to the patient on the choice of means and 
items of hygiene [4, 14]. Teenagers have permanent teeth in the oral cavity, but 
the bones of face skeleton is not completely formed yet. Therefore, the toothbrush 
should be comfortable when cleaning teeth and fit the size of the teen's mouth. 
Teenagers have permanent teeth in the oral cavity, which are at the stage of 
unfinished mineralization of enamel (premolars and second molars) [5]. Therefore, 
the toothbrush should be of medium rigidity [16, 17]. Teenagers can be 
recommended to use silicone toothbrushes. They gently, but effectively clean the 
teeth and do not injure the edge of the gum [18, 19, 20]. 

  Interdental hygiene items and toothbrush and are necessary for the 
qualitative cleaning of all surfaces of the teeth. Flosses, brushes and toothpicks 
will help to clean qualitatively the lateral (approximate) surfaces of the teeth, which 
are poorly cleaned with a toothbrush. The use of interdental hygiene items is 
recommended after 12 years. At this age, periodontal tissues continue to form and 
therefore the use of flosses should not injure the gum. The doctor should show a 
technique of correct use of flosses and determine the size of dental brushes.   

Enamel teeth of adolescents has a physiologically low content of basic mineral 
components. Toothpaste is the main means of personal oral hygiene. Therefore, 
toothpaste should both prevent the formation of dental plaque and contribute to 
the completion of the secondary mineralization and strengthening the structure of 
the surface layers of of tooth enamel [11, 12]. These pastes have a mineralizing 
effect and contain the compounds Ca, P (“Aquafresh”, UK; “Fluoxytil”, Spain; 
“Antoshka”, Ukraine, “Safari”, Ukraine; “32 pearls of calcium”, Belarus; 
“Remodent”, Latvia). 

Fluorine ions are needed for the qualitative mineralization of the enamel, 
resulting in the formation of labile (CaF2) and stable fluorine (fluorhydroxyapatite 
and fluorapatite), fixing the edges of the enamel apatite [1, 6].  Toothpastes are 
one of the main sources of fluoride ions entering the oral cavity. Therefore, it is 
necessary to use complex toothpastes (Ca + F) daily or (2 times a day) or use 
fluorine-containing tooth elixirs (+ Ca-containing toothpastes) [2, 3].  

The concentration of fluoride ions in pastes for teens is the same as for adult 
patients - 1000 - 1500 ppm. But toothpaste for adolescents should have a low 
degree of abrasiveness (index RDA = 50-70) to avoid mechanical damage of the 
slightly mineralized enamel of permanent teeth ("Rembrandt Original", RDA = 53; 
"Colgate Sensitive Enamel Protect", RDA = 63; " ClinPro ", RDA = 65; “Colgate 
Regular”, RDA = 68; “Colgate Total”, RDA = 68) [7, 8, 9]. 

The choice of toothpaste and toothbrush also depends on the dental status 
(the presence of caries, gingivitis, bite pathology, the presence of removable and 
non-removable apparatus), age-related structural features of tooth enamel [12, 4] 
and individual features of the structure of the oral cavity organs (depth of the 
vestibule of the mouth, the structure of the bridles of the lower and upper lips). 

Inflammation of periodontal tissues in teenagers is often manifested in the form 
of local or generalized gingivitis [10]. The cause of gingivitis is mainly the negative 
impact of pathogenic microbes on periodontal tissue. Therefore, it is necessary to 
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regularly brush your teeth with pastes that have an anti-inflammatory and 
antimicrobial effect [10]. The method of Bass helps to clean the tooth surface with 
a toothbrush qualitatively near the edge of the gum. 

During the exacerbation of the disease, it is advisable to use a soft toothbrush 
and pastes with oral antiseptics, which have a pronounced antimicrobial effect, 
saline pastes (reduction of edema) and enzyme pastes. These toothpastes can be 
used only for 2 weeks (chlorhexidine: "Elugel" (France); "Clorhexidina Lacer", 
Spain; “Borsolino Antiplaque” (Bulgaria), "Elgifluor" (Pierre Fabre, France);  
“Blend-a-Med Complete” (0.28% triclosan, Procter & Gamble; “Pomorin Fluor” 
(salt of the Pomorian estuary, monofluorophosphate), Bulgaria). 

At the stage of exacerbation of gingivitis, treatment-and-prophylactic pastes of 
combined action are most effective ("Denta Vit with triclosan 4 + 1” (triclosan, 
sodium fluoride, sodium hydrogen carbonate, oil of bergamot), Belarus; "Lacalut 
Active" (chlorhexidine, aluminum fluoride, allantoin) [10], Germany Arcam GmbH;  

“Pepsodent” (triklozan, monofluorophosphate, pepsin), Finland, Holland). 
 In the stage of remission of gingivitis, it is necessary to switch to a toothbrush 

of medium rigidity and a paste with a mild anti-inflammatory effect. Such pastes 
contain extracts of medicinal plants and can be used for a year (without the risk of 
dysbacteriosis of the oral cavity): “Parodontax”, UK; "Fluorine-containing health 
with sage extract", Belarus; "Family with yarrow", Russia; "Sagey", Ukraine). 

 Conclusions. Correct compliance with all hygiene procedures can 

significantly reduce the risk of dental development.  
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УКРАЇНА 

 
Вступ. Страх перед стоматологічними втручанням є актуальною та 

поширеною проблемою як для пацієнтів різного віку, так і для лікарів-
стоматологів [1, 2, 3]. Найбільш вагомими наслідками страху є уникання 
стоматологічного лікування, низький ступінь взаємодії між пацієнтом і 
лікарем, зниження ефективності лікування і, відповідно, рівня 
стоматологічного здоров’я серед населення. Також, негативний 
стоматологічний досвід в дитинстві може нанести психологічну травму на все 
життя та сформувати негативне відношення до стоматологів та лікарів в 
цілому [2, 3, 4]. Враховуючи те, що природа дитячого страху на 
стоматологічному прийомі є мультифакторною, усунення основних 
провокуючих факторів допоможе практикуючим лікарям-стоматологам 
підвищити рівень комунікації та ефективність роботи з дітьми різного віку. 

Метою даного дослідження є оцінка рівня страху перед стоматологічним 

втручанням серед дітей різних вікових груп та виявлення основних 
провокуючих факторів страху та дискомфорту на стоматологічному прийомі. 

Матеріали та методи дослідження. Нами було проведено анонімне 

анкетування 105 дітей трьох вікових категорій: період «першого дитинства» - 
4-7 років (35 % опитаних), «другого дитинства» - 8-11 років (32 %) та 
«підлітків» - 12-16 років (33 %). Для проведення дослідження було 
розроблено анкету, основою якої є шкала оцінки дитячого страху під час 
стоматологічного прийому [ 1 ] (рис. 1.). Анкета включала 6 закритих питань 
та 12 «категорій» (необхідність приходити у лікарню, невідомість майбутніх 
маніпуляцій, вид медичного одягу, малознайома людина дивиться на вас, 
малознайома людина торкається вас, вид стоматологічної установки, вид 
інструментарію, наявність інструментарію в ротовій порожнині, уколи, звук 
бормашини, видалення зубів, наскільки вам було страшно під час прийому), 
які треба було оцінити за 5-бальною шкалою, де 1 – не боюсь зовсім, 2 – 
невеличкий страх, 3 – помірний страх, 4 – сильний страх, 5 – дуже сильний 
страх. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили із 
застосуванням однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) за 
допомогою пакету статистичних програм SPSS Statistics 20.0.0.  
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Рис. 1. Анкета виявлення основних чинників страху та дискомфорту 

дітей на стоматологічному прийомі 
 
Результати дослідження. В результаті оцінки загального рівню страху в 

різних вікових категоріях було виявлено, що в віковій категорії 8-11 років 
даний показник становив 25,012±7,234 (відповідає показнику «помірний 
рівень страху», ПРС), що було, відповідно, на 10,2% та 14,4% недостовірно 
вище, ніж у вікових категоріях 4-7 років (22,483±9,208) та 12-16 років 
(21,406±5,718), де показники відповідали критерію “низький рівень страху” 
(p > 0,017). 

Було встановлено, що високий рівень страху (ВРС) серед дітей вікових 
груп 4-7 і 8-11 років викликає категорія «уколи» (відповідно, 3,774±1,407 та 
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3,818±1,648), а також «видалення зубів» у групах 8-11 та 12-16 років 
(відповідно, 3,030±1,811 та 3,156±1,346). Помірний рівень страху присвоєно 
категоріям «уколи» у віковій групі 12-16 років (2,812±1,574), «наявність 
інструментарію в ротовій порожнині» серед дітей 4-7 (2,258±1,436) та 8-11 
років (2,575±1,199), «видалення зубів» серед 4-7-річних (2,258±1,672), та 
«невідомість майбутніх маніпуляцій» з-поміж дітей 8-11 років (2,212±1,053).  

Висновки. Таким чином, в результаті проведеного дослідження було 
проведено оцінку рівня страху та виявлено провідні провокуючі фактори 
страху та дискомфорту на стоматологічному прийомі серед дітей різних 
вікових груп.  

Загальний рівень страху перед стоматологічними маніпуляціями в віковій 
категорії 8-11 років (25,012±7,234) відповідав показнику “помірний”, серед 
дітей віком 4-7 років (22,483±9,208) та 12-16 років (21,406±5,718) - показнику 
“низький”. Достовірної різниці між показниками різних вікових груп 
встановлено не було (p >0,017). 

У віковій групі 4-7 років основними факторами страху є «уколи» (ВРС), 
«наявність інструментарію в ротовій порожнині» та «видалення зубів» (ПРС); 
серед 8-11-річних - «уколи» та «видалення зубів» (ВРС), «наявність 
інструментарію в ротовій порожнині» та «невідомість майбутніх маніпуляцій» 
(ПРС); з-поміж дітей 12-16 років - «видалення зубів» (ВРС) та «уколи» (ПРС). 
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УКРАИНА 

 

Существует сложная взаимосвязь между функциональным состоянием 
поджелудочной железы и минеральным обменом. Известно, что у больных 
сахарным диабетом имеют место нарушения в обмене макро- и 
микроэлеметов. При этом наблюдается потеря этих элементов с мочой, что 
приводит к их дефициту в организме (1, 2, 3).  
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Цель исследования - изучить минеральный состав некоторых макро- и 

микроэлементов в альвеолярном отростке у животных в условиях 
эксперимента при моделировании стрептозотоцинового сахарного диабета, 
сопровождающегося поражением тканей пародонта.  

Материалы и методы исследования. Исследовалось содержание 

макро- и микроэлементов в тканях пародонта крыс в условиях 
экспериментального стрептозотоцинового диабета. Макроскопическое 
изучение показало, что на препаратах челюстей крыс отмечается 
значительная резорбция альвеолярных отростков. К концу эксперимента 
индекс резорбции был равен 5,27±0,22. 

Процентное содержание макро- и микроэлементов в этой серии 
эксперимента составляло в среднем: Са - 48,49±0,15; Р - 31,09±0,145; Si - 
1,25±0,035; Mg - 1,41±0,03; К - 0,39±0,02; S - 0,61±0,02. 

Эти показатели претерпевают изменения в зависимости от возраста 
экспериментальных животных. Так, в альвеолярном отростке у молодых 
крыс содержание элементов следующее: Са - 59,70±0,15; Р - 35,0±0,15; Si - 
1,04±0,03; Mg - 1,13±0,03; К - 0,30±0,02; S - 0,63±0,02. 

В костной ткани зрелых животных процентное содержание элементов 
изменяется: Са - 37,28±0,15; Р - 27,13±0,14; Si - 1,47±0,04; Mg - 1,7±0,04; К - 
0,48±0,02; S - 0,60±0,02. 

Таким образом, по отношению к контрольной группе в среднем 
наблюдается значительное уменьшение процентного содержания 
элементов: Са в 1,42 раза; Р - 1,13 раза; Si - 2,35 раза; Mg - 0,99 раза; K - 
2,19 раза; S - 1,35 раза. У молодых животных кальций по сравнению с 
контрольной группой снижается в 1,33 раза, фосфор - в 1,04 раза, кремний- в 
3,5 раза, магний- в 1,08 раза, калий- в 3,2 раза, сера- в 1,46 раза. При 
диабете у животных старшего возраста по отношению к контролю 
определяется снижение кальция в 1,57 раза; кремния- в 1,54 раза; фосфора-
в 1,16 раза; калия- в 1,56раза. 

Сравнивая показатели двух возрастных групп в условиях 
экспериментального стрептозотоцинового диабета можно отметить наиболее 
отчетливое снижение кальция, кремния, фосфора и калия. 

Далее нами было определено содержание Ca, Mg, P в различных 
участках альвеолярной кости у животных контрольной группы и на фоне 
экспериментального стрептозотоцинового диабета. Эти элементы 
определялись на вершине межзубной перегородки, в средней части корня 
зуба и верхушке корня (участки 1, 2, 3). 

В контрольной группе молодых животных процентное содержание Ca, Mg, 
P в трех исследуемых участках составило: в участке 1 - Са - 61,5±0,15; Mg - 
1,92±0,04; P - 31,53±0,04; в участке 2 - Са - 63,4±0,15; Mg - 1,57±0,04; Р - 
39,54±0,04; в участке 3 - Са - 65,3±0,15; Mg - 0,64±0,02; Р - 33,61±0,04. 

В группе зрелых животных эти показатели соответствовали: в участке 1 - 
Са - 53,6±0,015; Mg - 1,23±0,03; Р - 36,35±0,03; в участке 2 - Са - 48,9±0,15; 
Mg - 1,03±0,03; Р - 35,93±0,03; в участке 3 - Са - 59,6±0,15; Mg - 0,047±0,01; Р 
- 28,64±0,03. 

Показатели содержания Ca, Mg, P в альвеолярной кости при 
экспериментальном стрептозотоциновом диабете в группе молодых 



20 septembre 2019  Genève, Suisse  91 
. 

 

животных составляли: в участке 1 - Ca - 57,8±0,15; Mg - 0,07±0,01; P - 
19,52±0,02; в участке 2 - Ca - 39,8±0,15; Mg - 0,25±0,02; P - 19,06±0,02; в 
участке 3 - Ca - 72,2±0,15; Mg - 0,21±0.02; P - 25,41±0,02. 

В группе зрелых животных содержание Ca, Mg, P составило: в участке 1 - 
Ca - 42,3±0,15; Mg - 0,0±0,00; P - 18,65±0,01; в участке 2 - Ca - 45,0±0,15; Mg - 
0,0±0,00; P - 15,46±0,01; в участке 3 - Ca - 29,5±0,14; Mg – 0,82±0,03; P - 
19,88±0,01. 

Нами установлена тенденция снижения кальция с возрастом животного. 
Это особенно видно в группе экспериментальных животных зрелого возраста 
по сравнению с контрольными животными (38,93±0,2 по сравнению с 
54,04±0,2, Р≤0,05). Содержание Ca у молодых животных с 
экспериментальным диабетом на уровне середины корня зуба ниже, чем в 
области верхушки межзубной перегородки и вершины корня зуба.  

Следует также отметить выраженную тенденцию снижения Mg, что 
наиболее отчетливо выражено в участках 1-2. 

При экспериментальном диабете отмечается значительное снижение 
содержания Р в альвеолярном отростке в 2-х группах животных.  Эти 
показатели наиболее выражены в участке вершины и межзубной 
перегородки, соответствующей середине корня зуба. 

Результаты проведенных опытов свидетельствуют о том, что 

недостаточное количество гормонов поджелудочной железы обуславливает 
постепенно нарастающую деструкцию тканей пародонта, важнейшими 
причинами которой является нарушение содержания макро- и 
микроэлементов в костной ткани, энергетической обеспеченности тканей 
пародонта, снижение новообразования костной ткани. Эти изменения 
отчетливо выражены в условиях стрептозотоцинового диабета. 

Выводы. Снижение содержания макро- и микроэлементов при сахарном 

диабете, возможно, является одним из факторов тяжести поражения 
пародонта, что обосновывает необходимость своевременной 
фармакологической коррекции с применением лечебных препаратов, 
содержащих макро- и микроэлементы. 
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Розповсюдженість захворювань тканин періодонта серед дитячого 

населення України є високою [1, 5, 7, 8-10]. На сьогоднішній день 
відзначається негативна тенденція до подальшого зростання хвороб 
періодонта у дітей і підлітків, причиною якої є незадовільний рівень 
індивідуального гігієнічного догляду за ротовою порожниною і відсутність 
регулярної професійної гігієни [4, 6]. 

Відомо, що провідна роль у розвитку хвороб періодонта належить 
анаеробній мікрофлорі біоплівки, патогенний потенціал якої реалізується на 
тлі локальних і системних чинників ризику [2, 3, 9, 11].  

Метою дослідження було вивчення періодонтального статусу і виявлення 

провідних чинників ризику щодо розвитку хвороб періодонта у підлітковому 
віці. 

Матеріали та методи дослідження. Нами проведено стоматологічне 

обстеження 112 осіб 15-річного віку. Стан тканин періодонта вивчали за 
допомогою комунального періодонтального індексу СРІ. Рівень гігієни ротової 
порожнини визначали на підставі індексу Гріна-Вермільйона (ОНІ-S). 

З метою диференціальної діагностики хвороб періодонта здійснювали 
рентгенологічне дослідження за допомогою внутрішньоротової контактної 
рентгенографії. 

Для ідентифікації пародонтопатогенних мікроорганізмів у зубній біоплівці 
застосовували полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) із використанням 
ампліфікатора «Thermocycler» фірми «Biometra». Продукти ампліфікації 
аналізували за методом горизонтального електрофорезу.  

Результати та їх обговорення.  Результати досліджень свідчать про 

високий рівень розповсюдженості захворювань тканин періодонта у 15-річних 
підлітків, що становив 92,8% (n = 104). Найбільш поширеною формою хвороб 

https://doi.org/10.36074/20.09.2019.v1.13


20 septembre 2019  Genève, Suisse  93 
. 

 

періодонта у даній віковій групі виявився гінгівіт, асоційований із біоплівкою – 
85,6% (n = 89). У 14,4% (n = 15) випадків було діагностовано початкову стадію 
періодонтиту. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ для оцінки періодонтального статусу у 
підлітків 15-ти років проводилося визначення індексу СРІ. Розповсюдженість 
кровоточивості ясен у цій віковій категорії становила 92,8% (n = 104). 
Інтенсивність кровоточивості ясен у даного контингенту дітей дорівнювала 
3,02 ± 0,19 сегменти на одного обстеженого. Відповідно до оцінювальної 
шкали ВООЗ для характеристики стану тканин періодонта, такі показники є 
високими. Поширеність зубного каменю у підлітковому віці також виявилася 
високою – 87,5% (n = 91). Середня кількість секстантів із зубним каменем при 
цьому становила 2,15 ± 0,12. За градацією ВООЗ таке значення інтенсивності 
зубного каменю є середнім.  

Особливе занепокоєння викликає розвиток періодонтиту у дітей 15-
річного віку. Запально-деструктивні зміни у тканинах періодонта були 
зареєстровані у 14,4% підлітків. Кількість секстантів із періодонтальними 
кишенями дорівнювала в середньому 0,39 ± 0,07.  Глибина зондування 
коливалася в межах від 3 до 4 мм, а втрата прикріплення становила 1 мм. У 
цих хворих відзначалася також патологічна рухомість зубів у межах 1 мм. 

Необхідно зауважити, що середня кількість інтактних секстантів 
періодонта серед підлітків 15-ти років не перевищувала 0,44 ± 0,09.  

З метою диференціальної діагностики проводили рентгенологічне 
дослідження. При гінгівіті, асоційованому з біоплівкою, у більшості 15-річних 
підлітків змін кісткової тканини альвеолярного відростка виявлено не було – 
кортикальний шар міжзубних перегородок мав чіткі обриси по всій довжині 
коренів. Проте, у 48,3% (n = 43) обстежених контури кортикальної пластинки 
на верхівках міжальвеолярних перегородок були нечіткими і стоншеними, 
однак не втратили цілісності. Водночас, у таких хворих було діагностовано 
ознаки остеопорозу губчастої речовини, переважно, на верхівках міжзубних 
перегородок. Втрату чіткості обрисів кортикального шару і, особливо, 
наявність остеопорозу губчастої речовини міжальвеолярних перегородок при 
гінгівіті у підлітковому віці слід вважати несприятливими прогностичними 
критеріями щодо виникнення періодонтиту. 

При початковій стадії періодонтиту рентгенологічно визначалася 
деструкція кортикальної пластинки на верхівках міжзубних перегородок. 
Спостерігався також остеопороз губчастої речовини в межах 1/3 – 1/2 їх 
висоти. Періодонтальна щілина біля шийок зубів була розширеною.  

Результати вивчення гігієнічного стану ротової порожнини за індексом 
Гріна-Вермільона свідчать про незадовільний рівень індивідуального 
гігієнічного догляду за порожниною рота у підлітків 15-річного віку. Зокрема, 
сумарне значення індексу Гріна-Вермільона у них дорівнювало 1,87 ± 0,21. 
При цьому показник м'якого зубного нальоту складав 1,56 ± 0,24, зубного 
каменю – 0,31 ± 0,17.  

При гінгівіті у зубній біоплівці 55,1% (n = 49) 15-річних підлітків виявлено 
ДНК провідних пародонтопатогенних мікроорганізмів як чинників ризику і 
прогресування патологічного процесу в тканинах періодонта: Treponema 
denticola, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Actinobacillus 
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actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis. Зокрема, T.  denticola було 
ідентифіковано у 80,9% (n = 72) обстежених. T. forsythia зареєстровано у 
73,0% (n = 65) хворих. Присутність P. intermedia визначено у 53,9% (n = 48), 
A. Actinomycetemcomitans – у 18,0% (n = 16), а P. gingivalis – 9,0% (n = 8) 
випадків. 

Слід зазначити, що виявлені «маркерні» пародонтопатогенні 
мікроорганізми формували різноманітні комбінації. Найбільш часто було 
ідентифіковано наступні асоціації: P. intermedia + T. forsythia + T.  denticola 
30,3% (n= 27), а також T. forsythia + T.  denticola 16,9% (n= 15). 

Привертає увагу той факт, що у всіх пацієнтів із початковою стадією 
періодонтиту було зареєстровано всі 5 видів «маркерних» 
пародонтопатогенних бактерій: P. intermedia + T. forsythia + T.  denticola + 
A. аctinomycetemcomitans + P. gingivalis. 

Висновки. Результати проведених нами досліджень засвідчили високий 

рівень розповсюдженості та інтенсивності захворювань тканин періодонта у 
15-річних підлітків України. Найбільш поширеною нозологічною формою 
хвороб періодонта був гінгівіт, асоційований із біоплівкою, що спостерігався у 
85,6% обстежених. У 55,1% цих обстежених ідентифіковано ДНК 
«маркерних» пародонтопатогенних мікроорганізмів. Початковий ступінь 
періодонтиту було діагностовано у 14,4% осіб за наявності всіх 
досліджуваних пародонтопатогенних бактерій. 
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УКРАЇНА 

 
Актуальність. На сьогодні проблема дітей-інвалідів в Україні набуває 

особливого значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки в структурі 
дитячого населення. Питома вага дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана 
з патологією нервової системи, у тому числі дітей з дитячим церебральним 
паралічем (ДЦП), складає 19,2% [3]. Рухові порушення по спастичному типу 
та у вигляді гіперкінетичного синдрому виникають внаслідок різноманітних 
непрогресуючих органічних уражень головного мозку. 

Численні дослідження довели, що стан зубо-щелепної системи може 
розглядатись як певний індикатор соматичного здоров’я, в тому числі - 
ступеня вираженості неврологічної симптоматики у дітей з ДЦП [1, 5]. Через 
складнощі проведення гігієни порожнини рота діти з ДЦП часто мають високу 
інтенсивність каріозного ураження зубів, в тому числі ускладненого карієсу, 
що може бути джерелом хронічної інфекції і супроводжуватися супутніми 
ураженнями ясен та слизової оболонки порожнини рота [4]. 

Мета дослідження: вивчити ураженість карієсом зубів у дітей з 

органічними ураженням нервової системи в залежності від вираженості 
рухових порушень.  

Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети проведено 

первинне обстеження 122 дитини (середній вік 8,8±3,7 років) з діагнозом 
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«дитячий церебральний параліч». Діти з ДЦП були розподілені на групи 
згідно зі Шкалою великих моторних функцій, розширеною та доповненою 
(Gross motor function classification (GMFCS E&R)) [2]: до 1-ої групи увійшли 23 
(18,9%) дитини, що можуть ходити без обмежень, до 2-ої – 26 (21,3%) дітей, 
які ходять з обмеженням; до 3-ї групи – 26 (21,3%) дітей, що можуть ходити 
тільки з допоміжними засобами; до 4-ої групи – 25 (20,5%) дітей, самостійне 
пересування яких обмежене; до 5-ої групи – 22 (18,0%) дитини, які 
пересуваються лише шляхом транспортування іншими в інвалідній колясці. 
До групи порівняння увійшли 80 практично здорових дітей аналогічного віку.  

У обстежених дітей було визначено стан твердих тканин зубів та стан 
гігієни порожнини рота. Інтенсивність карієсу зубів оцінювали за допомогою 
індексів кп, КПВ та КПВ+кп, що обчислювались як сума кількості уражених 
карієсом, пломбованих та видалених з причини карієсу (постійних) зубів. 
Інтенсивність карієсу визначалась окремо для дітей з тимчасовим прикусом 
(79 обстежених), зі змінним прикусом (84 дітей) і з постійним прикусом (70 
обстежених). Оцінка гігієнічного стану порожнини рота проводилася за 
допомогою спрощеного індексу OHI-S (J.C.Green, J.R.Vermillon, 1964). 

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті дослідження 

було виявлено, що поширеність карієсу зубів у дітей з ДЦП становила 100 %, 
а у здорових дітей групи порівняння – 68,7 %. Середні значення інтенсивності 
карієсу зубів у даних групах становили відповідно 6,27±1,19 та 2,72±1,17 
(р<0,05). При цьому інтенсивність карієсу у дітей з тимчасовим прикусом 
становила 5,59±1,19, зі змінним - 7,76±1,46, з постійним - 5,09±0,93; 
показники у групах зі змінним і постійним прикусами достовірно відрізнялись 
від аналогічних у групі здорових дітей (р<0,05). Значення індексу гігієни 
порожнини рота було у 2 рази вищим у дітей з органічними ураженням 
нервової системи порівняно зі здоровими дітьми (2,00±0,25 проти 0,98±0,26, 
р=0,0066). 

Було проведену порівняльну оцінку показників карієсу у дітей з органічним 
ураженням нервової системи залежно від ступеня вираженості моторних 
порушень. Встановлено, що з погіршенням фізичної активності та 
спроможності самообслуговування погіршується також гігієнічний стан 
порожнини рота, що корелює з підвищенням рівня інтенсивності карієсу зубів. 
У дітей з ДЦП, у яких спостерігали найбільш виражені порушення моторних 
функцій, відзначались достовірно вищі показники інтенсивності карієсу 
порівняно із пацієнтами з легкими моторними порушеннями. Значення 
КПВ+кп було достовірно вищим порівняно із показниками 1-ї групи у пацієнтів 
4-ї групи (на 33,2%) та 5-ї групи (на 43,6%). Достовірними виявились 
відмінності у дітей з вираженими моторними порушенням (5-ї групи) за 
показником інтенсивності карієсу зубів постійного прикусу порівняно із дітьми 
1-ї групи (КПВ 6,00±0,50; р=0,0055) – інтенсивність карієсу була вищою на 
42,8%. Середній показник гігієнічного індексу у дітей 5-ї групи склав 2,27±0,22 
(р=0,035), що було у 1,4 рази вище порівняно із таким показником в 1-й групі; 
його значення може бути інтерпретоване як показник поганого рівня гігієни 
порожнини рота у дітей даної групи. 

Висновок: Інтенсивність карієсу у дітей з органічним ураженням нервової 

системи проградієнтно зростає залежно від вираженості порушення 
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фізичного стану, що повинно враховуватись при обґрунтуванні вибору 
засобів і методів профілактики стоматологічних захворювань у дітей з даною 
патологією.  
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SECTION VII. 
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIOLOGIQUES 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ  
«МАЛЮНОК ШКОЛИ» ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ 
 

Чекстере Оксана Юріївна 

 канд. психол. наук, старший науковий співробітник  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

УКРАЇНА  

 
Основною проблемою психології розвитку є становлення мотиваційної 

сфери дитини. А період найбільш інтенсивного формування мотиваційної 
сфери - це дошкільний вік. Серед різноманітних мотивів дошкільника 
особливе місце займає пізнавальний мотив, який є одним з найбільш 
важливих мотивів для успішного навчання дитини в школі. Але пізнавальна 
активність не є прямим наслідком віку, і далеко не всі сучасні дошкільники 
володіють цією цінною якістю. Своєчасна діагностика готовності до навчання 
в школі і, в разі необхідності, корекційна робота дозволять дитини безболісно 
увійти у новий стан свого життя, пов'язаного з початком систематичного 
навчання у структурі загальноосвітньої школи. 

В якості додаткового тесту для оцінки готовності до школи у старших 
дошкільників можна використовувати проективну методику «Малюнок школи» 
[1]. Дана методика дозволяє оцінити ставлення до школи, уявлення про неї у 
дітей старшого дошкільного віку, їх почуття, емоції і переживання, пов'язані зі 
шкільним життям. 

Для з'ясування мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання 
нами було протестоване 124 дитини віком від 5,5 до 6 років (68 дівчаток і 56 
хлопчиків) – вихованців дошкільного освітнього закладу Дніпровського району 
міста Києва.  

Експеримент супроводжувався інструкцією: «Тут на аркуші паперу 
намалюй, будь ласка, школу». Дитині надавли аркуш А4 та кольорові олівці. 

Після малювання для більш повної інтерпретації малюнка проводилася 
бесіда для уточнення змісту намальованого. Такі бесіди з вихованцями 
дозволяють отримати майже повну картину їх уявлень і емоційно-оціночного 
ставлення до школи. Уточнюючі питання, коментарі записувалися на 
зворотному боці малюнка. 

Обробка результатів: Емоційне ставлення до школи й навчання 
оцінюється за 3 показниками: 

 кольорова гамма, 
 характерні лінії, 
 сюжет малюнка. 
При аналізі малюнка за кожним з цих показників виставляється бальна 

оцінка, потім бали складаються. 
1. Кольорова гамма: 
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2 бали - в малюнку переважають яскраві, чисті, світлі тони і їх поєднання 
(жовтий, світло-зелений, блакитний). Так вибір яскравих і світлих тонів може 
свідчити про внутрішній психологічний комфорт дитини. 

1 бал - в рівній мірі присутні світлі і темні тони. 
0 балів - малюнок виконаний в темних тонах (темно-коричневий, темно-

зелений, чорний). Перевага темних тонів може свідчити про психоемоційну 
напругу, дискомфорт, наявність значних психологічних переживань, 
пов'язаних зі школою. 

2. Лінія і характер малюнка: 
2 бали - об'єкти промальовані ретельно і акуратно; використовуються 

довгі, складні лінії різної товщини, немає «розривів» контуру. 
1 бал - в малюнку присутні обидві характеристики. 
 0 балів - об'єкти зображені нарочито недбало, схематично; лінії подвійні, 

перериваються, однакової довжини і товщини, слабка лінія. 
3. Сюжет малюнка: 
2 бали - симетричне зображення (малюнок школи займає центральне 

місце на аркуші); наявність деталей і прикрас, елементів декорування, 
зображення різних предметів, оживляючих пейзаж (квіти, дерева, плакати, 
прапори, фіранки на вікнах, ін.); зображення дітей, що йдуть до школи або 
сидять за партами, учителів та «процесу навчання»; пора року - весна, літо 
(сонце, немає хмар); зображення світлого часу доби. Іноді це не навчальні, а 
ігрові ситуації (наприклад, діти грають з конструктором, в дидактичні настільні 
ігри). Це можуть бути емоційно-забарвлені «сценки» зі шкільного життя, про 
які діти дізналися з фільмів, книг, розповідей друзів, братів, сестер. Однак в 
ідеалі - це зображення навчальної діяльності. На таких малюнках діти 
зображають вчителя, учнів, уроки. 

1 бал - обидві характеристики присутні. 
0 балів - асиметричність малюнка; відсутність деталей і прикрас; 

відсутність людей або зображення дітей, що йдуть зі школи; темне небо, йде 
дощ або сніг; час доби - ніч або вечір. 

Аналіз результатів. 
Результати дослідження приведені в Таблиці 1. 

Таблиця 1 
Розподіл дітей за рівнями мотивації до навчання в школі, у відсотках 

 

 
Рівні мотивації 

 
високий середній низький 

% 
 

42 
 

53 5 

 
 

дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці 

 
 

56 25 41 68 3 7 

 
Порахувавши суму балів за трьома показниками ми отримали наступні 

результати: 5-6 балів - високий рівень мотивації до навчання в школі – 
отримали 42% дітей (25% хлопчиків і 56% дівчат). У цих дітей склалося 
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емоційно- благополучне відношення до школи й навчання, вони цілком 
готови до прийняття навчальних завдань і взаємодії з учителем. 

4-3 бали – середній рівень – посіли 53% вихованців (41% дівчат і 68% 
хлопців). Ці діти можуть відчувати деяку тривогу з приводу шкільного 
навчання як незнайомій для них діяльності. Необхідно розширити коло їхніх 
знань і уявлень про шкільну навчальну діяльність, сформувати позитивне 
ставлення до вчителя і однокласників; причинами тривоги може бути 
нервозність і необдумані висловлювання дорослих, негативний досвід 
навчання в школі старших дітей. 

2-0 балів – низький рівень мотивації до навчання в школі – виявився в       
5% дітей (3% дівчат і 7% хлопців). Можливо ці діти ще не «примирюють» на 
себе ситуації зі шкільного життя, мають слабке уявлення про школу і 
недостатню навчальну мотивацію. В них може бути страх перед школою, 
який може призводити до неприйняття навчальних завдань і відмови від 
навчальної діяльності, труднощів у спілкуванні з учителем та 
однокласниками.  

 Отже, в ході дослідження з'ясувалось, що переважна кількість 
досліджуваних дітей старшого дошкільного віку достатньо мотивована до 
навчання у школі. Показники мотиваційної готовності до навчання у дівчата 
більш високі ніж у хлопців. Ми вважаємо, це тому, що така діяльність як 
малювання, більше приваблює дівчат і мотив творчого самовираження 
зустрічається у них набагато частіше. Тому дані, отримані в результаті 
діагностики, рекомендується зіставляти з результатами за іншими 
методиками, а також даними спостереження за дітьми. 
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Теребовлянський коледж культури і мистецтв 

 

УКРАЇНА 

 

Одним з важливих завдань освітньої політики на сучасному етапі є 
формування конкурентоспроможної особистості, її відповідності актуальним і 
перспективним потребам освіти, суспільства і держави. Турбота про освіту - 
турбота про майбутнє всієї країни. 

Конкурентоспроможність людини на сучасному ринку праці, багато в чому 
залежить від його здатності здобувати знання і розвивати вміння і навички, 
які можуть використовуватися або трансформуватися стосовно до цілого 
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ряду життєвих ситуацій. Отже, освіта має допомагати людині формувати 
здатність вирішувати навчально-пізнавальні і життєві завдання. Тому істотно 
має змінюватися зміст, цілі і результат освіти. 

Сучасна професійна освіта відрізняється переходом від кваліфікаційного 
підходу до компетентнісного, в якому «компетентність» і «компетенція» 
представлені в якості центральних понять. Компетентнісний підхід, який 
застосовується до аналізу аспектів навчання і виховання, як стверджує І.А. 
Зимняя, пов'язаний з переорієнтацією оцінки результату освіти з понять 
«підготовленість», «освіченість», «загальна культура», «вихованість» на 
поняття «компетенція» і «компетентність» вихованців [4]. 

Компетентнісний підхід завойовує все більшу популярність у вищій 
професійній освіті. Цей факт пояснюється в першу чергу першочерговою 
орієнтованістю даного підходу на практику підготовки кваліфікованих кадрів 
для різних сфер соціальної практики, а точніше - запитами сучасних соціо-
гуманітарних практик до особистісних і професійних якостей випускників 
вузів. В умовах  динамічного розвитку суспільства, постійного оновлення 
професійної  інформації, різноманіття ситуацій професійної діяльності 
змінюються і вимоги до молодих спеціалістів – недостатньо  бути хорошим, 
ерудованим фахівцем у своїй галузі діяльності, також необхідно мати якості 
та здібності, що дозволяють  успішно діяти в нестандартних ситуаціях, 
спілкуватися і співпрацювати з колегами, вирішувати певні завдання, 
оперувати  суперечливою інформацією, аналізувати і змінювати свою 
діяльність [2]. 

Самі поняття «компетентність» і «компетенція» широко застосовуються, 
однак їх трактування і розуміння заслуговують більш детального розгляду. 
Слідуючи міркувань І.А. Зимньої, А.В. Хутірського і В.І. Байденко, під 
компетентністю розуміється інтегрована характеристика якостей особистості, 
результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних 
галузях [4]. Компетентність відрізняється особистісно-зумовленими 
смисловими, світоглядними, рефлексивно-оціночними характеристиками і 
передбачає досвід застосування компетенції як базового компонента. 
Компетенції – це «образ майбутнього» для тих, хто навчається, якийсь 
орієнтир в навчанні, де пов'язуються в єдине ціле особистісний і соціальний 
зміст освіти. 

Погляди П.П. Борисова, А.А. Пінського, О.Е. Лебедєва, С.Є. Шишова та ін. 
зводяться до розуміння компетентності як здатності застосовувати отримані 
знання і вміння на практиці, у повсякденному житті для вирішення тих чи 
інших практичних і теоретичних проблем [3; 5]. При цьому автори 
зазначають, що компетентність показує не тільки результати навчання, а й 
систему досвіду творчої діяльності і ціннісних орієнтацій студентів. Самі 
знання, вміння і навички розглядаються як основа формування способів 
творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення – це забезпечує 
якість навчання як результату освіти. 

Провідна ідея компетентнісного підходу в професійній освіті полягає в 
новому баченні результату освіти – це не різноманіття вузькоспеціальних 
знань і умінь, а професійні компетенції та компетентності, як актуальна і вже 
сформована здатність ефективно діяти в різноманітних соціальних і 
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практичних ситуаціях. З точки зору компетентнісного підходу, зміст освіти – 
система освітніх компетентностей, що являють собою комплексну процедуру, 
яка інтегрує взаємозв’язані смислові орієнтації, вміння і знання для 
ефективного вирішення особистісно-значущих і соціально актуальних 
проблем в певних сферах культури і видах діяльності. 

Тому для визначення нових вимог до випускників вищих навчальних 
закладів стали використовувати поняття «професійна компетентність» і 
«професійні компетенції». Формування професійної компетентності і 
професійних компетенцій майбутніх працівників культури також передбачає 
дослідження змісту даних понять, їх структури, відмінностей від інших 
утворюють професіоналізм працівників культури і митців. 

Поняття «професійна компетентність» і «професійні компетенції» в 
психолого-педагогічній науці також різняться. Поняття «професійна 
компетентність» характеризує здатність людини виконувати професійну 
діяльність на рівні сучасних вимог і очікувань. Професійні компетенції - це 
окремі структури, що утворюють професійні компетентності [7]. 

Реалізація компетентнісного підходу у вищій освіті передбачає 
розрізнення таких складових суб'єкта професійної діяльності, як «професійна 
компетентність», «знання, уміння і навички», «здібності». У психолого-
педагогічній літературі загальне визнання отримало визначення Б.М. 
Теплова здібностей як індивідуально-психологічних особливостей 
особистості, що не зводиться до знань, умінь і навичок, але впливає на їх 
засвоєння. «Під здібностями зазвичай мають на увазі такі індивідуальні 
особливості, що не зводяться до наявних навичок, умінь або знань, але які 
можуть пояснити легкість і швидкість отримання цих знань і навичок», - 
говорить Б.М. Теплов [7]. Подібну відмінність правомірно застосувати і до 
зв'язки «здібності-компетентності»: здібності не тотожні компетентності, але 
характеристику здібностям можливо давати по особливостям їх формуванню 
та застосуванню. Компетентності займають серединне місце в ряді: здібності 
– компетентності – знання, уміння, навички. 

Компетенція – це те, що належить (освітнім стандартам, програмою 
навчання, замовником освітніх послуг та ін.)  образу результату, який 
повинен бути досягнутий в результаті отримання освіти. Компетентність – це 
те, чого досяг з бажаного або запланованого студент. Рівень компетентності - 
це характеристика результатів освітньої практики для окремої людини [3]. 

Щодо тих хто засвоює навчальну програму доцільно використовувати 
також поняття «професійні компетентності», як окремих складових загальної 
професійної компетентності, як результат освоєння необхідних стандартом 
професійних компетенцій. В цьому випадку, термін «професійні компетенції» 
буде використовуватися для позначення об’єктивних вимог професії до 
особистості, а термін «професійні компетентності» - для позначення 
суб'єктивних продуктів, результатів засвоєння певних професійних 
компетенцій. 

Деякі дослідники вважають, що компетентності не зводяться до знань, 
поінформованості, а проявляються в умінні робити що-небудь успішно, 
застосовувати ці знання на практиці. Компетентність в даному випадку 
розуміється як вміння [5; 7; 8]. Ототожнювати компетентності та вміння 
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недоцільно. Вміння – відповідно до їх трактуванням у психології –  
забезпечують можливість виконувати складні рухові або розумові дії легко, 
точно, чітко, акуратно, пристосовуючись до мінливих умов діяльності. Термін 
«компетентність» описує складну систему дій, що включає і вміння, і інші 
компоненти дії, що забезпечують можливість досягати бажаного результату і 
відповідати вимогам суспільства і окремих людей. 

З попереднього педагогічного досвіду, а так само досвіду навчання, 
виховання і вдосконалення освітньо-виховних систем В.І. Андрєєв виділив 
наступні головні ідеї основ формування конкурентоспроможності особистості 
[1]: 

1) освіта в тому випадку буде сприяти становленню людини як 
конкурентної особистості, якщо буде переходити в самоосвіту, виховання – в 
самовиховання, а розвиток – в творчий саморозвиток і творчу 
самореалізацію особистості; 

2) кожній людині життя встановило можливість бути 
конкурентоспроможною особистістю, але для цього необхідний безперервний 
творчий саморозвиток і творча самореалізація; 

3) конкурентоспроможність особистості розвивається не інакше як на 
основі творчого саморозвитку і творчої самореалізації в тому виді діяльності, 
де безпосередньо здійснюється конкуренція; 

4) сучасна освіта, виховання, розвиток і саморозвиток людини як 
конкурентоспроможної особистості буде тим успішнішим, чим більшою мірою 
професійні і особистісні якості педагога (викладача, вихователя) будуть 
відповідати поняттю конкурентоспроможної особистості. Це обумовлено тим, 
що конкурентоспроможній особистості прямо або побічно транслюється в 
особистісні якості учнів, студентів. У зв'язку з цим студентській молоді 
необхідно якомога частіше показувати і глибше розкривати еталони, зразки 
конкурентоспроможних особистостей в різних сферах людської діяльності – в 
навчанні, в науці, в мистецтві, в спорті, в процесі будь-якої професійної 
діяльності. Тут є дуже важливим, щоб студенти свою навчальну практику 
проходили в конкурентоспроможних колективах, організаціях, школах; 

5) для розвитку і саморозвитку конкурентоспроможної особистості 
виключно важливо всебічне стимулювання лідерських якостей у сучасної 
молоді;  

6) конкурентоспроможність людини - явище багатовимірне і 
багатофакторне. Тому автор спочатку виходив з ідеї інтеграції та 
систематизації наукового знання з області філософії, психології, педагогіки, 
евристики, етики, риторики, конфліктології, менеджменту та інших наук про 
людину з метою виявлення умов і закономірностей становлення людини як 
конкурентоспроможної особистості; 

7) виняткова важливість творчої рефлексії, яка активно стимулюється в 
процесі самооцінки, самодіагностики особистісних якостей в процесі 
становлення конкурентоспроможної особистості [1]. 

Якщо освіта і виховання в XXI столітті буде орієнтуватися на розвиток 
творчої, самодостатньої, конкурентоспроможної особистості, то це створить 
сприятливі умови і для формування еліти – еліти, гідної свого народу, своєї 
Батьківщини. Підвищення якості сучасної професійної освіти є важливим 
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напрямком державної політики в сфері вищої професійної освіти. В контексті 
перетворень, що відбуваються в суспільстві особливо актуальні питання 
конкурентоспроможності фахівця на ринку праці, що передбачає наявність 
високого рівня розвитку особистості і компетентності професіонала. 

 
Список використаних джерел: 

1. Андреев, В. И. (2004). Конкурентология: учебный курс для творческого 
саморазвития конкурентоспособности. Казань: Центр инновационных 
технологий. 

2. Андреев, В. И. (2004). Актуальные проблемы мониторинга качества 
воспитания и творческого саморазвития конкурентоспособной личности. 
XII Всероссийская научно-практическая конференция: тез. докладов. Казань, 
Російська Федерація: Центр инновационных технологий. 

3. Данильченко, В. М. (1993). Педагогические условия индивидуальнотворческой 
подготовки будущего учителя (дис.,... канд. пед. наук). Москва.  

4. Зимняя, И. А. (2008). Педагогическая психология. Москва: Логос: 
Университетская книга. 

5. Лебедев, О. Е. (2004). Управление качеством образования. Санкт-Петербург. 
6. Митина, Л. М. (2004). Психология труда и профессионального развития 

учителя. Москва: Академия. 
7. Теплов, Б. М. (1985). Избранные труды (Т. 1). Москва: Педагогика. 
8. Шишов, С. Е. (1998). Мониторинг качества образования в школе. Москва. 
 
  



20 septembre 2019  Genève, Suisse  105 
. 

 

SECTION VIII. 
SCIENCES PEDAGOGIQUES 

 

COMBINATION OF INNOVATIVE AND TRADITIONAL 
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The current stage of Ukrainian society development is characterized by the 
democratization of all internal and external processes, greater openness of our 
country to the outside world.  

In this regard, the state needs highly qualified specialists with foreign 
languages knowledge, professionals, who are capable to learn everything new 
and progressive, ready to generate and introduce new original ideas as well as to 
present country in the processes of international cooperation and formation of a 
new attitude towards Ukraine in Europe and the world. 

Ukraine's entry into the European and world arena makes foreign language an 
important tool of professional intercultural communication. The main task of 
foreign language is to promote students acquire of knowledge and communication 
skills in verbal and writing forms according to tasks and social norms of 
communicative behavior in typical spheres and situations. 

The main problem is the search and development of an effective system of 
educational process organization that is based on individualization of personal 
development mechanisms. To provide the right level of knowledge and skills of 
information technology it is needed to make some changes in methodology and 

educational process organization, forms of conducting classes and the content 
of studying process. Application of informational and technological innovations 
(multimedia format, hypertext, virtual reality, Internet technologies) in pedagogical 
theory and practice allow to implement an individualized approach to foreign 
languages studying at a higher educational institution. 

Communication should be the methodical content of modern foreign language 
lessons. Due to communicative method students acquire communicative 
competencies - the ability to use foreign language depending on specific situation. 
They learn communication in the process of communication itself. The most 
important characteristic of the communicative approach is the use of authentic 
materials. During foreign language classes students should fully interact with 
teacher in different ways. For example, by combining sound, graphic, animation 
and text effects, it is possible to successfully simulate the immersion effect in an 
active linguistic environment by implementing sophisticated linguistic, 
technological, methodological and pedagogical technologies. I believe that during 
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the process of foreign language studying with the help of such programs, we fully 
work in all aspects of the language: phonetic, grammatical, lexical and 
communicative, that allows you more quickly learn the language material, acquire 
language skills and abilities. An important role in this is played by multimedia tools, 
which make it possible to constantly update educational materials and improve the 
systems of work. The task of the teacher is the implementation of general control 
over students’ work, understanding of the fact that what the student is an active 
factor in the educational process. The development of students' creative abilities 
contributes to their successful activity in acquiring new knowledge. 

The Internet is the world's largest computer network which has enormous 
information capabilities. Internet provides a unique opportunity for learners of a 
foreign language to use authentic texts, listen and communicate with native 
speakers, that is, it creates a natural language environment. 

The usage of modern learning tools (multimedia tutorials, disks, universal 
encyclopedias, presentations, videos, audio materials) greatly improves the quality 
of foreign language and does it much more effective. 
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To make a machine translation nowadays you just need to make a photo of the 

text on your telephone and having access to the Internet immediately obtain the 

translation on-line. The first attempts were made in 1960s and it was about sixty 

Russian sentences translated into English capacity. Initially man had to type the 

information manually. At the same time on-line dictionaries facilitate the translation 

task, but they were able to translate only separate words. With the development of 

internet and other lingual programs the quality (and quantity) of translation has 

highly increased.  
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ESP teaching implies students to be able to get necessary scientific up-to-date 

information for work, study, scientific researches etc. The machine translation 

cannot be used as the device of language teaching. Also it is not the source of 

irreproachable and correct translation. But it can be the powerful instrument in 

training of professionally oriented texts translation, vocabulary improvement, work 

with patents and documents, comparing the translation made by different 

programs, etc.  

Students of technical faculties always work with the huge volume of 

information and nowadays the most called-for information language is English. 

Students-engineers find additional information on their professional subjects and 

in most cases this data in Internet is in English. Therefore, students translate the 

information into native language. Ideally, future specialists have to understand 

English professionally-oriented texts without translation (apprehend the 

information itself) but on the basic courses (first, second and students of the third 

course with the low foreign language level) sometimes students need the technical 

(machine) translation.  

Modern teachers try to “be in trend” and can propose textbooks, manuals, 

books with the latest information in original language (in most cases English). 

Today it is possible to find even full video courses almost on any subject or field of 

study in open access [2]. 

The most widely used MT for today among students is Google translator [1]. 

As mentioned above it is possible to make translation by bringing the smartphone 

screen on the information or text. Some years ago the translation left much to be 

desired. The translation of the sentence “molten metal is casted into the mold” 

made students laugh – розплавлений метал кидається у цвіль! With the lapse 

of time translation is becoming better and better, the Google translator improves 

itself. Moreover, any user can make corrections in the translation and it is the main 

source of improvement. Translator can’t be professional in all spheres and can 

specialize in one or some fields and lexicology (grammar is the same). Google 

translator’s user may specify, correct and improve his professionally-oriented 

terms (not only nouns but verbs as well) making this site more effective, useful 

and widely-used. 

For today the translation of the sentence “molten metal is casted into the mold” 

has the correct translation and meaning - «Розплавлений метал заливається у 

форму» [3]. So students have the opportunity to save time and pay attention to 

other aspects of ESP studying.  

Ways of using MT translation (Google translator in particular) in ESP teaching 

are: 

- translation of large scales of information; 

- read and correct the translation made by MT; 

- compare translation of the same text made by different MT; 

- make the double-ended or two-way translation (English-Ukrainian-English) 

and analyze initial and final variants. 

In conclusion, machine translation simplifies a lot different tasks for students 

and teachers as well. For students MT saves and economize time, for teachers it 

gives possibility to create new, interesting and useful exercises.  
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УКРАЇНА 

 
Одним з актуальних напрямів модернізації вітчизняної освіти та 

ефективних методів формування ключових компетентностей учнів є 
запровадження в закладах загальної середньої освіти інноваційних 
технологій Нової української школи (НУШ). До таких технологій відноситься і 
STEM-освіта, яку називають найсучаснішим і найперспективнішим освітнім 
світовим трендом. Особливого поширення ця технологія набула у США, 
Великій Британії, Китаї, Сінгапурі, Кореї та інших країнах світу, де існують 
державні програми в галузі STEM-освіти. З кожним роком вона стає все 
популярнішою в українській школі. 

STEM-освіта – це «категорія, яка визначає відповідний педагогічний 
процес (технологію) формування та розвитку розумово-пізнавальних і 
творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на 
сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних 
завдань (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, 
співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності» [2].  

STEM – це акронім слів Science (природничі науки), Technology 
(технології), Engineering (інженерія), Mathematics (математика). Найбільша 
перевага STEM-освіти в тому, що вона допомагає опановувати предмети не 
поодинці, відокремлено, а в комплексі. STEM – це принципово новий підхід в 
освіті, який значно відрізняється від традиційної шкільної моделі навчання і 
ґрунтується на розвиткові творчих та аналітичних навичок. 

Сьогодні існує декілька варіантів терміну STEM із доповненнями, зокрема: 
STEAM – до перерахованих вище чотирьох дисциплін додається 

мистецтво (літера A – Arts означає мистецькі дисципліни); STREAM – до 
попередніх п’яти дисциплін приєднується читання + письмо 
(Reading+wRiting).  

Відповідно до звіту Європейської мережі шкіл (European Schoolnet), до 
якої входять 34 європейських міністерств освіти, математика є основним 
предметом у STEM-освіті в початковій та основній школах. У старшій школі 
предмети STEM (фізика, біологія та технології) вивчаються глибше [5]. 

Результати аналізу наукових праць вітчизняних учених (О. Барна, 
О. Воронкін, Н. Гончарова, С. Кириленко, О. Кузьменко, А. Кух, Н. Морзе, 
Ю. Свідерський, М. Сидорович, О. Стрижак та ін.) також свідчать на користь 
використання STEM-освіти в навчанні математики, інформатики, фізики, 
біології в закладах загальної середньої та вищої освіти України. Ми не 
знайшли жодної наукової праці, де б висвітлювалися питання навчання 
іноземних мов із застосування STEM-освіти.  

Головною метою STEM-освіти є «формування і розвиток розумово-
пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну 
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спроможність на ринку праці; удосконалення науково-дослідної та інженерної 
освіти в навчальних закладах» [3].  

Проект «Концепції STEM-освіти в Україні» визначив основні принципи 
впровадження STEM-освіти, а саме:  

 особистісний підхід, що орієнтує на врахування вікових, індивідуальних 
особливостей учнів, наявних інтересів, нахилів;  

 перманентне оновлення змісту (зміст STEM-освіти постійно 
оновлюється відповідно до розвитку науки та технології);  

 цілісність, що передбачає створення цілісної національної системи 
впровадження STEM-освіти як складника єдиного освітнього простору 
України;  

 громадянська спрямованість (STEM-освіта спрямована на 
нарощування людського потенціалу держави, підвищення її 
конкурентноздатності); 

 продуктивна мотивація (формування продуктивної мотивації учасників 
STEM-освітнього процесу до здійснення науково-дослідницької та проектної 
діяльності, винахідництва, участі в різноманітних конкурсах, фестивалях [3]. 

Тобто, STEM-освіта у школі –  це такий підхід до навчання дитини, коли за 
основу беруть не набуття знань, а вміння їх здобувати, застосувати, критично 
мислити. Що стосується початкової школи, то основне завдання STEM-освіти 
– це стимулювання допитливості дітей і підтримка їхнього інтересу до 
навчання та пошуку знань, мотивація до самостійних досліджень, створення 
простих приладів, конструкцій тощо. STEM-освіта допомагає формувати в 
учнів критичне мислення, навички командної роботи, бачення цілісної 
картини світу й уміння застосовувати знання для виконання завдань з 
реального світу. 

Незважаючи на те, що STEM-освіта спрямована в основному на предмети 
природничо-математичного циклу та технологізацію процесу навчання, 
окремі її елементи, на нашу думку, доцільно застосовувати на уроках 
іноземної мови в початковій школі. Кожен першокласник НУШ отримав 
конструктор LEGO «Six Bricks» («Шість цеглинок»), який допоможе педагогам 
упроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в початкових класах.  

На уроках іноземної мови (наприклад, англійської) у початковій школі за 
допомогою конструктора LEGO можна: 1) вивчати літери і звуки (які 
наклеюються на деталі конструктора). Літери можна сортувати (наприклад, 
голосні/приголосні), поєднувати з картинками (b – ball, d – doll), складати з 
них слова, співати пісні; 2) складати зі слів окремі речення, міні-історії; 3) 
вивчати і закріплювати кольори: red, orange, yellow, green, blue, dark blue 
(можна використовувати також ігри: «Збери за кольором», «Кольорова 
руханка», «Міні-вежа»); 4) знайомити з цифрами і числами, геометричними 
фігурами; 5) вивчати прийменники «under», «above», «near»; 6) вивчати 
прикметники «long», «short», «thin», «thick»; 7) навчати граматичних структур. 
Деталі LEGO різноманітні за кольором і формою, тому зручні для складання 
схем. При цьому частини мови/ речення можна наклеїти на кубики або 
домовитися про їх умовне значення тощо.  

На допомогу вчителям НУШ Міністерство освіти і науки України 
опублікувало методичні посібники з використання LEGO в початковій школі 
[1; 4]. У цих посібниках вміщено вправи, завдання та ігри, спрямовані на 
розвиток ключових компетентностей учнів молодшого шкільного віку, які 
вкрай необхідні для навчання в школі та протягом усього життя. Кожна гра-
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завдання – це цілий комплекс не лише для розвитку мислення, мовлення, 
уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, самоконтролю та 
когнітивної гнучкості, соціальних умінь і навичок. На нашу думку, окремі з цих 
завдань і вправ можна використовувати на уроках іноземної мови. 

Сьогодні в українських школах творчі та прогресивні вчителі почали на 
свій розсуд застосовувати елементи STEM-освіти на уроках іноземної мови в 
початкових класах.  Хочеться сподіватися, що найближчим часом іншомовна 
освіта отримає таку ж державну підтримку, як і природничо-математичні 
дисципліни щодо впровадження STEM-освіти в навчальний процес. 
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 УКРАЇНА 

 
Актуальність дослідження полягає в тому, що неокласичні форми 

організації навчального процесу, які застосовуються в процесі професійної 
підготовки студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна 
діяльність» / «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є дуже 
важливими та необхідними. 

Метою дослідження є з’ясування значущості та необхідності 
застосування навчальних екскурсій в процесі фахової підготовки майбутніх 
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фахівців інформаційно-документознавчої сфери у сучасних закладах вищої 
освіти.   

Процес навчання у сучасних закладах вищої освіти реалізується в межах 
багатоманітної цілісної системи організаційних форм і методів навчання. 

Форма організації навчального процесу – спосіб організації, побудови й 
проведення навчальних занять, у яких реалізуються зміст навчальної роботи, 
дидактичні завдання і методи навчання. 

Неокласичні форми організації навчального процесу досліджували 
В. Боголюбов [1], Я. Бурлака [2], М. Кларк [3] та Т. Назарова [4]. 

Детальніше в нашому дослідженні зупинимося на навчальній екскурсії, 
розкриємо її особливості, актуальність та необхідність в процесі фахової 
підготовки майбутніх фахівців-документознавців у вищій школі.  

Навчальна екскурсія (лат. «excursio» – «прогулянка») – форма організації 

педагогічного процесу, спрямована на вивчення студентами поза межами 
навчального закладу і під керівництвом викладача предметів, явищ, процесів 
через безпосереднє їх сприймання [5].  

Екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи, триває 45 – 90 
хв. Вона відкриває можливості для комплексного використання методів 
навчання, збагачує знаннями студентів і самого викладача, допомагає 
виявити практичну значущість знань, сприяє ознайомленню студентів з 
досягненнями науки, є ефективним засобом виховання студентів, зокрема їх 
емоційної сфери. 

Екскурсії поділяють: за змістом (виробничі, історичні, географічні, 
краєзнавчі, мистецькі); за часом (короткотермінові, тривалі); за черговістю під 
час навчального процесу: попередні, або вступні (на початку вивчення теми, 
розділу програми), супровідні, або проміжні (у процесі вивчення навчального 
матеріалу), заключні, або завершальні (наприкінці вивчення теми, розділу), за 
відношенням до навчальних програм (програмні та позапрограмні). 

Об’єктами навчальних екскурсій з дисципліни «Документознавство» є 
художні та краєзнавчі музеї, різноманітні виставки, установи культури й 
мистецтва, храми тощо. Під час вивчення книгознавства доцільно відвідати 
університетську бібліотеку, відділи обласних та міських бібліотек. Особливу 
увагу слід приділити фонду рідкісної книги, адже там зосереджені найцікавіші 
історичні книжні пам’ятки. Під час викладання дисципліни „Діловодство” 
можна ознайомитися з документацією та документообігом різних державних і 
приватних підприємств, структурних підрозділів університету. З курсу 
«Архівознавство» організовують екскурсії до визначних історичних місць, 
державного міського та обласного архівів тощо.  

Проведення екскурсії поділяють на кілька етапів: 
1. Теоретична та практична підготовка передбачає опанування 

студентами мінімумом необхідних знань. Викладач заздалегідь знайомиться 
з об’єктом, домовляється з екскурсоводом про дидактичний зміст екскурсії. 

2. Інструктаж, завдання якого полягає в ознайомленні студентів з метою і 
змістом екскурсії. Викладач характеризує об’єкт, зацікавлює ним, повідомляє 
про план екскурсії, за потреби – накреслює маршрут-схему. 

3. Проведення екскурсії, що передбачає послідовний розгляд об’єктів 
екскурсії, визначення головного для отримання необхідної інформації про 
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об’єкт. Студенти запитують, спостерігають, запам’ятовують, роблять нотатки. 
Завершується екскурсія відповідями на запитання щодо її змісту. 

4. Опрацювання матеріалів екскурсії передбачає уточнення, 
систематизацію, узагальнення одержаних під час екскурсії вражень, 
спостережень. Обов’язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії – усне 
опитування, використання даних під час наступних уроків. За потреби 
наслідки екскурсії оформлюють у вигляді стенда, плаката чи альбому. 

Таким чином, навчальні екскурсії в процесі професійної підготовки 
фахівців спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є актуальними та 
необхідними, адже саме вони розширюють кругозір та адаптують майбутніх 
фахівців до професійної діяльності. 
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УКРАЇНА 

 
У другій половині ХІХ – початку ХХ століття для дітей заможних родин 

Північно-Східної України (дворян, міщан, поміщиків, духовенства, чиновників, 
буржуазії) функціонував такий вид неформальної освіти як домашнє 
навчання. За дослідженням Н.Ю. Балабуст, у Російській імперії зазначеного 
періоду домашнє навчання здійснювали домашні наставники, які постійно 
проживали в тих будинках, де працювали та приватні домашні вчителі, які 
займалися навчанням дітей погодинно, у конкретні дні. Отже, домашня освіта 
існувала як альтернатива класичній інституційній, адже здійснювалася як 
рівнозначний компонент освітньої сфери завдяки законодавчо-нормативному 



20 septembre 2019  Genève, Suisse  113 
. 

 

та педагогічно-методичному забезпеченню [2]. Важливо вказати, що від 
домашніх наставників і вчителів вимагали під час навчального процесу 
користуватися тільки дозволеними державними установами освіти 
підручниками й посібниками [3]. Зазначимо, що у 1834 році Міністерством 
народної освіти було затверджено окреме «Положення про домашніх 
наставників і вчителів», у якому було здійснено визначення понять як-от: 
«домашній наставник» та «домашній вчитель» [4]. Згідно з розвідками 
Л. Антохіної, маємо приклад опису умов домашнього навчання: сім’я учня 
мешкала у великому приватному будинку, напівпідвальне приміщення якого 
для занять сина було обладнано гімнастичною залою та столярною і 
слюсарною майстернею, де з учнем займалися тренер і два майстри. На 
другому поверсі було облаштовано кімнату з партою, дошкою, прилпддям 
для занять, які проводили домашній вчитель і наставник. Для навчання дітей 
родини було зібрано велику домашню бібліотеку [1]. У подібних домашніх 
умовах навчалось і виховувалось більшість дітей дворян, заможних міщан і 
буржуазії. Як бачимо, домашні вчителі-майстри навчали традиційним 
ремеслам, зокрема, хлопців – столярному ремеслу (обробці деревини) і 
слюсарному (роботі з металом). Для дівчат домашніми вчителями і 
домашніми наставницями обов’язково проводилися уроки рукоділля 
(вишивання, гаптування, витинання, художні роботи з бісером тощо). 

Таким чином, спираючись на вищевказані фактори маємо підстави 
стверджувати, що домашня освіта Північно-Східного регіону України 
означеного періоду функціонувала, по-перше, виключно для дітей панівних 
класів; по-друге, мала законодавчо-правову базу; по-третє, до змісту 
домашнього навчання й виховання входили дисципліни декоративно-
прикладного циклу у площині рукоділля (для дівчат), оволодіння 
традиційними ремеслами (для хлопців).  

Відтак, домашнє навчання дітей заможних верств населення 
досліджуваного регіону на всіх етапах розвитку освіти відігравало важливу 
роль у впровадженні навчання декоративно-прикладного мистецтва на 
Північному Сході України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 
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На сучасному етапі розвитку освіти в Україні відбуваються певні зміни, які 

зумовлені процесом реформування загальноосвітніх закладів. Відповідно до 
Концепції загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової 
освіти. В єдності все це забезпечується оновленням змісту освіти та 
переходом на нові активні технології навчання учнів початкової школи. 
Відповідно до цього вчителі початкової школи мають можливість 
використовувати на уроках різноманітні технології навчання, які будуть 
цінними та необхідними для кожного учня.  

Головні положення щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні 
викладені в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
Концепції нової української школи, Державному стандарті базової та повної 
середньої освіти. Саме тому визначено, що формування в учнів 
необхідних компетентностей повинно подолати прірву між освітою і вимогами 
сучасного життя. Останнім часом у математиці як науці відбулись 
кардинальні зміни. Математичний апарат став більш різноманітним і гнучким 
для навчання кожного учня [4]. 

Виклики часу зумовили розроблення Концепції «Нова українська школа» – 
документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність 
гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, 
створення навчально-предметного середовища, що в сукупності 
забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей [6]. 

Головним завданням вчителя є вивчити особливості кожної дитини та 
орієнтуватися на загальні завдання формування особистості дитини, які 
випливають з нормативних документів початкової освіти. Використання 
конкретних програм навчання і виховання, створюють певні оптимально-
сприятливі умови для всебічного розвитку дитини. Для покращення 
освітнього процесу початкової школи потрібно підвищити ефективність уроку 
різноманітними методами, формами та засобами навчання. 

Процес вивчення математики в НУШ посідає одне з основних місць 
навчального процесу. Саме від того, як молодші школярі засвоять 
програмовий матеріал, зможуть виконувати дії над числами, знаходити 
значення числових і буквених виразів, розв’язувати нерівності та рівняння, 
різноманітні задачі та іншого роду завдання, які передбачені програмою з 
математики, буде залежити результативність їхнього подальшого навчання. 

Застосуванння нестандартних уроків за концепцією Нової української 
школи є ефективним засобом вивчення математики. Головною відмінністю 
таких уроків є практична робота, різноманітні ігри, імітації, екскурсії та багато 
іншого. Вони переключають увагу дітей на навчальний процес та на 
розв’язування навчальної задачі. Нестандартні уроки урізноманітнюють та 
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знімають напруження від навчальної діяльності, викликають в молодших 
школярів інтерес та бажання пізнання нового. 

Класифікацією нестандартних уроків в освітньому процесі початкової 
школи займалося багато видатних науковців. Зокрема, роботи Т. Байбари, 
Н. Вакарчук, Л. Варзацької, Н. Волкової, Е. Печерської, О. Савченко, 
Г. Тарасенко, В. Шпак та багато інших. На думку, Н. Волкової «нестандартний 
урок – це імпровізоване навчальне заняття, що не має традиційної 
структури» [3]. 

Застосування нестандартних уроків з математики в початковій школі в 
яких використовуються практичні методи навчання: урок-гра, інтегровані 
уроки (одночасне поєднання двох предметів), урок-подорож, урок-екскурсія, 
урок-змагання, урок-бенефіс, урок-ток-шоу та інші.  

Уроки-ділові, рольові ігри (уроки-суди, уроки-захисти дисертацій, уроки – 
«Слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації). Передбачають 
виконання ролей за певним сценарієм, імітацію різнопланової діяльності, 
життєвих явищ. Особливо цінною є навчальна гра для школярів молодших 
класів, у яких конкретне образне мислення переважає над абстрактним [7]. 

Уроки-подорожування, уроки-дослідження (уроки-пошуки, урокирозвідки, 
уроки-лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожі, урокиекспедиційні 
дослідження, уроки-наукові дослідження). Зацікавлюють дітей, чиї інтереси 
мають романтичну, фантастичну спрямованість. Пов’язані з виконанням 
ролей, відповідним оформленням, умовами проведення, витівками [7]. 

Нестандартні уроки математики в НУШ урізноманітнюють процес 
вивчення даного предмету. Вони сприяють розвитку творчої уяви дітей, 
креативного мислення та емоційної сфери. Цікава форма організації 
вивчення навчального матеріалу збуджують пізнавальний інтерес та 
активність у виконання завдань математичного змісту. 

Отже, використання нестандартних уроків математики в Новій українській 
школі дає можливість зробити навчальний процес цікавим та різноманітним. 
Створення позитивного настрою для засвоєння навчального матеріалу та 
сприяють підвищенню якості знань молодших школярів. Головним правилом, 
яким повинні керуватися вчителі, правильно підбирати вид нестандартного 
уроку та якісно його провести. Дотримуючись цих умов кожний урок можна 
зробити нестандартним.  
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Олександр Олександрович Мурашко (1875-1919) український живописець, 
педагог і громадський діяч, що народився 7 вересня 1875 року в Києві. 

Творчий шлях митець розпочав в іконописній майстерні вітчима, згодом 
навчався в художній школі дядька, закінчив вище художнє училище при 
Петербурзькій Академії мистецтв у класі І. Ю. Рєпіна, 1900 року потрапив до 
числа учнів, котрі отримали стипендію на закордонну поїздку. Таким чином 
майстер познайомився з мистецьким життям та музейними збірками Європи, 
зокрема Парижа та Мюнхена. Варто також додати, що О. Мурашко був одним 
із засновників Нового товариства художників (м. Санкт-Петербург), статут 
якого, затверджений 1904 року, проголошував підтримку випускників художніх 
навчальних закладів шляхом сприяння виставковій діяльності та продажу 
їхніх робіт. Цей факт, на нашу думку, свідчить про високу духовну та 
світоглядну культуру видатного педагога-художника, котрий нещодавно 
закінчив навчання та отримав перше визнання своїх художніх робіт і почав 
брати активну участь у професійній самореалізації молодих художників [1]. 

Педагогічну діяльність О. Мурашко розпочав 1909 року в Київському 
художньому училищі (КХУ), де викладав у «натурному, фігурному і 
головному» малювальних класах, в яких навчалося понад сорок учнів. 1912 
року О. Мурашко залишив викладацьку посаду в КХУ і продовжив давати 
приватні уроки [1], а 1913 року відкрив власну художню студію, яка офіційно 
називалася «Класами живопису та рисування». Навчальна програма студії 
кардинально відрізнялася від вже звичайної на той час роботи з гіпсовими 
копіями античних скульптур, а провадилася з натури. За чисельними 
свідченнями учнів студії, О. Мурашко був ліберальним вчителем і ніколи не 
нав’язував учням свою художню манеру, що свідчить про використання 
педагогом індивідуального підходу в навчанні й вихованні.  

Організаційна робота, в якій О. Мурашко брав активну участь як 
фундатор, громадський діяч та член організаційної комісії у 1917 році 
увінчалася відкриттям Української академії мистецтв. О. Мурашка було 
обрано на посаду професора та керівника портретної майстерні, яка 
нараховувала понад п’ятдесят учнів. Вихованці студії Олександра Мурашка 
майже у повному складі перейшли до Академії. Варто зауважити, що за 
спогадами самого викладача, професійний рівень студентів Академії 1917 
року мало чим відрізнявся від рівня учнів художніх шкіл, і мав би бути значно 
вищим. Саме тому педагог активно виступав за реорганізацію ступеневого 
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навчання в системі художньої освіти, з організацією спеціалізованої 
художньої школи, як початкової ланки професійного художнього навчання. 
Зазначимо, що в перші роки існування Академія мала постійні труднощі з 
приміщенням, тому професорам доводилося проводити заняття у власних 
майстернях. 

Попри трагічну передчасну загибель 1919 року, О. Мурашко встиг зробити 
значний внесок у розвиток вітчизняної художньої освіти, впроваджуючи 
нагально необхідні педагогічні ідеї в мистецьку освіту України. 
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УКРАЇНА 

 
Сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає кардинальних 

змін у сфері освітньої політики. Особливої уваги потребує перша ланка – 
дошкільна освіта, яка покликана забезпечити повноцінний і гармонійний 
розвиток, виховання і навчання дітей дошкільного віку, а також формування 
пізнавальних інтересів і пізнавальної активності дитини в різних видах 
діяльності.  

Дитяче експериментування виступає сьогодні найбільш активною формою 
дослідницької діяльності в дошкільному віці, яке розглядається як практична 
діяльність спрямована на пізнання властивостей, якостей предметів і 
матеріалів.  

Питанням про сутність, структуру та значення дослідно-
експериментальної діяльності в системі інших видів діяльності дітей у закладі 
дошкільної освіти досліджуються в працях О.В. Дибіної, О.І. Іванової, 
Н.В. Лисенко, З.П. Плохій та багато інших науковців. М.М. Поддьяков 
визначає дитяче експериментування як складний багатогранний процес, який 
включає в себе і живе спостереження, і досліди, проведені дитиною [4]. У 
своїх роботах видатний науковець визначає експериментування в якості 
основного виду пошуково-дослідницької (пошукової) діяльності дітей.  



118  Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique  Volume 1 
. 

 

Під час експериментування дитина поступово опановує моделлю 
дослідницької діяльності ‒ від постановки проблеми до висунення гіпотези та 
її перевірці. У дошкільному віці дитині доступні прийоми найпростішого 
планування експерименту, порівняльного аналізу процесів, що 
спостерігаються, отриманих результатів і т.д. Сензетивний період для 
включення дитини в дослідницьку та експериментальну діяльність є старший 
дошкільний вік, хоча елементи даного виду діяльності застосовуються з 
раннього дитинства. Експериментування в закладах дошкільної освіти 
здійснюється в різних формах, оволодіння якими керується законами 
переходу кількісних змін у якісні. 

Експериментування пронизує всі сфери дитячого життя, всі види дитячої 
діяльності, у тому числі й ігрову. Дитяче експериментування – це не 
відокремлений від інших вид діяльності, а навпаки експериментальна 
діяльність пов’язана з усіма видами діяльності дітей дошкільного віку 
(спостереження, праця, розвиток мовлення, образотворча діяльність, з 
формуванням елементарних математичних уявлень, читанням художньої 
літератури, з музичним та фізичним вихованням). 

В ході експериментально-дослідницької діяльності дошкільники 
отримують фактичні уявлення про досліджуваний об'єкт, його властивості та 
особливості різними методами дослідження (тактильними, зоровими та 
іншими); у дітей відбувається збагачення пам'яті, активізуються розумові 
процеси, відбувається накопичення фонду розумових прийомів і операцій для 
отримання нових знань і дослідницьких відкриттів. Дитяче 
експериментування – це не відокремлений від інших вид діяльності, а 
навпаки експериментальна діяльність пов’язана з усіма видами діяльності 
дітей дошкільного віку (спостереження, праця, розвиток мовлення, 
образотворча діяльність, з формуванням елементарних математичних 
уявлень, читанням художньої літератури, з музичним та фізичним 
вихованням). 

Науковець О.О. Смірнова вивчала взаємодію дорослого та дитини в 
діяльності, та довела, що в дошкільному віці воно виконує значиму роль для 
становлення самостійних дій дитини. Вона визначила, що засвоєння нових 
видів діяльності (предметна, ігрова, навчальна чи експериментальна) 
проходить через ряд етапів [5]. 

На першому етапі, ще не свідома дошкільниками нова діяльність – 
експериментування, існує тільки як характеристика їх активності. Педагог, 
який хоче досягти експериментальної діяльності, активно використовує її при 
взаємодії з дітьми. Дошкільники, в свою чергу, повторюючи дії за дорослим, 
поступово втягуються в загальну атмосферу діяльності. Успішне включення 
діяльності експериментування в уже сформовану активність дитини, вимагає 
від дорослого емоційної забарвленості в неї при одночасній спрямованості, 
як до дитини, так і до самої діяльності. Особисте відношення дітей до нової 
для них діяльності з’являться тільки під впливом емоційно-хороших 
відносинах з дорослим.  При цьому готується перехід на наступний етап 
становлення діяльності. 

На другому етапі, експериментування виступає на перший план у 
свідомості дитини, воно вже не обумовлено присутністю дорослого. Дитина 
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починає відчувати яскраві позитивні емоції при зіткненні з діяльністю, у нього 
виникає бажання діяти самостійно і контролювати дії партнерів. 

Однак власне ставлення дитини до нової діяльності ще не склалося, тому 
вона розгортається тільки в присутності дорослого, як носія цих відносини. 

На третьому етапі відбувається закріплення діяльності 
експериментування в свідомості дитини, що пов'язано зі становленням 
власного до неї відношення. На цьому етапі роль дорослого відбувається в 
напрямку самостійних дій дитини. Важливим стає лише фактичне присутність 
дорослого, підтримка дій дитини. 

На четвертому етапі, експериментування, як діяльність, стає надбанням 
самої дитини. Роблячись усвідомленим, воно вже не вимагає присутності 
дорослого, мотивуючого дитячу активність, що проявляється в ініціативних 
діях дитини. 

Отже, пройшовши всі етапи становлення експериментування, вже 
усвідомлена і привласнена діяльність експериментування може бути 
використана, як засіб освоєння інших видів діяльності, а також формування 
певних якостей особистості, розвитку пізнавальної активності дітей та уміння 
самостійного пошуку рішень проблеми. 

Організація експериментально-дослідницької діяльності вимагає 
спеціально створеного розвиваючого середовища, що передбачає наявність 
у закладі дошкільної освіти спеціально призначеної зони дитячого 
експериментування, матеріали та обладнання які повинні розташовуватися 
згідно з тематичним принципом і відповідно до плану роботи педагога, що 
дозволить дітям надалі закріпити пройдений матеріал в самостійної 
пошукової діяльності та вільно експериментувати. 

Отже, організація експериментально-дослідницької діяльності у закладі 
дошкільної освіти передбачає формування у дітей активного пізнавального 
ставлення до навколишнього світу, здатності довільно регулювати свою 
пізнавальну діяльність, вміння орієнтуватися у різноманітних явищах та 
предметах. Усе це сприяє створенню внутрішніх передумов, які забезпечують 
продуктивність розумової діяльності дошкільнят, здатність дітей творчо та 
самостійно розв’язувати практичні, проблемні завдання, формуючи у них 
дослідницькі вміння. 
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