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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧО-РОЗКРІЙНОГО ЕТАПУ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З ВРАХУВАННЯМ ОПТИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 
 

Н.І. БОКША 
Мукачівський державний університет 

 
В даній статті проаналізовано особливості розкладки лекал та розкрою деталей на етапі 

підготовчо-розкрійного виробництва, узагальнено конструкторсько-технологічні фактори, які 
враховують  оптичні властивості матеріалів, що в подальшому дозволить розробити обґрунтовані 
підходи до проектування оптимальних технологічних процесів виготовлення одягу. 

 

Однією з головних задач, що стоїть перед швейною промисловістю, є 

раціональне використання сировини і матеріалів. Важливе місце у вирішенні цього 

питання належить підготовчо-розкрійному виробництву (ПРВ), етапи якого в значній 

мірі визначають матеріаломісткість та трудомісткість виготовлення виробів [1]. В той 

же час, особливості технологічного рішення та оптимізація етапів ПРВ закладаються на 

стадії конструктивно-технологічної підготовки виробництва (КТПВ). Аналіз роботи 

сучасних швейних підприємств свідчить, що якість виготовлення продукції на 50% 

залежить саме від якості операцій підготовки моделі до запуску та  підготовки і 

розкрою матеріалів. Тому велике значення для оптимізації виробничих процесів 

належить вибору раціональних підходів ПРВ і напрямків його удосконалення в 

контексті виробничих взаємозв’язків з КТПВ. 

Сучасні технології виробництва швейних виробів характеризуються 

впровадженням широкого спектру мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, що 

забезпечує автоматизацію усіх етапів виготовлення. Однак не завжди вдається 

максимально адаптувати автоматизовані процеси внаслідок впливу зовнішніх факторів. 

Так, проблемними в роботі на всіх стадіях виготовлення залишаються моделі з 

рисунковим ефектом, оскільки вимагають позиціонування рисунку на певних 

конструктивних ділянках виробу. Також для виготовлення сучасного одягу широко 

використовуються тканини, що містять еластичну нитку, при цьому розтяжність 

матеріалу може мати різний напрямок. Ці фактори роблять процес виготовлення  більш 

трудомістким, а значить удорожчують вартість готової продукції в середньому на 20-

30%. Однак тенденції в моді диктують свої умови, і тому існуючий попит на моделі з 

таких матеріалів стимулює виробників шукати шляхи мінімізації трудових і 

матеріальних витрат. 
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Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є технологічний процес розкладки лекал та розкрою 

деталей з врахуванням оптичних властивостей матеріалів, предметом дослідження – 

тканини з рисунковим ефектом ( смужка, клітинка). 

Постановка задачі 

Метою даної роботи є розгляд питань, аналіз технологічних особливостей та 

узагальнення інформації, що стосується особливостей виконання розкладки лекал та 

розкрою з матеріалів із рисунковим ефектом.  

Результати та їх обговорення 

На сучасному етапі автоматизації підготовки швейного виробництва однією з 

пріоритетних є задача автоматичної побудови розкладок лекал. З впровадженням 

САПР праця по розкладанню лекал значно змінилася: в минулому залишилися картонні 

лекала і спеціальні столи, на яких вручну будувались розкладки. Все це замінили ЕОМ 

та плотери, що дозволяють виконувати операції в комп’ютерному варіанті.  

Графічне розміщення (розкладка) лекал засобами ЕОМ може бути виконане 

трьома способами  - рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Способи виконання розкладок лекал з використанням САПР 

 

Аналіз представлених вище способів виконання розкладки свідчить про те, що 

спільним для них залишається ручне втручання оператора, навіть при автоматичному 

способі, розкладки якого вимагають корекції важливих технологічних обмежень, таких 

як оптичні властивості та напрямок розтяжності матеріалу . 

Тому на етапі створення розкладок і в подальшому здійснення розкрою 

важливим є визначення технологічних обмежень виконання операцій з матеріалів, що 

володіють оптичними властивостями – таблиця 1. 
 

Способи графічного розміщення 
лекал з використанням САПР 

Інтерактивний спосіб: 
Характерним є ручне 

переміщення лекал з метою 
отримання розкладки з 
мінімальним відсотком 
міжлекальних відходів 

Спосіб за аналогією: 
використовується для 
швидкого виконання 
розкладок лекал, які не 
дуже відрізняються від 
виконаних раніше 

Автоматичний спосіб: 
базується на алгоритмі 

автоматичного 
обчислення, який 

забезпечує автоматичне 
розміщення лекал 
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Таблиця 1 
Характеристика технологічних обмежень, що визначаються оптичними   властивостями 

матеріалів 
 

Технологічні обмеження виконання 
операцій Варіанти вирішень 

Гладкофарбований 

В смужку Оптичні властивості матеріалу 

 В клітинку 

Ширина смужки чи клітинки 

Смужка несиметрична чи симетрична по основі та утоку 

Клітинка симетрична чи несиметрична по основі і утоку 

Величина рапорту рисунку: від 0,5 до 60 см. 

 

Особливості вирішення рисунку 

матеріалу 

 
Тематичність рисунку 

 

Великою проблемою для швейного виробництва є перекошеність матеріалу 

внаслідок порушення режимів процесу ткацтва та етапів заключної обробки. При чому, 

якщо в гладкофарбованих тканинах цей дефект не є вагомим, то в тканинах в смужку 

або клітинку він навпаки підсилюється на всіх конструктивних лініях і ділянках вузлів, 

де вимагається дзеркальне відображення рисунка. Згідно вимог, що діють на сучасних 

швейних підприємствах, дозволяються допустимі відхилення від напрямку нитки 

основи на тканині у визначених межах – таблиця 2.  

 
Таблиця 2  

Допустимі величини відхилення від напрямку нитки основи на тканині  
 

Оптичні властивості 
тканин Найменування деталі 

Допустиме 
відхилення, 

% 
Пілочки, передні половинки штанів, спинки верхні коміри, 

підборти 1 Гладкофарбовані 
тканини 

Нижні частини рукавів, підзори, нижні коміри, обшивки 4 
Пілочки, передні половинки штанів, спинки верхні коміри, 

підборти 0 Тканини в смужку та 
клітинку Нижні частини рукавів, підзори, нижні коміри, обшивки 1 

 
Величини допустимих відхилень визначають також, виходячи із виду та 

властивостей матеріалу, способу розрізання матеріалу, висоти настилу, особливостей 

поверхні матеріалу [2]. Значення відхилень вказуються у відсотках відносно 

номінального напрямку нитки основи. 

В розкрійному цеху незначна перекошеність клітинки і поперечної смужки 

усувається шляхом наколювання визначеного рапорту рисунка по нитці утоку на 
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спеціальні голки. В деталях, які не дублюються або дублюються частково (середній 

шов спинки, верхній шов рукава, рельєфні шви пілочки у виробах без підкладки, 

підзори кишень прорізних, накладні кишені), підгонка рисунка вже виконується 

безпосередньо в швейних цехах, при наявності необхідного значення припуску.  

Збільшення міжлекальних випадів відбувається також за рахунок необхідності 

орієнтації лекал з врахуванням різного напрямку розтяжності тканини відносно 

напрямку нитки основи: тканини можуть бути поперечно-еластичні, поздовжньо-

еластичні та біеластичні. Відповідно до цього розміщення лекал з врахуванням 

напрямку розтягу матеріалу може бути таким, як показано на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2- Схема орієнтації лекала відносно напрямку розтяжиості матеріалу 

 

Слід зауважити, що розкладка лекал з поздовжньо-еластичних тканин збільшує 

відсоток міжлекальних випадів на 20-30% в порівнянні з розкладками таких же лекал 

на тканинах з поперечним напрямком розтягу. 

Значні втрати матеріалів  при виготовленні виробів з тканин в смужку та  

клітинку виникають за рахунок необхідності суміщення ( так званої “підгонки”) 

рисунку на певних конструктивних ділянках. При цьому величина припуску на 

“підгонку” рисунку залежить від величини рапорту, на який впливає ширина смужки та 

клітинки, симетричність чи несиметричність смужки та клітинки по основі та утоку і 

може знаходитись в межах від 1 до ¾ рапорту рисунка ( величина рапорту 

прямопропорційна величині припуску на “підгонку” рисунку) [1]. 

В розкрійному цеху, при настилочному способі розкрою додатково 

перевіряється достатня величина припуску на спрацювання та розташування рисунку 

(смужки чи клітинки) верхнього настилу за ниткою основи кожної деталі. Якщо немає 

суміщення рисунку або не вистачає припуску, то в розкрійному цеху можливе ручне 
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Залежність орієнтації лекала на тканині відносно напрямку розтяжності тканини 

поперечно-еластична тканина поздовжньо-еластична тканина біеластична тканина 
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переміщеня лекал і розміщення їх з метою отримання бажаного відображення. 

Викроєні і продубльовані деталі крою, для яких необхідне дзеркальне відображення 

рисунку, додатково попарно наколюють на спеціальні голки. Тільки після цього їх 

викроюють за лекалами в “чистому виді”, залишаючи лише технологічні припуски на 

обробку швів.  

Висновки 

Проаналізовано сучасні можливості оптимізації інженерно-конструкторської 

підготовки з точки зору реалізації автоматизації виконання розкладок лекал з тканини в 

смужку та клітинку. 

Встановлено технологічні фактори, що визначають обмеження виконання 

операцій КТПВ та розкрою матеріалів, а саме: оптичні властивості матеріалу, 

особливості вирішення рисунка, значення допустимих відхилень від напрямку нитки 

основи, напрямок розтяжності тканини.   
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНОГО ЭТАПА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

В данной статье проанализированы особенности раскладки лекал и раскроя 
деталей на этапе раскройного производства, обобщены конструкторско-
технологические факторы, которые учитывают оптические свойства материалов, что в 
последующем позволит разработать обоснованные подходы к проектированию 
оптимальных технологических процессов изготовления одежды. 

http://www/
http://www/
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THE SUMMARY 
 

FEATURES OF ORGANIZATION OF THE CUTTING OUT STAGE OF MAKING OF SEWINGS 
WARES ARE TAKING INTO ACCOUNT  OPTICAL PROPERTIES OF MATERIALS 

 
In this article the features of lay-out of the French curves are analysed and will cut out 

details on the stage of  cutting out production. Generalized design-engineering factors which 
take  into account optical properties of materials. That  will allow to develop the grounded 
going near planning of optimum technological processes of making of clothes in future. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЕСКІЗІВ 

ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ЛЕГКОГО АСОРТИМЕНТУ 
 В СЕРЕДОВИЩІ  AUTOCAD  

                      
В.В. ГЕРАСИМОВ,  Д.Є. ЗЯБЛОВСЬКА,  А.М. БОРИСОВА  

Мукачівський державний  університет  
 

Стаття присвячена аналізу процесу створення технічних ескізів одягу як одного із важливих 
та трудомістких етапів підготовки конструкторської документації. Викладені основні підходи до 
створення інформаційної бази даних для автоматизованої побудови ескізного проекту. Результатом 
проведеної роботи  є програмний додаток, розроблений у середовищі AutoCAD засобами мови AutoLisp, 
який дозволяє зменшити трудомісткість процесу створення нових моделей одягу та передує 
адекватному представленню  технічних ескізів.   

 
Досвід роботи швейних підприємств показує, що прогресивною і 

перспективною основою удосконалення процесу проектування є впровадження систем 

автоматизованого проектування одягу. Так, автоматизація процесу створення 

конструкторської документації значно зменшує трудомісткість проектних робіт та 

забезпечує більш якісне їх виконання [1]. Поряд з цим одним з найбільш складних та 

трудомістких  етапів є створення технічного ескізу моделі. Він повинен не тільки 

відображати ідею моделі, але й показувати шлях її реалізації в умовах сучасного 

виробництва. Від правильності виконання технічного ескізу залежить сам процес 

проектування і виготовлення моделей одягу. При цьому він містить інформацію про 

розміри майбутнього виробу, пропорції, контури лекал тощо. Тому у випадку  

автоматизації даного  процесу можна скоротити час практично на всіх етапах 
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виробництва і певним чином внести зрозумілість в роботу художника, конструктора та 

технолога [2]. 

Об’єкти та методи дослідження 

Найбільш прогресивною основою удосконалення процесу проектування виробу, 

зокрема створення технічного ескізу, є впровадження систем автоматизованого 

проектування (САПР) одягу. Але одна лише наявність ЕОМ та САПР  не дозволяє 

отримати якісний результат. Обов’язковою є формалізація вихідних даних і процесу 

проектування [2]. 

Вихідні дані при автоматизованому проектуванні одягу можуть бути 

представлені у вигляді банку графічних даних, довідково-інформаційних масивів, 

нормативно-довідкової інформації.                                                                            

Постановка задачі 

Ескіз — перший етап процесу художнього моделювання одягу, площинне  

зображення та втілення на папері або іншому матеріалі задумів художника; емоційне 

рішення задуму. В ескізі художник вирішує характер, пластику ліній, конструкцію, 

призначення одягу, ескіз повинен не тільки відображати ідею моделі, але й показувати 

дорогу її втілення в умовах сучасного виробництва. Від правильності виконання 

технічного ескізу залежить сам процес проектування і виготовлення моделей одягу. 

В той же час для більшості дизайнерів характерно відображати чисто графічні 

замальовки і часто забувати про реальний одяг. Але на виробництві на першому плані 

стоїть чіткість і зрозумілість конструктивних ліній в ескізі [3]. 

На перший погляд процес створення технічного ескізу не є складним, але він 

потребує більше часу на створення, ніж художній ескіз. Розміри на ескізі мають 

відповідати певним розмірам майбутнього виробу у заданому масштабі. Побудова 

виконується не на фігурі, що ускладнює процес створення. Тут необхідні конкретні 

виміри. При використанні автоматизованих систем процес створення технічного ескізу 

стає легшим і не витрачається час на перевірку, при умові наявності певної попередньо 

сформованої системи елементів. Тим самим скорочується час процесу проектування 

[4]. 

Отже, перед авторами ставилася задача автоматизувати процес створення 

технічних ескізів виробів легкого асортименту шляхом створення інформаційного 

середовища для проектування виробів заданого асортименту. Задачі подібного типу  

вирішувались авторами у роботі [5].                           
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Результати та їх обговорення 

Перед початком проектування інформаційного середовища було вивчено та 

визначено особливості формування конструкторської документації щодо правил 

виконання технічного ескізу. Так, необхідною умовою створення технічних ескізів 

одягу є дотримання пропорції тіла людини та виробу, проробка малюнка з врахуванням 

плечового (для суконь, жакетів, пальто тощо), талієвого (для спідниць, штань, шортів), 

стегнового поясів, врахування властивостей матеріалів. 

Так як технічний ескіз є початковою інформацією для отримання розгорток 

деталей одягу, то він повинен містити відомості про конструктивні та композиційні 

ознаки проектованого виробу: форму, рельєф і пластику поверхні, наявність членувань, 

декоративних і функціональних елементів. 

З метою визначення складових проектованого інформаційного середовища на 

наступному етапі було досліджено геометричні характеристики форм існуючих 

моделей одягу легкого асортименту, а саме: проведено маркетингове дослідження та 

проаналізовано моделі-аналоги за силуетним вирішенням та видом членувань. На 

основі проведеного аналізу був сформований модельний ряд для розробки 

інформаційного середовища. На рисунку 1 представлена структура інформаційного 

середовища для створення технічного ескізу в автоматизованому режимі. 

 
Рис. 1.  Структура інформаційного середовища для створення  технічного 

    ескізу одягу легкого асортименту в автоматизованому режимі 
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У якості середовища для побудови інформаційної системи був обраний 

графічний редактор AutoCAD завдяки розширеним з точки зору автоматизації 

графічних побудов можливостям мови програмування AutoLisp [5,6]. Розроблений 

програмний додаток AutoLisp-«ЕСКІЗ» являє собою набір окремих модулів 

(елементів),  активація яких може відбуватися в командному рядку, за допомогою 

панелі інструментів або каскадного меню.  

Алгоритм роботи запропонованого програмного додатку є наступним: 

 Завантажити відповідний lsp файл  

 Вибрати деталі та визначити їх код, використовуючи розроблені 

класифікаційно-кодувальні таблиці, слайд-шоу або каскадне меню 

 Вибрати спосіб побудови технічного ескізу: панель інструментів, 

командний рядок, каскадне меню 

 Викликати послідовно, згідно кодування, необхідні елементи технічного 

ескізу на екран 

Приклад поетапного виконання технічного ескізу згідно вище наведеного 

алгоритму представлений на рисунку 2. 

                               
а)                            б)                         в) 

                           
г)                             д)                           е) 

                                           Рис. 2.  Етапи створення технічного ескізу 

 
Рис. 3. Панель інструментів «ЕСКІЗ» 
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При використанні каскадного меню для побудови технічних ескізів відпадає 

потреба користуватися класифікаційно-кодувальними таблицями елементів та 

командним рядком для запису коду, оскільки в меню вже занесені коди деталей та їх 

назва. При виборі необхідного пункту меню деталь одразу з’являється на екрані. 

   

 
Рис. 4. Каскадне меню програмного додатку AutoLisp-«ЕСКІЗ» 

Висновки 

На підставі проведених досліджень встановлено, що не всі етапи процесу 

проектування швейних виробів забезпечують швидкісне та якісне виконання проектних 

робіт, зокрема ескізного проекту. Тому було запропоновано автоматизований спосіб 

побудови ескізного проекту у найбільш розповсюдженому САПР середовищі 

AutoCAD. 

Створений програмний додаток AutoLisp-«ЕСКІЗ» дозволяє зменшити 

трудомісткість процесу створення нових моделей одягу та забезпечити адекватність 

представлення технічних ескізів проектованих моделей одягу легкого асортименту.   

Дану програмну  розробку пропонується використовувати у вищих навчальних 

закладах в процесі підготовки спеціалістів швейної галузі та на підприємствах  легкої 

промисловості для підвищення продуктивності та ефективності  процесу 

проектування виробів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭСКИЗОВ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОГО  АССОРТИМЕНТА В СРЕДЕ  AUTOCAD. 

 
 Статья посвящена анализу процесса создания технических эскизов одежды, как 

одного из важных и трудоемких этапов подготовки конструкторской документации. 
Изложены основные подходы к созданию информационной базы данных для 
автоматизированного построения эскизного проекта. Результатом проведенной работы  
является программное дополнение, разработанное в среде AUTOCAD средствами 
языка AutoLisp, который позволяет уменьшить трудоемкость процесса создания новых 
моделей одежды и адекватном представлении технических эскизов.   

 
 

THE SUMMARY 
 

AUTOMATION OF PROCESS OF PLANNING OF TECHNICAL SKETCHES OF SEWINGS WARES 
OF EASY ASSORTMENT IS IN THE CAD SYSTEM  OF AUTOCAD 

 
The article is devoted to the analysis of process of creation of technical sketches of 

clothes, as one of the important and labour intensive stages of preparation of designer 
document. The basic going is expounded near creation of informative database for the 
automated construction of draft design. A conducted job  performance is software  addition, 
developed in the environment of AUTOCAD by facilities of language of AutoLisp, which 
allows to decrease labour intensiveness of process of creation of new models of clothes and 
adequate presentation of technical sketches.   
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АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТИПІЗАЦІЇ 
КОНСТРУЦІЙ ЖІНОЧИХ ПОЯСНИХ ВИРОБІВ 

 
А.Л. СЛАВІНСЬКА,  С.С. МАТВІЙЧУК,  К.А. ПОПОВА 

Хмельницький національний університет 
Мукачівський державний університет 

 
Дана стаття присвячена проблемі аналітичного обгрунтування функціональної типізації 

структурних елементів конструкції жіночих поясних виробів. Розглянуто вплив розмірних ознак на 
ергономіку жіночих поясних виробів у процесі проектування  конструктивних модулів (спідниця та 
штани). Підтверджена можливість застосування при побудові конструкції спідниці та штанів 
взаємозаміни структурних елементів.  
 

За останній період легка промисловість, зокрема швейна, активно розвивається, 

зростають темпи і обсяги виробництва. Розвиток швейної галузі в подальшому 

передбачає інтенсифікацію виробництва високоякісних виробів перш за все для 

всебічного задоволення потреб споживачів. 

Мода відіграє селективну функцію у відборі моделей, а отже створює 

передумови для уніфікації конструкції, тому у ХХІ ст. перспективним напрямком є 

типове проектування, яке базується на модульному підході і передбачає створення 

кінцевих виробів із уніфікованих складових частин за маршрутом параметричного 

модифікування. 

Об’єкти та методи дослідження  

Об`єктом дослідження в даній статті є процес покращення існуючих методів 

проектування жіночих поясних виробів. Дослідження базуються на принципах 

модульного проектування. 

Актуальність цього дослідження пояснюється тим, що вивченню 

конструктивних модулів плечового одягу присвячені роботи [1,2], спідниця також  

розглядалась, проте не вивчались конструктивні модулі штанів та їх комбінування із 

спідницею.  

Постановка задачі 
 
Внаслідок зростання вимог до якості одягу, частоти його змінювання та 

різноманітності, а також ринкових умов господарчої діяльності підприємств, виникає 

нагальна потреба в підвищенні якості і швидкості процесу створення нових моделей. 

Слід зазначити, що майже всі етапи виготовлення швейних виробів значною мірою 

автоматизовані: розкрій, підготовче виробництво, в деяких асортиментах – швейне, 
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упаковка. Лише етап підготовки нових моделей, а особливо – конструкторська 

підготовка залишається найбільш часо- та трудомістким. З метою покращення цього 

процесу застосовують сучасні САПР. 

Застосування САПР найбільш доцільне при умові застосування сучасних 

методів модульного проектування. Розробки методів модульного проектування вже 

проводились у нашій країні (ХНУ, МДУ), проте в основному мова йшла про модульне 

проектування конструкцій плечових виробів, а поясні вироби розглядались не в 

повному обсязі. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні принципів функціональної типізації 

конструкції жіночих поясних виробів. 

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання: 

- проаналізувати вплив розмірних ознак на конструкцію жіночих поясних 

виробів з позицій забезпечення утилітарної функції; 

- визначити напрямки уніфікації складових частин спідниці та штанів шляхом 

взаємозаміни структурних елементів як системи конструктивних модулів. 

Результати та їх обговорення  

Утилітарність – це забезпечення виробом (в даному випадку одягом) зручної 

експлуатації людиною у побуті. Оцінка утилітарності конструкції здійснюється за 

показниками ергономіки та антропометрії. З метою антропометричного забезпечення 

утилітарності конструкції необхідно враховувати відповідність одягу частинам тіла 

людини. [3]  

Поясним одягом називають такий одяг, який утримується на лінії талії і 

спирається на тазовостегновий пояс – поверхню тіла, обмежену лініями талії та стегон. 

Він покриває нижню частину тіла частково або повністю. Форма нижньої частини тіла 

визначається будовою тазового поясу та певною мірою ніг. [3] 

Для спідниці характерне прилягання до фігури на несучій опорній поверхні від 

лінії талії до верхніх ділянок стегон. Для класичних штанів також характерним є 

прилягання до фігури на несучій опорній поверхні від лінії талії до верхніх ділянок 

стегон і живота. 

Проте, крім вимірів тіла людини у статичному стані слід враховувати, що 

людина виконує складні рухи, при яких розміри окремих ділянок тіла можуть 

збільшуватись. Величина, на яку збільшується розмірна ознака у динаміці, називається 

динамічним приростом. Для створення справді ергономічних виробів необхідно 
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враховувати динамічні прирости. Крім того, конструкція поясних виробів повинна 

передбачати свободу в таких положеннях тіла людини, як сидіння, нахили вперед і 

назад, повороти, присідання та ін. Отже, щоб забезпечити антропометричну 

відповідність одягу, необхідно при конструюванні виробу закладати в конструкцію 

розмірні ознаки тіла людини. Оскільки всі модельні конструкції виконуються на основі 

базових, то доцільно розглянути розмірні ознаки (РО), що використовуються при 

побудові базових конструкцій прямої спідниці і класичних штанів.[3, 4] Які розмірні 

ознаки [3] і яким чином впливають на ергономіку поясних виробів, наведено в 

таблиці1. 
Таблиця 1 

Вплив розмірних ознак на конструкцію поясних виробів 
 

Вплив розмірної ознаки на ділянку конструкції № 
п/п 

Найменування розмірної 
ознаки 

Умовне 
позначення спідниці штанів 

1 Висота лінії талії Вл.т. верхній зріз верхній зріз 
2 Висота колінної точки Вк ─ висота лінії колін 
3 Висота підсідничної складки Вп.с. ─ шов сидіння 
4 Обхват талії От. верхній зріз, виточки верхній зріз, виточки 

5 Обхват стегон з врахуванням 
виступу живота Об. 

бічний зріз, виточки бічний зріз, виточки 

6 Обхват стегон Об.1 бічний зріз, виточки бічний зріз, виточки 
7 Обхват стегна Обед. ─ ширина штанів на рівні стегна 
8 Обхват коліна Ок. ─ ширина штанів на рівні коліна 
9 Обхват гомілки Ог. ─ ширина штанів на рівні гомілки 

10 Обхват щиколотки Ощ. ─ ширина штанів внизу 

11 Відстань від талії до підлоги 
збоку Дсб. 

довжина виробу,  
бічний зріз довжина виробу, бічний зріз 

12 Відстань від талії до підлоги 
спереду Дсп. довжина виробу довжина виробу 

13 Довжина ноги по внутрішній 
поверхні Дн. 

─ кроковий зріз 

14 Відстань від талії до 
площини сидіння Дс. 

─ шов сидіння 

15 Обхват коліна в зігнутому 
положенні Ок.с. 

─ ширина штанів 

16 Дуга через пахову область Дп.об. ─ шов сидіння 
17 Ширина розстановки ніг  ─ шов сидіння, кроковий шов 

 

Отже, тазова частина конструкцій поясних виробів практично співпадає, проте в 

штанах є відмінність на ділянці середнього шва. 

Слід відзначити, що різноманітність форм та конструкцій одягу має обмежене 

число типових та базових варіантів конструктивного рішення, які є основою проектних 

розробок для створення нових моделей. Ці варіанти називаються  типовими 

конструкціями [5] . 
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На основі цих типових моделей утворені всі інші моделі поясних виробів, які 

описуються інформаційними моделями зовнішнього вигляду. Інформаційна модель 

ґрунтується на сукупності таких даних: асортимент виробу, характеристики, вихідна 

поверхня для проектування. [6] 

В контексті даного дослідження як інформаційні моделі розглядаються всі ті 

варіанти поясних виробів, що будуються на основі штанів та прямої спідниці. 

Встановлено, що побудова розгортки складної поверхні, якою і є одяг, вимагає її 

розбиття на окремі зони, яке здійснюють у місцях розташування типових членувань 

деталей одягу. Ці зони у методиках конструювання представлені відповідними 

графічними частинами, які фактично відповідають визначенню «конструктивний 

модуль» (частина типової конструкції, яка володіє певною функціональною та 

інформаційною незалежністю та уніфікована за принципом побудови [1,2]).  

З метою визначення найбільш доцільної і зручної методики для модульного 

проектування жіночих поясних виробів було проведено побудову креслень базових 

конструкцій БК та їх подальший аналіз по 4 різним методикам: ЄМКО РЕВ [7], 

методиці Мартинової [6], методиці «М. Мюллер і син» та китайській методиці [8]. 

Підбір саме цих методик і саме в такій кількості є обґрунтованим і доцільним. У 

використанні більшої кількості методик немає потреби, адже така вибірка охоплює 

європейську методику конструювання («М. Мюллер і син»), азіатський метод 

(китайська методика) та надбання радянської школи конструювання – ЄМКО РЕВ і 

розроблену на її основі методику Мартинової. 

Порівняльна характеристика розмірних ознак для побудови спідниці і штанів за 

різними методиками наведена у таблиці 2. 
 

Таблиця 2  
Порівняльна характеристика антропометричних вимірів для конструювання спідниць та штанів 

 
М.Мюллер і 

син  
Китайська 
методика ЄМКО РЕВ Мартинова  Найменування р.о. 

Ум. 
позн. 
р.о. Спідниця Штани Штани Спідниця Штани Спідниця Штани 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зріст Т1 - - + - + - - 
Висота лінії талії Т7 - + - + + - - 
 Т8 - - - - + - - 
Висота колінної точки Т9 - + - + + - + 
Висота підсідничної 
складки 

Т12 - + - + + - - 

Обхват талії Т18 + + + + + + + 
Обхват стегон Т19 + + + + + + + 
Обхват коліна Т22   - - + - - 
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Відстань від лінії талії 
збоку 

Т25 - + - + + + + 

Відстань від лінії талії 
спереду 

Т26   - + + + + 

Довжина ноги по 
внутр. поверхні 

Т27 - + - - + - + 

Центр грудей Т46 - - - + - - - 
Обхват підйому стопи Т51 - - - - + - - 
Відстань від лінії талії 
ззаду 

Дсз - - - - - + + 

Довжина виробу Дв + - + - - + - 
Висота стегон Вб + - - - - - - 
Всього р.о. у методиці 4 7 4 8 11 6 7 
Різниця р.о. спідниці і штанів 3 - 3 1 

Таким чином, найбільше розмірних ознак потребує методика ЄМКО РЕВ (11 і 8 

для  спідниці та штанів відповідно), найменше – китайська методика (4). Методика 

Мартинової потребує 7 і 6 ознак. Розбіжність у розмірних ознаках для побудови 

спідниці і штанів в методиках Мюллера і ЄМКО РЕВ складає 3, у методиці Мартинової 

– 1. 

Інваріантна математична модель типової базової конструкції складається з 

математичних моделей різного стану графічного опису об’єкта відображає певну 

упорядковану множину параметрів зображення. [2] 

Структурні одиниці (SQD) на предметному рівні (SAU), утворюють ієрархію 

елементарних (PPh), складових (CPι), групових (GCr) і комплексних (SGt) компонентів 

зображення об’єкта проектування (ОП).  

 
 

Таким чином, графічний опис об’єкта проектування через структурні 

компоненти створює передумови впровадження в практику проектування одягу методу 

комбінаторного синтезу конструктивних модулів конструкції виробу. 

Залежно від асортименту можна виділити елементарні зони типових членувань. 

Тому при декомпозиції основи конструкції на конструктивні модулі слід аналізувати 

графічну побудову конструкції.[1] 
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Основними елементами графічної побудови конструкції у розглянутих 

методиках є: базисна сітка, конструктивні відрізки, знаходження конструктивних точок 

способами засічок дуг, радіусографії, заданою величиною кута. 

Відповідно, у площинному кресленні деталей виробів кількість конструктивних 

модулів (CPι) визначається сукупністю формотворних елементів, які забезпечують 

відтворення певної ділянки одягу. 

Графічні сегменти конструктивних модулів будуть модулями параметричного 

конструювання (МПК), оскільки вони дозволяють визначити поелементні параметри 

(PPh) проектованого виробу та сформувати каталоги (GCr) уніфікованих і нормованих 

контурів деталей. 

З метою обґрунтованої розробки номенклатури конструктивних модулів (SAU) 

необхідно здійснити процес типізації конструктивних параметрів і контурних ліній 

(SGt) матричної конструкції прямої спідниці, побудованої за методикою ЄМКО РЕВ. 

Номенклатура конструктивних модулів поясних виробів (спідниця і штани) 

наведена у вигляді схем на рис. 1 та 2 відповідно. [2] 

На основі систематизації конструктивних модулів жіночої спідниці та жіночих 

штанів запропонована номенклатура КМ у вигляді графічних блоків, які генеруються із 

графічних сегментів – модулів параметричного конструювання.  

В розробленій номенклатурі КМ із 10 КМ основи конструкції жіночої спідниці 4 

КМ характеризують базисну сітку спідниці, 1 КМ несе інформацію про конструкцію 

бічної виточки спідниці, 3 КМ виділені для заднього полотнища та 2 – для переднього. 

В розробленій номенклатурі КМ із 12 КМ жіночих штанів 3 КМ характеризують 

габаритні розміри штанів, 1 КМ несе інформацію про відхилення задньої частини, 3 

КМ – про конфігурацію верхнього зрізу обох частин, 1 КМ – про конфігурацію 

середніх зрізів, 3 КМ описують конструкцію виточок і 1 КМ – конфігурацію нижніх 

зрізів. 

 
Рис. 1. Номенклатура конструктивних модулів спідниці 

Рівень CPι 

Рівень GCr 
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Рис. 2. Номенклатура конструктивних модулів штанів Рис. 2. Номенклатура конструктивних модулів штанів 

  
Ця сукупність модулів відповідає забезпеченню як функціональної, так і 

конструктивної типізації системи спідниця – штани.  

Ця сукупність модулів відповідає забезпеченню як функціональної, так і 

конструктивної типізації системи спідниця – штани.  

Виявлено, що базові конструкції спідниці і штанів містять спільні модулі для 

обох типів конструкції поясного виробу. А саме конструкцію тазової ділянки та 

варіантні модулі, які визначають контури основних деталей виробу. 

Виявлено, що базові конструкції спідниці і штанів містять спільні модулі для 

обох типів конструкції поясного виробу. А саме конструкцію тазової ділянки та 

варіантні модулі, які визначають контури основних деталей виробу. 

З організацією промислового виробництва одягу виникла необхідність при 

конструюванні виходити не тільки з відповідності моделей своєму функціональному 

призначенню,  але й можливості виготовляти їх найбільш технологічно і економічно, 

що передбачає уніфікацію конструкції. 

З організацією промислового виробництва одягу виникла необхідність при 

конструюванні виходити не тільки з відповідності моделей своєму функціональному 

призначенню,  але й можливості виготовляти їх найбільш технологічно і економічно, 

що передбачає уніфікацію конструкції. 

Якщо ж розглядати уніфікацію окремих елементів конструкції, то спільними для 

прямої спідниці і штанів можуть стати такі зони або КМ, при умові, що будуються на 

один типовий розмір:  

Якщо ж розглядати уніфікацію окремих елементів конструкції, то спільними для 

прямої спідниці і штанів можуть стати такі зони або КМ, при умові, що будуються на 

один типовий розмір:  

- висота положення лінії стегон; - висота положення лінії стегон; 

- конфігурація бічного зрізу до лінії стегон; - конфігурація бічного зрізу до лінії стегон; 

- глибина і розхил виточок. - глибина і розхил виточок. 

Метою уніфікації є можливість використання типових варіантів конструктивних 

модулів у різних виробах. Так, якщо вироби будуються на один базовий 

типорозмірозріст, то існує можливість взаємозаміни складових частин одягу за 

ділянками покриття поверхні тіла. 

Метою уніфікації є можливість використання типових варіантів конструктивних 

модулів у різних виробах. Так, якщо вироби будуються на один базовий 

типорозмірозріст, то існує можливість взаємозаміни складових частин одягу за 

ділянками покриття поверхні тіла. 

Висновки Висновки 

1. Аналіз рівня застосування розмірних ознак показав, що серед них 60% 

співпадає, що створює передумови уніфікації побудови базових конструкцій спідниці і 

штанів. 

1. Аналіз рівня застосування розмірних ознак показав, що серед них 60% 

співпадає, що створює передумови уніфікації побудови базових конструкцій спідниці і 

штанів. 

2. Обґрунтована доцільність розширення номенклатури конструктивних 

модулів основ конструкцій поясних виробів на базі об’єднання в композиційні блоки 

ділянок покриття тіла. 

2. Обґрунтована доцільність розширення номенклатури конструктивних 

модулів основ конструкцій поясних виробів на базі об’єднання в композиційні блоки 

ділянок покриття тіла. 

Рівень CPι 

Рівень GCr 
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3. Визначені напрямки уніфікації складових частин спідниці та штанів шляхом 

взаємозаміни структурних елементів. 

4.     Виявлено, що методика Мартинової є найбільш придатною в якості 

основи для побудови конструктивних модулів і перетворення їх один в інший, оскільки 

розмірна характеристика співпадає. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПИЗАЦИИ КОНСТРУЦИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЯСНИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Даная статья посвящена проблеме аналитического обоснования  

функциональной типизпции структурных елементов конструкции женских поясных 
изделий. Рассмотрено влияние размерных признаков на ергономику женских поясных 
изделий в процесе проектирования конструктивных модулей (юбка и брюки). 
Обоснована возможность исспользования при построении конструкции юбки и брюк 
замены структурних елементов. 

 

THE SUMMARY 
 

FEASIBILITY STUDY OF FUNCTIONAL TYPE CONSTRUCTION WOMANISH  
HALF-LENGTH WARES 

 
This article is devoted to the issue of feasibility study of functional type of structural elements 
of the design of women's half-length wares. Consider the impact of dimensional signs on 
women's ergonomics half-length wares in the design of structural modules (skirt and pants). 
Confirmed the possibility of use in building construction skirts and pants by the way of 
interchanging of structural elements. 
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УДК  687:658 
 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА СОЛЕРУДНИХ ШАХТ  НА ВИТРИВАЛІСТЬ СПЕЦОДЯГУ 
 

С.Н. ПОЛУДА, Ю.Г.САТМАРІ 
Мукачівський державний університет  

 
В статті проаналізовано чинники, що впливають на експлуатаційні характеристики 

спецодягу для працівників соляних шахт на основі аналізу Солотвинських солерудників. Досліджено 
вплив солі на жорсткість матеріалів для  спецодягу  та визначено, що, підвищуючи жорсткість 
матеріалів та ниткових з`єднань спецодягу, дія виробничої  солі інтенсифікує процес його зношування. 
Враховуючи динаміку робочих рухів працівників солекопалень, виявлено     конкретні ділянки спецодягу, 
які в процесі експлуатації стають жорсткішими, та  розроблено пропозиції щодо вдосконалення 
технології виготовлення досліджуваного асортименту одягу з метою покращення його експлуатаційних 
характеристик. 

 
 Працівники Солотвинських солерудних шахт знаходяться в достатньо важких 

виробничих умовах. Одним із заходів, здатним покращити умови праці, є використання 

спеціального одягу максимально пристосованого до виробничого середовища. На 

попередньому етапі проектування спецодягу для солекопалень було виявлено, що 

працівники забезпечуються лише пристосованим спецодягом, який не враховує впливу 

виробничих факторів, основний з яких є висока концентрація солі у вигляді соляного 

пилу, соляних розчинів та аерозолів. Тому проблема захисту працюючого від 

підвищеної вологості з високим вмістом солі стає найбільш актуальною. 

Об`єктом дослідження є процес зношування спецодягу для працівників 

солекопалень під дією факторів, наближених до виробничих. 

Мета та задачі дослідження 

В даній науковій статті представлено результати дослідження впливу високих 

концентрацій солі на  витривалість матеріалів для спецодягу та ниткових з`єднань, а 

саме: 

1. Проаналізовано причини зношування текстильних матеріалів та розроблена 

класифікація факторів, що впливають на зносостійкість спецодягу. 

2. Доведено вплив підвищеної жорсткості матеріалів через їх солеємність на 

зносостійкість спецодягу. 

3. Розроблено топографію накопичення високих концентрацій солі в структурі 

матеріалу  спецодягу. 

4. Представлено рекомендації по вдосконаленню технологічного вирішення 

спецодягу для солекопалень.   
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Результати та їх обговорення 

Текстильні матеріали при транспортуванні та зберіганні, в процесі виготовлення 

з них швейних виробів та експлуатації піддаються впливу комплексу різноманітних 

факторів, що викликають зміни в мікро- та макроструктурі волокон. Така поступова 

зміна структури волокон призводить до погіршення зовнішнього виду та властивостей 

матеріалів, і, в решті-решт, до їх руйнування.    Всі текстильні матеріали в більшій або 

меншій мірі здатні чинити опір зношуванню, що визначає таку властивість матеріалу, 

як зносостійкість. Зносостійкість матеріалів для одягу залежить від структури та 

властивостей, що формує природа їх волокон. Причиною зносу матеріалів для 

спецодягу є вплив складного комплексу факторів: механічних, фізико-хімічних та 

біологічних  [1]. На рисунку 1  представлено основні фактори зношування текстильних 

матеріалів та ниткових з'єднань спеціального одягу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Фактори, що впливають на зносостійкість спецодягу. 

Аналіз наукових робіт по дослідженню зносостійкості матеріалів [2,3] дає 

можливість стверджувати,  що серед усіх факторів, що приводять до руйнування 

текстильних матеріалів в процесі експлуатації, головними є механічні, а саме, - 

стирання. Згідно молекулярно-механічної теорії тертя обумовлено як молекулярним, 

так і механічним впливом.    Експериментально встановлено, що при наявності на 

поверхні тканини нерівностей відбувається явище мікрозрізання, яке при повторному 

впливі призводить до відшарування часток; при щепленні тіл в місцях контакту - 

глибинне вирівнювання, а при дії підвищеної температури та напружень відбувається 

атомарне зношування.  
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Стійкість одягу до стирання обумовлена складом волокнистим складом, 

структурою пряжі та тканини, видами ниткових з'єднань, технологією виготовлення 

тканин та виробу,  умовами експлуатації. 

Проте, значний вплив на зносостійкість виробу має будова матеріалу, з якого він 

виготовлений. Одним з головних параметрів будови тканини є переплетення ниток. 

Досліджено взаємозв'язок виду переплетення з міцністю на розрив та стійкістю до 

стирання. Тому доцільно зробити припущення, що вид переплетення, а точніше гриф 

тканини впливає на солеємність матеріалу, з якого виготовлено виріб, що необхідно 

враховувати при підборі тканини для виробництва в умовах високого запилення 

соляних шахт.  

При цьому вирішальний вплив на стійкість до стирання тканини має кривизна 

волокон нитки, що виступає на поверхні тканини. В залежності від виду переплетення 

змінюється кількість виступаючих відрізків ниток, які знаходяться в контакті із 

стираючою поверхнею. Швидкість зношування буде зменшуватись при збільшенні 

площі контакту між тканиною виробу та стираючою поверхнею. Це дає можливість 

стверджувати, що чим гладкіша поверхня тканини, тим більша зносостійкість 

матеріалу. Поступове розрихлення матеріалу, видалення волокон з його структури 

призводять до втрати маси, зменшенню товщини та, нарешті, руйнуванню [2,3]. 

Процес зношування можна умовно розділити на три етапи, що представлені в 

таблиці 1.  
Таблиця 1 

Стадії процесу зношування текстильних матеріалів 
 

Стадія Характеристика процесу зношування Тривалість 
процесу 

І Початкове 
зношування 

Характерним є розрихлення поверхні, що приводить до певного 
потовщення, потім поступове видалення з поверхні ворсового застилу 
з утворенням пілей та появою потертостей 

15-26% 

ІІ Усталене  
зношування 

Визначається постійністю інтенсивності зношування. Характериним є 
постійна площа опорної поверхні та коефіцієнт тертя 50-70% 

ІІІ Кінцеве 
зношування 

Характеризується підвищенням інтенсивності стирання, руйнуванням 
нижніх шарів тканини в умовах її розрихлення, в результаті чого 
тканина трохи збільшує товщину. 

15-28% 

 

Кожен виробничий процес характеризується основними рухами, які виконує 

робітник, але для різних видів виробництв властиві специфічні рухи, що обумовлені 

особливостями виробничого процесу та умовами праці. Тому топографія зношування 

спецодягу різних виробництв відрізняється одна від одної. В деяких випадках можна 
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спостерігати несиметричність зношування ділянок виробу, на що, окрім особливостей 

виробничого процесу, можуть впливати індивідуальні  антропометричні дані 

працюючого, уподобання щодо методів використання засобів праці при виконанні 

основної роботи.  На основі досліджень  по визначенню топографії зношувань 

спецодягу для солекопалень зроблено висновки, що найбільш інтенсивно зношування 

спостерігається на ділянках, які піддаються тертю та багатократному згину: бортові 

ділянки куртки, область спини на рівні пройми, рукава в області ліктя, область коліна 

та  сидіння в комбінезоні, а також, низки куртки та комбінезону. 

Відомо, що жорсткість суттєво впливає на зносостійкість текстильних 

матеріалів. В процесі виробництва на шахтах відбувається проникнення солі в 

структуру матеріалу одягу. Враховуючи залежність зносостійкості матеріалів від їх 

жорсткості, доцільно визначити вплив солі та соляних розчинів жорсткість 

текстильних матеріалів.  

Визначення жорсткості виконано згідно ГОСТ 10550-93 для тканини 

вітчизняного виробництва артикулу «Саржа Р», призначеної для спецодягу, 

виготовленої  на текстильній фабриці Сандерс-Іршава ГмбХ Закарпатської області.   

 Умови підготовки взірців для вимірювання жорсткості представлено в таблиці 2. 
Таблиця 2  

Умови підготовки взірців до випробування 
 

Згідно вимог 
ГОСТ 10550-93 Умови 

випробування Кількість 
взірців 

Розміри 
взірця, см 

Примітка 

1 2 3 4 

Початкові 
умови 10 3×16 Взірці виготовлено з тканини, що не була в 

експлуатації 

В зволоженій 
солі 10 3×16 Випробування проводилось після повного висихання 

взірця 

Після прання 10 3×16 Випробування проводилось після першого прання 
взірця, витриманого в зволоженій солі 

Результати досліджень представлено в таблиці 3.  
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Таблиця 3 
Результати вимірювання жорсткості 

 

Маса десяти 
проб, г Прогин 

Основа Уток 

Коефіцієнт, А Жорсткість, 
мкН·см2 Умови 

випробу 
вання 

Основа Уток 
f0 f f0 f Основа Уто

к Основа Уток 

Коеф. 
жорс
т 

кості 

 
Початкові 
умови 

1,26 1,26 0,91 6,4 0,84 5,9 57,7 22,2
6 918,16 2379,96 0,39 

 В 
соляному 
розчині 

4,19 4,0 0,60 4,2 0,36 2,5 3,21 2,9 54882,47 57994,48 0,95 

Після 
прання 1,25 1,24 0,86 6,0 0,79 5,5 27,35 15,6

3 1921,66 3335,70 0,58 

 

Максимальним показником коефіцієнта  жорсткості володіють взірці, що були 

витримані у соляному розчині. Це пояснюється тим, що кристали солі під дією води 

розчинились та проникли в структуру матеріалу та після висихання утворили між 

собою щільні зв'язки, що утримують тканину і не дають зразку утворити початковий 

прогин.  

Зразки після першого прання мають показник жорсткості вищий за початковий. 

Це можна пояснити тим, що частина солі після прання не вимилася з середини 

тканини, залишилась в порах волокон та між ними, після висихання кристалізувалась, 

утворивши нові, але слабші зв'язки. З цього можна зробити висновок, що під час 

експлуатації спецодягу у виробничих умовах солі  в середині тканини з часом 

накопичуються, тим самим поступово збільшуючи її жорсткість.  

Кристали солі набагато міцніші за текстильні волокна. Проникаючи в структуру 

волокна, вони діють як абразив з середини матеріалу,  тим самим руйнуючи зв'язки в 

волокнах як фізичним, так і механічним способом. Крім того, чим довше 

експлуатується спецодяг, тим процес зношування проходить інтенсивніше внаслідок 

постійного накопичення кристалів солі в структурі матеріалу та підвищенні його 

жорсткості. 
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В результаті дослідження міцності ниткових з`єднань отримано наступні 

результати: 

1. При напівциклових навантаженнях при великій різниці жорсткості матеріалів 

зниження розривного навантаження невелике: для човникової строчки-20%, для 

ланцюгової строчки - 10% [3].  

2. При багатоциклових навантаженнях довговічність з'єднання як човникової 

строчки, так і ланцюгової зменшується майже у три рази.  

Це пояснюється тим, що зі збільшенням жорсткості пришвидшується стирання 

швейних ниток в строчках, що призводить до зниження міцності ниткових з'єднань. 

Тому для забезпечення необхідної витривалості швів жорсткі матеріали доцільно 

з'єднувати нитками, що мають малий коефіцієнт тертя.  

Ділянки одягу з підвищеною жорсткістю, що контактують з тілом людини, яка 

виконує інтенсивні робочі рухи, подразнюють спітнілу шкіру, не дають загоюватись 

мікротріщинам, ссадинам та подряпинам, які виникають  саме через тертя жорсткої 

поверхні матеріалу. Тому слід враховувати, що підвищена жорсткість не тільки руйнує 

матеріал, а і спричинює дискомфорт під час праці. Аналізуючи умови виробництва, 

визначено розміщення ділянок на виробі, що в процесі експлуатації набувають 

найбільшої жорсткості. Соляні пил та аерозоль під дією сили тяжіння осідають на 

горизонтальній поверхні виробу і з часом просочуються всередину матеріалу. Надмірне 

виділення поту посилює руйнуючий  вплив солі.  Спостерігається локальний знос 

матеріалу, що за своїм значенням значно вищий, ніж на інших  ділянках виробу. 

Враховуючи динаміку робочих рухів працюючого, можна стверджувати, що 

найшвидшого зносу від дії солі, що вільно осідає на виріб та розчиняється в потові 

працівника, слід очікувати на ділянках, які в процесі праці випробовують ще й дію 

інтенсивного  тертя: в області стійки коміру, низків рукавів та штанів, під проймою, в 

місці з’єднання ніг з тулубом, в області коліна передньої частині штанів. Топографія 

зміни жорсткості ділянок спецодягу представлена в таблиці 4. 
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Таблиця 4 
Топографія зміни жорсткості деталей та вузлів спецодягу в процесі видобутку солі 

 

Ергономічна 
поза 

 
Ділянка виробу 

Фактори 
підвищення 
жорсткості 

Вузли виробу та види 
швів на ділянці 

Плечовий пояс 

 

Соляний пил, піт Комір, плечові шви  

Передня частина 
штанин 
напівкомбінезону від 
стегон до коліна 

   

Соляний пил, 
соляний розчин 

Кишені, застібка, 
наколінники 

Частина рукава від 
ліктя до зап'ястя 

Соляний пил, 
соляний розчин Ліктьові шви, низ рукавів  

Нижня частина 
напівкомбінезону з 
боку спини 
Задні половинки 
штанів в області 
коліна 

 

Піт, соляний 
розчин 

Середні шви задньої 
частини 
напівкомбінезону 
 
Крокові шви 

Верхня частина 
спинки 

   

Піт, соляний пил, 
соляний розчин 

Зєднання кокетки зі 
спинкою, стійка та 
відльот коміру 

Нижня ділянка 
пройми  

 

 

Піт, соляний 
розчин 

Бокові шви(в верхній 
частині), вшивання 
рукавів в пройму ( в 
нижній частині) 

 

Низ виробу 

 

 

Соляний пил, 
розчин 

 
 
 
 
 
 

Низ напівкомбінезону 

  
З результатів досліджень, систематизованих в таблиці,  випливає доцільність 

застосування додаткового шару на виділених ділянках   для забезпечення зменшення  

руйнуючого впливу солі на  основну тканину та подразнень шкіри внаслідок тертя 

жорсткої поверхні.      В якості додаткового шару рекомендується  використання  водо - 

та соленепроникних плівкових або водовідштовхувальних  матеріалів, що мають 

щільну гладку структуру. Таким чином підвищується зносостійкість  плечового поясу 
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куртки, коміру, ділянки сидіння та колін напікомбінезону, елементів кишень. Ниткові 

з'єднання доцільно зміцнити шляхом виконання додаткових строчок. В якості 

скріплюючих матеріалів рекомендується застосовувати армовані швейні нитки з 

поліефірних волокон, показники міцності яких значно вищі відповідних показників 

бавовняних  та комплексних поліефірних ниток.  Не рекомендується зміцнювати шви 

шляхом  використання товстих ниток, оскільки це  призведе до прорубування  

матеріалу в процесі стібкоутворення і створить додаткові умови для проникнення солі  

всередину. 

Висновки 

Підсумовуючи результати досліджень, можна зробити висновок про наявність 

причинно-наслідкових  зв’язків між факторами виробничого середовища солерудних 

шахт, а саме: високих концентрацій сухої та вологої солі, показниками  жорсткості 

матеріалів і ниткових з`єднань та їх зносостійкістю. Окрім того, доведено, що саме сіль 

значно підвищує жорсткість певних ділянок виробу, тим самим зменшуючи термін 

його експлуатації. Розроблено топографію ділянок, що в процесі експлуатації 

набувають великої жорсткості та запропоновано напрямки вдосконалення окремих 

вузлів спецодягу шляхом використання матеріалів   з водовідштовхуючою обробкою. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

СОЛЕРУДНЫХ ШАХТ  НА ВЫНОСЛИВОСТЬ СПЕЦОДЕЖДЫ 
 

В статье проанализированы факторы, которые влияют на эксплуатационные 
характеристики спецодежды для работников соляных шахт на основе анализа 
Солотвинских рудников. Исследовано влияние соли на жесткость материалов для  
спецодежды и определено, что, повышая жесткость материалов и ниточных 
соединений спецодежды, производственная  соль интенсифицирует процесс его 
изнашивания. Учитывая динамику рабочих движений работников солекопалень, 
обнаружены конкретные участки спецодежды, которые в процессе эксплуатации 
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приобретают высокие показатели жесткости, и  разработаны предложения по 
совершенствованию технологии изготовления исследуемого ассортимента одежды с 
целью улучшения его эксплуатационных характеристик. 

 
 

THE SUMARRY 
 

 DETERMINATION OF INFLUENCE OF NEGATIVE FACTORS OF PRODUCTION 
ENVIRONMENT SALT MINES  ON WEARPROOFNESS  OF  UNIFORM 

 
Factors which influence on operating descriptions of uniform for the workers of salt 

mines on the basis of analysis of Solotvinskikh mineries are analysed in the article.  
Investigational influence of salt on inflexibility of materials for an uniform  and 

certainly, that, increasing  inflexibility of materials and of thread connections of uniform, 
production  salt intensifies the process of his wear. Taking into account the dynamics of 
workings motions of workers of mines found out the concrete areas of uniform, which in the 
process of exploitation acquire the high indexes of inflexibility  and  suggestions are 
developed on perfection of technology of making of the investigated assortment of clothes 
with the purpose of improvement of him operating descriptions. 
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ТЕРМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКРИЛАТНИХ ПОКРИВНИХ ПЛІВОК, 
МОДИФІКОВАНИХ КОЛАГЕНОВИМИ ПРОДУКТАМИ 

 
Е. Є. КАСЬЯН, О.В. КОВТУНЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

В статті представлені результати дослідження процесу термодеструкції полімерних 
акрилових плівок, модифікованих колагеновими продуктами. Показано, що колагенові продукти мають 
термостабілізуючий вплив на поліакрилати і підвищують термостійкість емульсійних покриттів. 

 

Одним із шляхів створення сучасних оздоблювальних матеріалів для 

покривного фарбування шкір є модифікація існуючих акрилових плівкоутворювачів. 

Використання з цією метою колагенових продуктів дозволяє поєднати переваги 

синтетичних та природних полімерів і надати покриттю необхідних технологічних 

характеристик. 

Вплив колагенових продуктів (КП) на фізико-механічні властивості 

поліакрилатів проявляється в орієнтаційному зміцненні, на що вказує зростання їх 

модуля еластичності та зменшення відносного видовження [1]. Спектральні 
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дослідження виявили взаємодію КП з поліакрилатом, що полягає в утворенні 

додаткових зв‘язків між активними групами поліакрилату і КП [2].  

Проведені дослідження показали доцільність використання колагенових 

продуктів у композиціях з поліакрилатами для покривного фарбування шкір. 

Об'єкти та методи дослідження 

В досліджених покривних композиціях у якості основного плівкоутворювача 

використано акрилову емульсію МБМ-3, що являє собою водну дисперсію співполімеру 

метилакрилату, бутилакрилату і метакрилової кислоти та колагенові продукти: ФКП 

(міздровий клей після обробки ферментами) та ОФКП (міздровий клей після обробки 

ферментами та окисленого пероксидом водню), а також мінеральний пігментний 

концентрат (ПК), воскову (ВЕ) і нітроцелюлозну (НЦЕ) емульсії (табл. 1). 

Термічні властивості вихідних та композиційних продуктів досліджували 

методом диференційного термогравіметричного аналізу (ДТА) [3, 4]. Методики 

приготування зразків та виконання досліджень описані в роботі [5]. 

Можливі зміни параметрів просторової та хімічної структури досліджуваних 

зразків оцінювали порівнянням термічних характеристик плівок з різним вмістом 

колагенових продуктів [6]. В якості характеристик термічної поведінки досліджуваних 

плівок служили температури початку (Тп), закінчення (Тз), та максимальної швидкості 

(Тм) процесу деструкції. Для добре розділених Й та ЙЙ стадій деструкції 

розраховували енергії активації (Еа)з використанням інтегрального методу Бройдо [3].   

Постановка завдання 

Оскільки термостійкість покриття, що визначає його температурний інтервал 

еластичності, залежить від властивостей компонентів покривної композиції, метою 

даної роботи є дослідження впливу колагенових продуктів у складі покривних 

композицій на термічні властивості покривних плівок. 

Результати та їх обговорення 

Результати термографічного аналізу підтверджують вплив компонентів 

покривних композицій на термостійкість досліджуваних полімерних плівок. 

Як видно з табл. 1 і рис. 1, полімерні плівки, як вихідного поліакрилату МБМ-3, 

так і модифіковані колагеновими продуктами, за даними кривих ДТГ і ТГ 

характеризуються двома ендотермічними ефектами, що відображають процес 

дегідратації, плавлення і деструкції полімеру.  
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Таблиця 1.  
Результати термоокислювальної деструкції 

 

Склад композиції, % 
Температура 
розкладання 
за стадіями, оС 

Еа за 
стадіями, 
кДж/моль 

№ 
ПП 

 МБМ-
3 ФКП ОФКП ПК НЦЕ ВЕ

Тп,,
°С 

Тз, 
°С 

Тм, 
°С 

В
тр
ат
а 
м
ас
и 

пр
и 

 Т
м
, °
С

 

І ІІ І ІІ 

1 100 - - - - - 257 619 372 59,8 110-257 257-432 23,0 121,0 
2 85 15 - - - - 207 727 402 64,3 55-207 207-452 24,5 153,1 
3 85 - 15 - - - 212 690 392 58,9 80-212 212-442 20,5 146,0 
4 51 11 - 32 - 6 186 605 361 40,8 85-186 186-370 35,7 95,6 
5 59 - 11 30 - - 264 600 363 33,2 70-264 264-393 32,5 122,8 
6 51 - 11 36 2 - 302 609 370 35,6 87-269 219-420 32,8 129,1 
7 50 - 9 36 2 3 282 609 357 32,4 70-192 182-407 33,7 101,0 

 
На ДТГ-кривих плівок 2, 3, 5 (рис. 1), що вміщують продукти ФКП і ОФКП, 

спостерігаються неінтенсивні піки в області температур 80...140 °С, пов’язані з 

видаленням із плівок механічно і адсорбційно зв’язаної води. Ступінь розкладання при 

цьому становить 1...3 %. Чим більше води в плівках, тим нижча температура 

дегідратації, що добре просліджується для зразків 2 і 7, де цей процес починається при 

55 і 70 °С, відповідно. Для решти зразків температура дегідратації більша за 70 °С. 

Найменшу температуру дегідратації має поліакрилат, модифікований ФКП (зразок 2, 

табл. 1), а найбільшу – чистий МБМ-3 (зразок 1). Втрата маси для МБМ-3 при 

t = 140 оС становить лише 0,41 %, а для модифікату с пігментним концентратом 

(зразок 5) – 3,77 %.  

Після видалення із системи води на всіх термограмах спостерігається 

горизонтальний відрізок, який характеризує перетворення, не пов’язані із втратою 

маси. У цьому інтервалі температур у полімерних плівках відбувається, внаслідок 

видалення зв’язаної води, зближення ланцюгів і ущільнення структури і, відповідно, 

термостійкості як за участю КВП, так і присутнього пігментного концентрату. 

 У цій же області відбувається розм’якшення аморфних ділянок колагенових 

складових та плавлення окремих кристалічних зон. Зміни на кривих ДТГ в 

температурному інтервалі 200...215 °С для більшості зразків, що вміщують ФКП і 

ОФКП, та незначна втрата маси при цьому (до 10 %) обумовлені окислювальною 

деструкцією молекулярних ланцюгів колагену і початком плавлення термостійких 

кристалічних зон білка [7].  
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Рис. 1. Диференційні термогравіметричні криві полімерних плівок 

(номера кривих відповідають номерам зразків у табл. 1) 
 

У порівнянні з чистим МБМ-3 модифіковані КП плівки мають нижчу 

температуру Тп, однак значно вищу (на 20...30 оС) температуру максимальної 

швидкості термодеструкції, що разом із помітно зростаючою енергією активації другої 

стадії розкладання підтверджує факт хімічної модифікації акрилового полімеру 

колагеновими продуктами. 

Розраховані ефективні енергії активації першої стадії деструкції для всіх 

досліджуваних плівок є низькими і становлять 20...36 кДж/моль. Це може бути 

пов`язано з видаленням низьмолекулярних домішок і механічно зв`язаної та 

гідратаційної води в процесі нагрівання зразків, а також з утворенням нових зв’язків 

між структурними елементами за рахунок видалення води та ущільнення структури. 

 Дещо вищою Еа першої стадії є для композиційних плівок варіантів 4-7, 

вірогідно, внаслідок фізичних перетворень, що відбуваються за участю мінерального 

пігменту. Аналізуючи абсолютні значення Еа, можна відмітити, що на цій стадії 

термодеструкції відбуваються лише фізичні перетворення [8]. 

Друга стадія (250...430 оС) характеризується максимальною швидкістю 

розкладання з сильним піком, температурна область якого приблизно збігається з 

температурним інтервалом максимальної швидкості розкладання (357...402 оС). На цій 
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стадії плівки втрачають до 65 % маси. На ДТГ-кривих зразків з ОФКП і пігментним 

концентратом спостерігаються невеликі піки в області 250 оС, а ступінь розкладання 

при цьому становить близько 10 % (рис. 1 б). Очевидно, у даному випадку 

проявляються структурні особливості наповненого полімеру: з одного боку − 

розпушення полімерної структури, що сприяє збільшенню дифузії кисню в полімер і 

активації окиснення модифікованих плівкоутворювачів, а з іншого – посилений 

каталітичний вплив поверхні оксиду на границі полімер−пігмент.  

Введення КП в композиції проявляє деяку термостабілізуючу дію на другій 

стадії деструкції, зміщуючи температуру піку максимальної швидкості розкладання 

модифікованих полімерів у область більш високих температур у порівнянні з вихідним 

поліакрилатом (криві 1-3). 

Зниження термостійкості під впливом дисперсної твердої фази, пов'язане з 

прискоренням процесів, обумовлених окисленням вуглецевого скелету, проявляється в 

зміщенні основного піку ДТГ-кривих для плівок з пігментом (зразки 5-7) в область 

нижчих температур у порівнянні з модифікатом, що не містить пігмент (зразок 3). 

Можна припустити, що в інтервалі температур 300...400 оС нарівні з термічним і 

термоокислювальним розкладанням акрилатного співполімеру відбувається інтенсивне 

термічне розкладання колагенової компоненти з руйнуванням пептидних зв’язків.  

Розрахована енергія активації II стадії розкладання становить у середньому 

95...153 кДж/моль. Відомо [8], що енергія відриву атому водню в групах NН2 і ОН має 

значення в межах 110...170 кДж/моль. Тобто, зменшення маси зразків на цій стадії 

термічної деструкції, ймовірно, відбувається як за рахунок розриву зв’язків слабких 

взаємодій, водневих зв’язків, так і відриву кінцевих гідроксильних і аміногруп 

колагену і карбоксильних груп акрилату, а також руйнування поліпептидних ланцюгів.  

Підвищення енергії активації термічного розкладання плівок із вмістом ФКП та 

ОФКП може вказувати на присутність більш високого енергетичного бар’єру 

розкладання в останніх за рахунок утворення міцніших хімічних зв’язків і також 

свідчить про термостабілізуючу дію КП на плівкоутворювач. Із введенням у композиції 

пігментного концентрату, а також воскової емульсії, енергія активації усіх зразків 

зменшується у порівнянні з плівками модифікованого поліакрилату. 

Третя стадія розкладання пов’язана з руйнуванням та окисленням вуглецевого 

скелету, і втрата маси при температурі вище 400 оС, ймовірно, зумовлена 

термоокислювальною деструкцією продуктів розпаду. Розмитий екзотермічний пік у 
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цій області температур свідчить про окислювальний характер розкладання. 

Додавання у покривні склади нітроцелюлозної емульсії істотно впливає на хід 

кривих втрати маси у даному температурному інтервалі (табл. 1). Так, для плівок 6 і 7 

характерна значно вищі значення Тп і Тм, значно менша для цих зразків також втрата 

маси при максимальній швидкості термодеструкції, що свідчить про помітну 

термостабілізацію плівок нітроцелюлозою. Введення в систему нітроцелюлози 

дозволяє отримати більш термостійкі покриття з вищою температурою початку 

деструкції і високою Тм, а також великим значенням Еа другої стадії розкладання. Слід 

зазначити, що температура початку другої стадії розкладання також зростає у 

присутності нітроцелюлози і знижується у присутності воску. 

 Враховуючи мінімальний вміст нітроцелюлози в композиціях, можна 

припустити, що при його збільшенні до 5...6 % термостійкість покриття буде зростати 

інтенсивніше. Наведені результати свідчать про підвищення термостійкості плівок із 

введенням нітроцелюлозної емульсії до складу покривних фарб і добре корелюють з 

калориметричними дослідженнями. 

Присутність у покривних композиціях воскової емульсії помітно знижує 

термостійкість покриття. Це виражається у значно нижчих значеннях температур 

початку і максимальної швидкості термодеструкції, зростанні частки втрати маси при 

заданій температурі, а також у меншій температурі початку другої стадії розкладання 

та значно меншій Еа цієї стадії (табл. 1). 

Висновки 

В роботі досліджено вплив колагенових продуктів на термічні та теплофізичні 

властивості вільних та пігментованих поліакрилатних плівок.  

Порівняльний аналіз характеристик вихідних і модифікованих композицій 

свідчить, що термодеструкція поліакрилатів, модифікованих колагеновими 

продуктами, відбувається повільніше, із значно більшими енергетичними затратами, 

що свідчить про фізико-хімічну модифікацію плівок поліакрилату за рахунок 

утворення додаткових зв’язків між активними групами колагену і поліакрилату. Це 

передбачає виникнення такої ж взаємодії з колагеном дерми при покривному 

фарбуванні шкір модифікованими композиціями. Показано, що колагенові продукти 

мають структуруючий вплив на поліакрилати, а отримані на їх основі покриття 

задовольняють вимогам покривного фарбування шкіри.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКРИЛАТНЫХ ПОКРОВНЫХ ПЛЕНОК, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОЛЛАГЕНОВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

 
В статье представлены результаты исследования процесса термодеструкции 

полимерных акриловых пленок, модифицированных коллагеновыми продуктами. 
Показано, что коллагеновые продукты имеют термостабилизационное влияние на 
полиакрилаты и повышают термостойкость эмульсионных покрытий. 
 

THE SUMMARY 
 

The results of research of of process of thermal degradation of the polymeric acrylic 
films modified by collagenic products  have been adduced. The collagenic products have 
thermostabilization influence on polyacrylates and raise thermal stability of emulsion 
coverings has been shown. 
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УДК 675.026.2 
 
 
РОЛЬ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ МІНЕРАЛІВ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ 

ШКІРИ  
 

О.Р. МОКРОУСОВА, А.Г. ДАНИЛКОВИЧ 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 

В роботі досліджено вплив високодисперсних мінеральних наповнювачів на формування 
колагенової структури дерми. В результаті проведеного комплексного вивчення встановлено 
залежність структуроутворення дерми від виду мінерального наповнювача, характеру розподілення  та 
взаємодії з елементами колагенової структури  

 
Введення в дерму хімічних речовин та їх взаємодія з колагеном сприяє 

виробництву шкір з заданими властивостями. При цьому, якісне формування об’єму 

дерми досягається, в основному, у післядубильних процесах. Саме під час 

додублювання-наповнювання, фарбування та жирування закладаються необхідні 

експлуатаційні й гігієнічні властивості готових шкір. Ці процеси сприяють 

регулюванню деформаційних та фізико-механічних властивостей, підвищенню 

гігієнічних показників готових шкір, вирівнюванню їх товщини та щільності. Для 

досягання позитивного результату використовують комплексне наповнювання-

додублювання дисперсіями полімерів, синтетичними й рослинними дубителями, аміно- 

та дициандіамідними смолами тощо [1]. Недоліком такого комплексного застосування 

є нераціональне використання хімічних матеріалів та передумови забруднення 

навколишнього середовища. В зв’язку з цим для якісного формування об’єму дерми, 

представляє інтерес використання високодисперсних мінеральних наповнювачів [2]. 

Висока сорбційна поверхня та їх спорідненість до колагенової структури, за умови 

модифікації дисперсій мінеральних наповнювачів, здатна запобігати склеюванню 

структурних елементів дерми після наповнювання полімерними матеріалами та 

підвищувати формування периферійних ділянок шкіри за рахунок зменшення  

міжструктурного простору. 

Об'єкт та методи досліджень 

Об’єктом дослідження є структура шкіри, наповнена з використанням 

модифікованих високодисперсних алюмосилікатних мінералів. Предмет дослідження – 

модифіковані бентонітові глини України як високодисперсні мінеральні наповнювачі 

дерми шкіри. 

Для виконання досліджень було використано струганий напівфабрикат 

хромового методу дублення товщиною 1,5-1,6 мм, отриманий з сировини бичини 
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легкої, за діючою методикою ЗАТ «Чинбар». У післядубильних процесах 

використовується хромовий дубитель для додублювання напівфабрикату, акриловий 

наповнювач, рослинний дубитель квебрахо, мінеральні наповнювачі, жирувальний 

матеріал та алюмокалієві галуни як фіксувальну обробку. 

Для дослідних обробок як мінеральний наповнювач використовується 

модифікована поліфосфатом натрію дисперсія бентоніту (дослід). Отримана дисперсія 

вводиться в робочу наповнювальну рідину в кількості 3 % від маси струганого 

напівфабрикату в перерахунку на сухий мінерал після обробки напівфабрикату 

акриловим наповнювачем та рослинним дубителем з подальшою фіксацією 

алюмокалієвими галунами у кількості 1,5 % від маси струганого напівфабрикату. 

Для порівняльного аналізу формувальної здатності високодисперсних 

мінеральних наповнювачів використано зразок хромового напівфабрикату, оброблений 

за вищевказаною з використанням мінерального наповнювача Tanikor FTG (“Clariant”, 

Польща) у кількості 3 % від маси струганого напівфабрикату (контроль).  

Для структурних досліджень отриманих контрольних та дослідних шкір 

використовується растровий електронний мікроскоп РЕММА-102 (виробник ЗАТ 

«Селмі» м. Суми). Для визначення рівномірності розподілення мінерального 

наповнювача в структурі дерми виконували дослідження якісного і кількісного 

хімічного складу шкіри у лицьовому, середньому та бахтармяному шарах на енерго-

дисперсійному аналізаторі [3]. Для визначення формувальних властивостей 

наповнювачів готові шкіри стандартизували за нормальних умов, а випробування 

виконували відповідно до методик [4].  

Постановка завдання  

Мета роботи полягала у визначенні структурних особливостей дерми, 

наповненої високодисперсними алюмосилікатними мінералами з підвищеними 

формувальними властивостями. 

Результати та їх обговорення 

Електронно-мікроскопічні дослідження лицьової поверхні та поперечного зрізу 

дослідних і контрольних шкір (рис. 1,2) дозволили встановити та проаналізувати 

особливості формування об’єму дерми. Представлені електронно-мікроскопічні 

зображення показують стан лицьового шару готових шкір при збільшенні в 500 разів. В 

результаті використання для наповнювання дисперсії бентоніту, лицьова поверхня 
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зразків має об’ємне та рівномірне розташування наповнювача. Органолептично 

лицьова поверхня даних зразків приємна на дотик, має хороший гриф. 

           

                                      
                                    дослід                                                 контроль                           
Рис. 1. Електронно-мікроскопічні зображення лицьової поверхні зразків готової шкіри, наповненої 

з використанням модифікованої  дисперсії бентоніту та Tanikor FTG  
 

Структурні зміни стану лицьової поверхні відбуваються внаслідок дифузії 

частинок бентонітової дисперсії та їх сорбції в зовнішніх шарах дерми, що ущільнює 

сосочковий шар та покращує якість готової шкіри. При цьому не відбувається 

нашаровування на лицьовій поверхні мінерального наповнювача, що не буде 

знижувати якість покривного оздоблення шкіри. Аналогічний характер структури 

поверхні сосочкового шару спостерігається і в разі використання для наповнювання 

напівфабрикату імпортного наповнювача Tanikor FTG.  

                        

                            
  дослід                                                     контроль  

Рис. 2. Електронно-мікроскопічні зображення поперечного зрізу зразків готової шкіри, наповненої 
з використанням модифікованої дисперсії бентоніту та Tanikor FTG 
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Електронно-мікроскопічні зображення стану внутрішньої структури дерми 

готових шкір при використанні для наповнювання дисперсії бентоніту  та мінерального 

наповнювача Tanikor FTG вказують на хороше розділення колагенових пучків на 

окремі волокна та рівномірну дисперсність структури дерми. За аналізом результатів 

електронно-мікроскопічних досліджень можна встановити, що спостерігається ефект 

екранування структурних елементів дерми частинками бентоніту та збереження 

мікроструктури дерми в мобільному стані. При цьому колагенові волокна зберігають 

рухливість та еластичність відносно один одного. Це сприяє зростанню виходу 

дослідних шкір за площею до 99,8 %, що на 2,7 % більше відносно напівфабрикату, 

наповненого Tanikor FTG. Також спостерігається підвищення показників об’ємного 

виходу дерми разі використання для наповнювання дисперсії бентоніту (табл. 1). 
Таблиця 1.  

Показники формування структури дерми 
 

Показник Дослід  Контроль  

Вихід шкір, % від напівфабрикату: 
       - за товщиною 

- за площею 

 
97,5 
99,8 

 
96,8 
97,1 

Об'ємний вихід, см3 /100 г ГР 268,0 254,0 
Уявна питома вага, г/см³ 0,61 0,61 

Позитивний вплив на структурні зміни дерми, наповненої дисперсією бентоніту 

може бути обумовлений більш рівномірною дифузією наповнювача в об’ємі дерми та 

сорбцією його частинок на поверхні елементарних колагенових волокон. Це 

підтверджено результатами енерго-дисперсійного аналізу та встановленим елементним 

складом шкіри. Присутність мінерального наповнювача та його розподілення в 

структурі дерми представлена відсотковим вмістом хімічних елементів алюмінію та 

кремнію (табл. 2), як основних складових високодисперсних алюмосилікатів.  
Таблиця 2.  

Елементний склад шкіри, наповненої дисперсією бентоніту 
 

Хімічний елемент, % 
Шар шкіри 

Al Si P S Cl Ca Cr Разом 

Лицьовий 0,397 0,215 0,037 0,037 0 0,016 1,451 2,153 

Середній 0,172 0,093 0,012 0,172 0 0,008 1,221 1,678 

Бахтармяний 0,391 0,204 0,075 0,074 0 0,018 1,274 2,036 

Вміст алюмінію більший практично в 2 рази за вміст кремнію, що пов’язано не 

тільки з обробкою мінеральною дисперсією, але і з виконанням фіксуючої обробки 
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алюмокалієвими галунами за технологічною схемою виробництва шкіри. В цілому, 

прослідковується тенденція більшого вмісту цих елементів в лицьовому та в 

бахтармяному шарах дерми. Середній шар шкіри вміщує 43 % кремнію від вмісту 

лицьового шару, що може бути пов’язано з розмірами частинок бентонітової дисперсії 

та пояснено дифузією у внутрішню структуру середніх шарів дерми нанорозмірних 

частинок, тоді як зовнішні шари шкіри можуть адсорбувати також агломерати частинок 

мінералу більшого розміру. Частково це може буди підтверджено вмістом сірки, який в 

середньому шарі більший порівняно з зовнішніми шарами зразка, що, ймовірно, 

обумовлено витисненням сульфогруп з фіксованих шкірою хромових комплексів в 

результаті взаємодії з активними центрами бентоніту. 

В загальному, слід відмітити позитивний вплив дисперсії бентоніту на 

формування колагенової структури дерми. Структурні зміни в шкірі пов’язані зі 

здатністю частинок мінерального наповнювача адсорбуватися на елементах колагенової 

структури та екранувати їх поверхню, що під час висушування запобігає склеюванню 

та підвищує формування дерми як в об’ємі, так і за площею. 

Висновки 

Проведено комплексне дослідження пошарової структури шкіри, наповненої 

модифікованими поліфосфатом натрію високодисперсними алюмосилікатними 

мінералами. В результаті електронно-мікроскопічних досліджень встановлено, що при 

використанні дисперсій модифікованих бентонітів сформована шкіра характеризується 

ефективним розділенням мікрофібрилярної дерми. Висока ефективність дії 

модифікованого бентоніту, як наповнювача шкіри, обумовлена збереженням ступеня 

розділення структурних елементів, що досягнуто в підготовчих фізико-хімічних 

процесах, в результаті активної сорбції високодисперсних частинок алюмосилікату і 

екрануванням ними мікрофібрил і елементарних волокон колагену дерми. Структурні 

особливості, а також результати встановленого елементного складу шкіри визначають 

підвищення об’ємного виходу до 268,0 см3 із 100 г голинної речовини  і виходу за 

площею до 99,8 % шкіри, наповненої дисперсією модифікованого бентоніту. 
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АННОТАЦИЯ 

 
РОЛЬ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ МИНЕРАЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ КОЖИ 

 
В работе изучено влияние высокодисперсных минеральных наполнителей на 

формирование коллагеновой структуры дермы. В результате проведенного 
комплексного исследования установлена зависимость структурообразования дермы от 
вида минерального наполнителя, арактера распределения и взаимодействия с 
элементами коллагеновой структуры. 

 
THE SUMMARY 

 
In this paper the influence of mineral dispersions on derma structure formation has been 

studied. The complex research of derma structure, after retanning-filling, has been carried 
out. It has been stated that the effect of derma structure formation depends, in many respects 
upon materials used. 
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На основі розробленої методики розв’язування плоских задач теорії пружності для кусково-

однорідних тіл з врахуванням особливостей напружень у кутових точках вирізів та при виході лінії 
розділу матеріалів на вільний край [1-3] побудовано розв’язок задачі про тріщину, що перетинає лінію 
розділу двох різнорідних півплощин.У методиці сингулярні інтегральні рівняння з розривними ядрами та 
позаінтегральними функціями, до яких зводиться розв’язок поставленої задачі, приведено до відповідних 
інтегральних рівнянь з неперервними ядрами та правою чистиною за допомогою введення стрибків 
функцій в особливих точках. Запропоновано числову схему розв’язування цього рівняння та проведено 
аналіз отриманих числових результатів. 

 
Постановка задачі 

Розглянемо плоску задачу теорії пружності для тріщини, що перетинає границю 

розділу двох ізотропних півплощин з пружними характеристиками  (κi=3-4νi, νi – ii G,κ
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коефіцієнти Пуассона, Gi – модулі зсуву півплощин). На нескінченності пластина 

розтягується зусиллями p1 i p2, прикладеними перпендикулярно до тріщини (рис. 1). У 

випадку плоского напруженого стану 2121 EEpp = , а для випадку плоскої 

деформації 
2

1
2
1

2
2

21 1
1

E
Epp

ν−
ν−

=  (Ei –модулі Юнга півплощин). Інтегральне рівняння для 

такої задачі має вигляд [3]  

 

∫
−

κ+
=′

π

b

a k

k xp
G

dttvxtK )(
2

1)(),(1
, 2,1,21 =+=∈ kLLLx .   (1) 

 

де введені позначення 

 

bxLxaL <<<<− 0:;0: 21 , 

kk Lttvtv ∈′=′ ),()( ,  kk Lxpxp ∈= ,)( ,                  (2) 

)2,1,(,,),,(),( =∈∈= mkLxLtxtKxtK mkkm . 

 

 
Рис. 1. Тріщина на перетині двох півплощин 

Розв’язок цього інтегрального рівняння повинен задовольняти додаткову умову 

однозначності переміщень 
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Рівняння (1) запишемо у вигляді системи  
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 Невідому функцію )(tvm′  на контурі Lm зобразимо [1] 

)()()( 0 tvtXAtv mmmm +=′ ,     m=1,2.    (8) 

Причому Am є невідомими сталими, а функції  – неперервними в 

особливій точці х=0 
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   (10) 

Кути ,  (k=1,2) та точки tk (k=1,2,3) показані на рисунку 2. +ϕk
−ϕk

 
Рис. 2. Геометричні параметри задачі 

 

Підставимо (5-8, 10) у рівняння (4). Відповідні інтеграли обчислимо, 

користуючись відомими формулами, приведеними для регулярних і сингулярних 

інтегралів. Отримаємо: 
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причому 
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На основі умови (9) інтегральний оператор у рівнянні (11) є обмежений у точці 

перетину тріщиною лінії розділу двох середовищ (x=0). Для того, щоб функції  

були обмеженими при спрямуванні зліва і справа до точки х=±0 необхідно коефіцієнти 

при особливості 

)()( xS k
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Не тривіальний розв’язок системи (16) існує, коли її визначник рівний нулю і 

для випадку, коли х→-0 запишемо: 
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і розкривши його, отримаємо характеристичне рівняння для визначення 

показника сингулярності γ 

( )( ) ( )( ) 0coscos 212112122211 =γ−γ+−α+πγα+πγ baba ,  (20) 

яке співпадає з побудованим іншим чином для аналогічної задачі у роботі [3]. 

На основі (16) запишемо співвідношення між коефіцієнтами A1 і A2  
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Отримали сингулярне інтегральне рівняння (22) відносно неперервної в особли-

вій точці (x=0) функції , але розривними ядрами та позаінтегральними 

функціями. 

)(0 tvm

Побудова модифікованого сингулярного інтегрального рівняння задачі. 

Використаємо метод [1, 2], який дозволяє звести рівняння (22) до інтегрального 

рівняння з неперервними ядрами та правою частиною. Визначимо постійну A1 з умови 

рівності стрибків функцій рівняння (22) при переході через особливу точку. 

Введемо стрибки функцій у точці x=0  
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з якого визначаємо невідому A1 яка характеризує коефіцієнт інтенсивності 
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Підставимо значення A1 (27) у співвідношення (22), отримаємо сингулярне 

інтегральне рівняння з неперервним по змінній х ядром та правою частиною. 
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Виходячи з формул (6), (25), отримаємо значення функцій  )0,(tKm
∗

t
mtK mm

m
−∗ −= 3)1()0,( ,   2,1,1 ,3 =−+= − maam mmmmm   (36) 

На основі (8), (21) додаткова умова (2) прийме вигляд 
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а γ – корінь характеристичного рівняння (20). Для знаходження невідомої 

функції , отримали модифіковане сингулярне інтегральне рівняння (28). Його 

ефективно розв’язується відомими числовими методами [4], які були побудовані для 

гладких контурів. 
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Числове розв’язування інтегрального рівняння 

Параметричне рівняння контуру (тріщини L=L1+L2) запишемо 
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Застосуємо до інтегральних рівнянь (41) і (43) квадратурні формули Гауса-

Чебишова [4] і отримаємо систему алгебраїчних рівнянь 
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Коефіцієнти інтенсивності напружень у вершинах тріщини знаходимо за 

формулами [4] 

(±1)ω′(±1)(±1)ω′π=− ±± uiKK mIII     (48) 

де 

( )

( )∑

∑
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4
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   (49) 

 

а в точці перетину тріщиною границі розділу двох матеріалів за формулою (43). 
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Аналіз числових результатів 

Для композиції алюмінію (ν1=0,3) і епоксиду (ν2=0,35), коли E1/E2=22,47 a/b=1; 

γ=0.27374 пораховані коефіцієнти інтенсивності напружень у правій lpKK 2I)( +=+  

та лівій l  (l=(a+b)/2) вершинах тріщини та у точці перетину 

тріщиною двох півплощ

pKK 1I)( −=−

ин (х=0) ( )γlpA 11  для випадку плоскої деформації при 

p1=1. В таблиці приведені числові значення цих коефіцієнтів, їх аналіз дозволяє 

оцінити збіжність числового розв’язку системи сингулярних інтегральних рівня

=K )0(

нь (46). 
Таблиця 1. 

 Збіжність відносних КІН 
n K(+) K(-) K(0) 

20 0.811726 1.09433 -0.635394E-01 

40 1.10080 1.09599 -0.607594E-01 

60 1.17249 1.09713 -0.604373E-01 

80 1.20245 1.09788 -0.604530E-01 

100 1.21792 1.09845 -0.605467E-01 

140 1.23236 1.09929 -0.607694E-01 

180 1.23816 1.09992 -0.609736E-01 

220 1.24057 1.10044 -0.611494E-01 

260 1.24138 1.10087 -0.613005E-01 

300 1.24137 1.10125 -0.614315E-01 

 

Результати для коефіцієнтів інтенсивності напружень К(+), К(-) та К(0), які 

представлені у таблиці, добре узгоджуються з відомими в літературі [3]. Відзначимо, 

що метод дозволяє знайти ефективно розв’язок інтегрального рівняння (28) відомими 

числовими методами, що використовувалися для гладких контурів [4]. При числовому 

розв’язуванні використано квадратурні формули Гауса-Чебишева. Запропонований 

підхід має загальний характер і може бути використаний для розв’язування різних 

двовимірних задач математичної фізики, які зводяться до сингулярних інтегральних 

рівнянь на розімкнених та замкнених контурах. Вказаним  методом розв’язується 

також плоска задача теорії пружності для абсолютно жорсткого включення [5], що 

перетинає границю розділу двох матеріалів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ТРЕЩИНЫ, 
КОТОРАЯ ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 

 
На основе разработанной методики решения плоских задач теории упругости 

для кусков-однородных тел с учетом особенностей напряжений в кутoвих точках 
вырезов и при выходе линии раздела материалов на свободный кpай [1-3] построен 
розв'язок задачи о трещине, которая пересекает линию раздела двух разнородных 
півплощин. В методике сингулярные интегральные уравнения с разрывными ядрами и 
вне интегральных функций, к которым сводится розв'язок поставленной задачи, 
приведено к соответствующим интегральным уравнениям с непрерывными ядрами и 
правой чистиною с помощью введения прыжков функций в особых точках. 
Предложена числовая схема решения этого уравнения и проведен анализ полученных 
числовых результатов. 
 

THE SUMMARY 
 

ABOUT ONE METHOD OF UNTIING OF FLAT TASK OF THEORY OF RESILIENCY FOR 
CRACK, WHICH CROSSES BORDERS TWO  MATERIALS. 

 
On the basis of the developed method of untiing of flat tasks of theory of resiliency 

for piece-homogenous bodies taking info account the features of tensions in the angular 
points of cuts and on leaving of line of section of materials on a free edge the decision  of task 
is built about a crack  which crosses the line of section two heterogeneous planes. In a method 
singular integral equalizations with bursting kernels and integrals functions which a decision 
set the problem is taken to are resulted corresponding to of integral equalizations with 
continuous kernels and right side by introduction of jumps of functions in the special points. 
The numerical chart of  untiing of this equalization is offered and the analysis of the got 
numerical results is conducted. 

 
 
 
 

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

55

 

Журнал наукових праць №6(1)’2009 
 

УДК 348.35:539,125 
 

 
АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ  КУБІЧНА ФАЗА – ТЕТРАГОНАЛЬНА ФАЗА  

В КРИСТАЛІЧНИХ УТВОРЕННЯХ З )a2a2a2( ×× -НАДҐРАТКОЮ  
 

І.М. ШКИРТА1, І.І. НЕБОЛА2  
1Мукачівський державний університет 89600, Мукачево, вул. Ужгородська, 26 

2Ужгородський національний університет 88000, Ужгород, вул. А.Волошина, 52 

 
Проведений детальний симетрійний аналіз модельних перетворень структур перовскитних 

кристалічних утворень типу  із врахуванням дефектностей типів І ( ) та ІІ 

( ) (де - вакансія) при можливій трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза; 
розраховані дисперсійні залежності фононних спектрів кристалу  та похідних від нього 
кристалічних утворень з - надґраткою із врахуванням дефектностей типів І і ІІ, а 
також досліджені їх особливості. 

3ABC ⊗ABCC
CAB ⊗⊗ ⊗

3BaTiO
)'c2a2a2( ××

  
В лабораторіях світу щодня синтезується чимало нових матеріалів з особливими 

властивостями, які зумовлюють їх широке застосування в різноманітних областях 

сучасної техніки. До них відносяться високотемпературні надпровідники, 

сегнетоелектрики, сегнетоеластики,  матеріали з характерним фазовим переходом типу 

метал-діелектрик, матеріали з комбінованими властивостями та інші, які раніше не 

можна було ні уявити, ні передбачити [1]. Саме виявлення багатьох нових структурних 

типів вищезгаданих матеріалів і стало поштовхом до активного пошуку їм подібних. 

Обширну групу складають кристали типу  (де А,В – катіони, а С - аніон), 

основними елементами яких є октаедри , а також  похідні від  сполуки, які 

надзвичайно багаті “шаруватими” перовскитоподібними кристалами (ШПК), 

побудованими двомірними шарами, зв’язаними вершинами октаедрів , пірамід 

, квадратів , гантелей  [2]. Ці утворення можуть бути представлені у 

вигляді систем проростання декількох типів пакетів, (наприклад. пакетів типів А, В, С 

або D [2]), які можуть містити n шарів (n = 1, 2, …) октаедрів або їх залишків, з 

проміжними різнотипними блоками, що дає змогу шляхом кристалохімічного аналізу 

можливих комбінацій пакетів та блоків прогнозувати нові типи ШПК.  

3ABC

6BC 3ABC

6BC

5BC 4BC 2BC

Дослідження сегнетоелектриків зі структурою типу  дало змогу з’ясувати 

ряд важливих питань стосовно природи фазових переходів, нелінійних ефектів, 

розвинути уявлення про нерозмірну структурну впорядкованість. Подібні кристалічні 

утворення володіють корисними електричними, магнітними, каталітичними  

властивостями і в останній час викликають значний інтерес у спеціалістів з фізики 

3BaTiO
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твердого тіла та споріднених з нею розділів фізичної науки. Так, зокрема, 

сегнетоелектрики-напівпровідники [3], на основі складних оксидів титану, знаходять 

широкі застосування при виготовленні активних елементів датчиків температури (від 

кріогенних до 400 0С), елементів для високоефективного теплового та струмового 

захисту електрообладнання та електронних пристроїв, автотермостабілізуючих 

нагрівачів різного призначення, активних елементів генераторів інфранизьких частот, 

конденсаторних матеріалів з надвисокою діелектричною проникністю [4]. 

Серед широкої різноманітності структурних типів, відомих на даний час,  без 

попереднього проведення детального симетрійного аналізу коливних представлень 

розібратися не так легко. Це ускладнює виявлення і встановлення в них певних 

закономірностей. Такий аналіз  проведемо, виходячи з концепції надпросторової 

симетрії, згідно якої коливні представлення отримаємо під кожну позицію атома 

структури.  

Об’єкти та методи дослідження  

Об’єкт досліджень – вивчення розкладів нормальних зміщень базової структури 

типу (на прикладі кристалу ). Аналіз трансформації кубічна фаза - 

тетрагональна фаза при переходах до похідних структур від  із врахуванням 

дефектностей типів І та ІІ.  

3ABC 3BaTiO

3BaTiO

Постановка задачі 

Мета досліджень – виявлення, опис та врахування наслідків узагальненої 

кольорової симетрії будови кристалічних утворень з )222( aaa ×× -надґраткою для 

аналізу розкладів нормальних зміщень в різних точках зони Бриллюєна та для ліній 

симетрії. 

Результати та обговорення 

Узагальнена симетрія в складних кристалах проявляється через додаткову 

трансляційну інваріантність, що реалізується між позиціями природних надґраток. 

Подальше узагальнення точкової симетрії реалізується через побудову модуляційних 

функцій масового, векторного та тензорного типу [5].  

Структура багатокомпонентного кристалу - представника оксидних 

систем складу , моделюється як природна надґратка 

3BaTiO

3ABO )222( aaa ×× (рис.1) [5].  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

57

 

Журнал наукових праць №6(1)’2009 
 

a

b

c

Ba

O
Ti

 
Рис.1. Кристалічна структура  . 3BaTiO

Кристал  є одним з основних компонентів сегнетоелектричних 

матеріалів, оскільки його електричні властивості можна змінювати шляхом введення в 

кристалічну ґратку легуючих домішок. Опис кубічного кристалу  з 

3BaTiO

3BaTiO )222( aaa ×× - 

надґраткою закладено в (3+3) – вимірному прямому та оберненому базисах, відповідно: 

                                           .                  (1) 
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Трьохмірні компоненти векторів  оберненого базису визначають 

елементарні вектори модуляції, тобто, 

*
33

*
23

*
13 a,a,a +++

                           )a/,0,0(),0,a/,0(),0,0,a/( 321 πππ === qqq .                           (2)                             

Оскільки структура ідеального  є кубічною, то елементи точкової групи 

об’єднують позиції іонів в елементарній комірці складного кристалу в орбіти. В 

оберненому просторі сукупність векторів модуляції об’єднуються в зірки. 

3BaTiO

Повний набір векторів модуляції визначається сукупністю лінійних комбінацій 

елементарних векторів модуляції (2) в межах об’єму зони Бриллюєна (ЗБ) і містить                 

8 векторів модуляції, що розпадаються на 4 зірки, з яких: дві одновекторні - (0,0,0) та 

)/,/,/( aaa πππ  і  дві трьохвекторні  – )0,/,/( aa ππ  та )0,0,/( aπ . 

При виборі базису (1) зірки відповідають восьми орбітам, які визначені радіус-

векторами: (0,0,0), (а,0,0), (0,а,0), (0,0,а), (а,а,а), (а,а,0), (а,0,а), (0,а,а). Очевидно, що 

період мультиплікації композиційної надґратки дорівнює двом.  
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Рівність потужностей множин векторів модуляції і позицій атомів дозволяє 

записати  для кристалів кубічної сингонії з )222( aaa ×× -надґраткою  систему рівнянь 

відносно амплітуд масових модуляційних функцій jjq ρρ =)(   (j=1, 2 ,…,s; s=8) [5-7] у 

вигляді: 

                                                   , (3) }exp{)()(
1

kj

s

j
jk riqqrM ∑

=

= ρ

де  - маса атомів у позиціях ; - вектори модуляції )r(M k kr jq )s,1k,j( = . 

Функція масової модуляції  визначена на дискретній множині точок 

кристалічного простору, що задаються радіус-вектором вузлів базової структури  .  

)r(M k

kr

 (3+3)–вимірні базиси (1,2) із врахуванням масових співвідношень: 

,0MMM,mMMM,mM,mM 432O876Ti5Ba1 ========  (4) 

дозволяють записати мотив кристалу  через мотив протокристалу 3BaTiO

                                              
8

3
1

oTiBa mmm ++
=ρ            (5)                             

та модулюючі добавки   
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oTiBa

oTiBa

oTiBa

mmm

mmm

mmm

−−
===

+−
=

−+
===

ρρρ

ρ

ρρρ

 (6) 

Узагальнена динамічна матриця складного кристалу  визначається 

композиційним складом його елементарної комірки, симетрією ґратки та характером 

моделей силових постійних. Врахування узагальненої надпросторової симетрії 

накладає ряд фундаментальних обмежень на фононні спектри складних кристалів [9-

12]. 

3BaTiO

Комбінації елементарних модуляційних векторів (2) приводять до системи 

восьми трьохмірних рівнянь руху, що виражається в узагальненій динамічній матриці 

розмірності . Закони дисперсії фононного спектру   є розв’язками задачі 

на власні значення: 

)2424( × )k(2ω

                                            0M)()( 2 =− kk ωclD ,     (7)                             



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

59

 

Журнал наукових праць №6(1)’2009 
 

де - діагональна матриця, елементами якої є відповідні маси атомів, а динамічна 

матриця складного кристалу традиційно [8] записується у вигляді:  

M

                            .]})(-)'([exp{)'',()|',(
'
∑−=

l

cl llikllkKkkD xxkk αβαβ             (8) 

 Повний набір векторів модуляції разом з амплітудами модуляційних векторів 

(5,6) дозволяє записати рівняння руху в надпросторовому підході [5-7], в якому 

квадрати фононних частот також є розв’язками секулярного рівняння: 

                                              0)()( 2 =− Mkk ωspD ,           (9)                          

де - матриця оператора дефекту мас [5], а  - узагальнена динамічна матриця 

(УДМ), побудована на динамічних матрицях одноатомної базової структури, 

визначених у точках ( ) ЗБ. Власні значення матриці  визначають 

енергетично вироджений стан протокристалу [5,6]. 

M )(Dsp k

iqk + )(Dsp k

УДМ для кристалів типу  має вигляд:    

 (10) 

 

3BaTiO

.
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В запропонованому підході розраховано фононний спектр кристалу  

(рис.2).  

3BaTiO

      
Г- R                       Г –X                   Г – M 

Рис.2. Фононний спектр кристалу   3BaTiO
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 Н/м. 19.8)TiBa(    Н/м,8.75)OO(
  Н/м, 15,50)OBa(      Н/м, 5.28)OTi(

32

21

=−=−
=−=−

αα
αα  

При цьому мають місце як модуляція маси, так  і модуляція силових постійних. 

Відмічається хороше узгодження розрахованих дисперсійних кривих з експериментом 

[13]. 

Теоретико-груповий аналіз фазових переходів в кристалах типу BaTiO3  

проводився в ряді робіт [9-12]. Однак, опис фаз в термінах теорії федорівських 

просторових груп, не можна вважати вичерпним. В зв’язку з цим проведено розділення 

коливань за типами симетрії, використовуючи метод класифікації коливних мод в 

надпросторовому підході.  

Суть методу класифікації коливних мод полягає в знаходженні повного 

коливного зображення, яке для кристалу BaTiO3 має розмірність 15 з послідуючим його 

розкладом за незвідними зображеннями фактор-групи кристалу. 

Для отримання розкладу повного коливного зображення за незвідними 

зображеннями в надпросторовому підході достатньо знати характери, які визначаються 

наступним чином:                                                                                                                

                               ,  )}j(u*)b*k(iexp{)R()g,g(
*b*bR

'jj,j
3d3

d

∑
=

=

−= Δχχ  (11) 

де  – просторові елементи,  – точкові елементи, Δ*b*=q,  b* - 

обернений базовий вектор фазового простору, u(j) служить для узгодження 

трансляційних та точкових операцій симетрії при їх дії на модуляційні функції.         

)g,g( d3 )R,R( d3

    Проведений теоретико-груповий аналіз особливостей поведінки фононних 

віток в околі точки Г. Коливне зображення при цьому має вигляд: 

                                          (12) 1081081010
1 4)(2)()()()(Г ττττττ +=+++= OOTiBaOhvibr

При переході з кубічної фази в тетрагональну в центрі та на границі зони 

Бриллюєна спостерігається зняття трьохкратного виродження для незвідного 

зображення (таблиця 1) з розщепленням його на однократне 10τ 4τ  та двохкратне 10τ  і 

незвідного зображення  з розщепленням його на однократні 8τ 4τ  та . 8τ

При цьому (12) набуде вигляду: 

                    (13) 1084108104104
1
4 54)(2)()()()()()(Г τττττττττ ++=+++++= OOTiTiBaBaD hvibr
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Таблиця 1. 
Розклади за незвідними зображеннями Атоми 

(позиції) 1
hO  1

4hD  

)0,0,0(Ba  10τ  104 ττ +  

),,( aaaTi  10τ  104 ττ +  

)0,,(1 aaO  108 3/23/1 ττ +  104 ττ +  

),0,(2 aaO  108 3/23/1 ττ +  
10

84 2/12/1
τ

ττ
+

++  

),,0(3 aaO  108 3/23/1 ττ +  
10

84 2/12/1
τ

ττ
+

++  

 

Таблиця 2. 

Розклади за незвідними зображеннями Атоми 
(позиції)  для лінії Λ  для лінії  Δ

)0,0,0(Ba  31 ττ +  51 ττ +  

),,( aaaTi  31 ττ +  51 ττ +  

)0,,(1 aaO  321 3
1

3
2 τττ ++  51 ττ +  

),0,( aaO2  321 3
1

3
2 τττ ++  531 2

1
2
1 τττ ++  

),,0(3 aaO  321 3
1

3
2 τττ ++  531 2

1
2
1 τττ ++  

 
Це характерно для похідних дефектних типів І [тип А ] та ІІ [тип 

В ], де 

)BaTiOO( ⊗

)OBaTi( ⊗⊗ ⊗ - вакансія  у відповідних позиціях атомів кисню. При подібних 

перетвореннях структур з кубічної в одну з тетрагональних фаз, спостерігається 

складна перебудова вироджень фононного спектру.   

Виходячи з принципів концепції надпросторової симетрії, одержані розклади 

для всіх можливих векторів ik  для випадків кубічної симетрії (табл.2-3), а також повні 

коливні зображення (табл.4):  
 

Таблиця 3. 
Розклади за незвідними  
зображеннями Атоми 

(позиції) для лінії Σ  для випадку точки  Х або М 
 

)0,0,0(Ba  431 τττ ++  104 ττ +  

),,( aaaTi  431 τττ ++  104 ττ +  
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)0,,(1 aaO  431 τττ ++  104 ττ +  

),0,(2 aaO  
43

21

2
1

2
1

ττ

ττ

++

++
 864 τττ ++  

),,0(3 aaO  

43

21

2
1

2
1

ττ

ττ

++

++
 864 τττ ++  

 
Таблиця 4 

Вектор  ik Повне коливне зображення 

1312 , kk ),Г( R  108 4ττ +  

1110 kk ),( XM  1084 54 τττ ++  

9k )(Λ  321 54 τττ ++  

8k )(Δ  531 54 τττ ++  

4k )(Σ  4321 455 ττττ +++  

 
В зв’язку з цим проведено розділення коливань за типами симетрії, 

використовуючи метод класифікації коливних мод в надпросторовому підході.  

Для дослідження генезису фононних спектрів складних кубічних кристалів з 

надграткою  проводились чисельні розрахунки фононних спектрів в 

нееквідистантному наближенні для високосиметричних напрямків ЗБ. 

)222( aaa ××

Розрахунки фононних спектрів кристалу проведено для випадків 

кубічної та тетрагональних (І і ІІ) фаз. Високочастотні коливання характерні для атому 

кисню, а низькочастотні – для атомів барію та титану. В точці Г для випадку кубічної 

прафази наявні трьохкратні виродження фононних частот, а саме: 653.59(3) cm-1, 

450.47(3) cm-1,  293.49(3) cm-1, 147.82(3) cm-1. По мірі появи дефектності 

спостерігаються розщеплення фононних частот, зокрема, 

3BaTiO

- для випадку тетрагональної фази І:  577.48(2) cm-1, 450.47 cm-1, 343.36 cm-

1,    320.28(2) cm-1, 147.97(2) cm-1, 147.97 cm-1; 

-     для випадку тетрагональної фази ІІ:  394.74 cm-1, 382.07(2) cm-1, 148.12 cm-1, 

148.10(2) cm-1, де в дужках показані степені виродження фононних частот. 
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В результаті розроблена процедура модельних розрахунків дисперсії фононних 

спектрів кристалічних структур сімейства кристалів з )222( aaa ××  природною 

надґраткою, в якій досліджено їх трансформацію, в залежності від композиційних і 

силових варіацій в системах АВС3  з )c2a2a2( ×× -надґраткою (рис.3).  

 
 

Рис. 3.  Модифікація фононного спектру кристалу  для напрямку Г-Z  при фазових 
перетвореннях типів:  кубічна фаза – тетрагональна фаза І,   кубічна фаза – тетрагональна фаза ІІ,  

тетрагональна фаза І - тетрагональна фаза ІІ . 

3BaTiO

 
 

Висновки 

Дана методика дозволяє проводити детальний симетрійний аналіз по вивченню 

особливостей структур нових високотемпературних надпровідників, сегетоелектриків, 

сегнетоеластиків та інших нових матеріалів, похідних від структури BaTiO3, а також  

вивчати особливості їх фононних спектрів при структурних перетвореннях. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ КУБИЧЕСКАЯ ФАЗА – ТЕТРАГОНАЛЬНАЯ ФАЗА В 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ С )a2a2a2( ×× -СВЕРХРЕШЕТКОЙ  

 
Проведен детальный симметрийный анализ модельных преобразований 

структур перовскитных кристаллических образований типа  с учетом 
дефектностей типов І ( ) и ІІ (

3ABC
⊗ABCC CAB ⊗⊗ ) (где ⊗ - вакансия) при возможной 

трансформации кубическая фаза – тетрагональная фаза; проведен расчет 
дисперсионных зависимостей фононных спектров кристалла  и производных от 
него кристаллических образований с 

3BaTiO
)'c2a2a2( ×× - сверхрешеткой с учетом 

дефектностей типов І и ІІ, а также исследованы их особенности. 
 
 

THE SUMMARY 
 

ANALYSIS OF TRANSFORMATION  CUBE PHASE IS TETRAGONAL PHASE 
IN CRYSTALLINE FORMATIONS  WITH )a2a2a2( ××  - SYPERLATTICE  

 
The detailed symmetry analysis of models transformations of structures of perovskite 

of crystalline formations of type  is conducted with the recognition defects of 
types I ( ) but ІІ ( ) (where 

3ABC 3ABC
⊗ABCC CAB ⊗⊗ ⊗ is vacancy) during possible transformation a 

cube phase is a tetragonal phase; dispersion dependences of phonon spectrums are expected 
to the crystal  and derivates from him crystalline formations from 3BaTiO )'c2a2a2( ×× - 
superlattice recognition defects of types I and ІІ, and also their features are investigated. 
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УДК 378 (477)  
 
 

ПИТАННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ  
ЛІТЕРАТУРІ 

 
Г.В. ТОВКАНЕЦЬ  

Мукачівський  державний університет,  к.п.н.,  доцент 
 

В статті  подано короткий  аналіз  праць вітчизняних дослідників проблеми  розвитку 
економічної освіти. 

Ключові слова: економічна освіта, університетська освіта, економічна культура, економічне 
мислення. 

 
 В сучасних умовах знання і кваліфікація є важливими факторами економічного 

і соціального прогресу суспільства.  Соціально-економічні зміни, що відбулися в 

Україні, сприяють підвищенню вимог до якості підготовки фахівців, зокрема фахівців-

економістів з вищою освітою. Дуже часто вища освіта  сприймається як інвестиції у 

майбутнє.  

Об’єкти та  методи дослідження 

Об’єктом дослідження є розгляд проблем вищої  економічної освіти в сучасній 

вітчизняній науковій літературі. Актуальність даної проблеми привертає увагу 

науковців, управлінців, економістів, педагогів. Серед проблем  вищої економічної 

освіти можна  виокремити наступні: 

1. Загальнотеоретичні питання становлення і розвитку вищої економічної освіти. 

2. Застосування нових методик в навчальному  процесі професійної (економічної) 

школи, формування економічної культури 

3. Вивчення і поширення міжнародного  досвіду  у підготовці фахівців-

економістів. 

Постановка задачі 

Аналіз літератури з проблеми розвитку вищої професійної освіти, праць вчених 

В. Базилевича [1], А.Колот [5], І. Ходикіної [16], С. Лукаш [15],О. Романовського [10], 

Д. Сухиненко [11]  частково відображає стан вищої економічної освіти. 

Метою даної статті є короткий екскурс вітчизняної літератури щодо розгляду 

проблем розвитку економічної освіти.  

Результати та їх обговорення 

Серед визначених авторів детальніше зупинимося на  аналізі досліджень 

Ходикіної І.Ю., Сухиненко Д.Н., Лукаш С.В., Гіптерс З.В. 

Ходикіна І. Ю.  в дослідженні «Університетська освіта  в контексті  

інноваційного розвитку України» стверджує, що «на університетську освіту чинять 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

66

 

Журнал наукових праць №6(1)’2009 
 

вплив наступні найбільш значимі фактори  зовнішнього середовища, серед яких:  

посилення глобалізації на рубежі ХХ-ХХІ сторіч; активізація постіндустріальних 

тенденцій в  економіці  зарубіжних країн; інтернаціоналізація вищої освіти та 

створення європейського простору освіти та дослідницької діяльності».  Серед 

факторів впливу внутрішнього середовища на розвиток університетської освіти 

найпомітнішими є:  соціально-економічний розвиток  в процесі трансформації усіх 

сфер життя суспільства; розвиток інноваційного середовища; фактор регіонального 

розвитку; розвиток ринкових ві0дносин. Міжнародні організації (ЮНЕСКО, ВБ, ЄС), 

документи національного рівня наголошують на важливості дотриманні базових 

принципів університету (фундаментальність, якість, неперервність і наступність освіти 

і науки, єдність навчання, досліджень і виховання, інтеграція у світове і національне 

освітньо-наукове співтовариство, відкритість, автономія) та виконанні його місії 

(надання високоякісної університетської освіти, виховання гармонійно розвиненої 

особистості, всебічний розвиток фундаментальних й прикладних наукових досліджень, 

поступова інтеграція у світовий освітянський простір,  збереження кращих традицій 

вітчизняної системи освіти). Зазначається, що «елементом організаційно-економічного 

механізму, який покликаний забезпечити диверсифікацію джерел фінансування, є 

створення регіональних університетських центрів. Вони мають виконувати функцію не 

тільки регіональних розпорядників коштів Державного фонду фундаментальних 

досліджень, але й активно співпрацювати з бізнесовими структурами, зарубіжними 

грантодавцями, органами регіональної влади в інтересах інноваційного розвитку 

регіону».   

Ходикіна І.Ю. зосереджує увагу на певних негативних явищах, що можуть 

гальмувати розвиток науково-дослідної роботи. Серед таких факторів, «на першому 

місці - відсутність стимулів до плідної науково-дослідної праці, на другому - 

неможливість впровадження результатів НДР у виробництво, на третьому - слабкий 

вплив результатів НДР на статус працівника у ВНЗ» [16]. 

Важливе значення в контексті економічної освіти надається проблемі 

формування економічної культури. Лукаш С.В. вважає, що «економічне мислення 

підлітків є процес опосередкованого й узагальненого пізнання явищ економічної 

дійсності в їх суттєвих властивостях, зв'язках та відношеннях, який відбувається на 

основі готовності до їх осмислення, завдяки використанню прийомів розумової 

діяльності, і завершується формуванням економічних знань, їх переходом у 

переконання та реалізацією в практичній діяльності. Структурно економічне мислення 
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представляє єдність мотиваційного, змістового, операційного та дієво-практичного 

компонентів»[15]. Надточиєва О. О. зазначає, що формування економічної культури 

особистості потрібно починати уже в школі, використовуючи  засоби  мистецтва, тобто 

в інтегративному впливі  мисленнєвого та емоційного факторів [14]. 

Найбільше уваги  українських науковців привертає закордонний досвід 

підготовки фахівців. Сухиненко Д. Н. в роботі «Підготовка менеджерів у вищій  школі 

США» стверджує, що в системі підгоовки менеджерів головними напрямками є перехід 

від вузькофункціонального розуміння  професійної компетентності менеджера до 

розробки цілісних моделей його  професійної діяльності, інтегруючих діловий і 

особистісний розвиток  фахівців; введення нових компонентів (рефлексії  професійно-

особистісних цінностей, соціальних ролей і зразків поведінки),  перехід від 

уніфікованих навчальних дисциплін до більш гнучких, професійно спрямованих, 

інтеграційних, проблемно орієнтованих, опційно-модульних навчальних планів, що 

поєднують обов’язкові дисципліни з широкою можливістю еклективних курсів.  Окрім 

цього - зменшення монологічних, пасивних і  зростання активних, групових, 

позааудиторних форм і методів навчання. До  останніх віднесені сучасні модифікації 

"action learning" (навчання  дією), "case-study" (вивчення конкретної ситуації), "field 

study" (польового  дослідження), "проектного навчання" і "навчання з комп'ютерною 

підтримкою".  

Причому у структуру ситуації вводиться спеціально організовувана  діяльність 

рефлексії, в результаті якої відбувається зміна керівників  цінностей і стратегій 

професійної поведінки виучуваних. Організація  подібних ситуацій вимагає від 

педагога володіння не лише теоретичними  знаннями, але і практичними зразками 

ефективної професійної поведінки, рефлексією, освоєння ролей експерта, "тренера", 

консультанта,   високу особистісно-професійну готовність до активної взаємодії зі 

студентами. 

Ще на один аспект економічної освіти необхідно звернути увагу – на 

культурологічний. Гіптерс З.В. у дослідженні «Виникнення і розвиток економічної 

освіти в Галичині У ХІХ – першій половині ХХ століть: економічні, соціокультурні та 

теоретико-педагогічні передумови» зазначає, що  «провідними у педагогічній думці 

були ідеї народності, природовідповідності, культуровідповідності, гуманізації і 

демократизації навчально-виховного процесу. Ці ідеї були загальними для всього 

українського шкільництва Галичини кінця XIX – першої половини XX ст. У той же час, 

детально проаналізувавши джерела провідних представників кооперативного 
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шкільництва (що на той час вважалося економічною освітою), можна  констатувати, що 

вони не обмежувалися загальними підходами. [4]. 

Однією з особливостей економічної освіти, зазначає Гіптерс. З.В.,   було те, що 

його становлення відбувалося в умовах відсутності держави. Тривалий час (до 1869 р. 

включно) для українців Галичини практично не  існувало  конституційних  прав на 

вільний  розвиток,  а право на утворення кооперативів датується лише 1873 роком, яке 

значною мірою було декларативним. Перманентні політичні процеси щодо українців 

галицького регіону також негативно впливали як на процес становлення національного 

шкільництва взагалі, так і на розвиток кооперативного зокрема. Крім того, істотної 

руйнації зазнали й віковічні традиції, соціально-економічні, культурні зв’язки з 

українцями, які знаходилися під владою Російської імперії. Все це значно 

послаблювало можливості розвитку кооперативного шкільництва в означеному вище 

регіоні, негативно позначалося на впровадженні в освітню практику ідей народності, 

природо- й культуровідповідності, ідей інтеграції і диференціації. З цією особливістю 

пов’язана й наступна: ініціювання й поширення ідей кооперативного шкільництва 

відбувалося переважно не на урядовому рівні, а на рівні громадського сподвижництва. 

Прогресивні громадські й культурно-освітні діячі України були свідомі того, що на 

шляху розбудови економічної освіти відкривається реальна можливість матеріального 

й духовного відродження, знаходження і самоствердження національної ідентичності. 

Висновки 

Отже,  в сучасній науковій літературі знайшло відображення багатьох аспектів 

економічної освіти: загальнотеоретичного, методичного, культурологічного, 

міжнародного освітянського досвіду тощо. В цілому зазначено, що економічна  освіта 

як наука є фундаментальною основою культури суспільства, є технологією навчання та 

виховання, що відображає життя суспільства. Гостра потреба сучасного суспільства у 

підвищенні рівня духовності, освіченості фахівців, в тому числі і майбутніх, багато в 

чому обумовлена  необхідністю освіченості  населення в цілому . 
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АННОТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ.  
В статье рассматривается вопрос экономического образования  и его трактовка в 

современной научной литературе. 
Ключевые слова: экономическое образование, университетское  образование, 

экономическая культура, экономическое мышление. 
 

 
THE SUMMARY 

 
THE PROBLEMS OF  ECONOMIC  EDUCATION IN MODERN  HOME  LITERATURE 

The problems of  economic  education and its interpretation in modern scientipic  
literature is considered in the article. 

Kej words: economic  education, university education,  economic culture, economic 
thinking. 
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ФІЛОСОФІЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИСТОСТІ  ТА СУСПІЛЬСТВА 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
 О.І., ВІДЮКОВА, Л.І. КАПІТАН, Ю.І.ФОРДЗЮН 

Мукачівський державний уіверситет 
 

В статті розглядається  сучасна проблема, пов'язана з гармонізацією інтересів індивідууму 
(студента) та суспільства при використанні інформаційних ресурсів Інтернет. Дана  сфера 
охарактеризована з огляду філософських категорій: духовність-матеріальність, добро-зло, 
індивідуальність–колективність. Пропонується існуючі суперечності  між особистістю  та 
суспільством, котрі виникають при використанні  Інтернет як матерії,  розділити  на духовне - 
особисте авторське право,  та  матеріальне - майнове право, у відповідності до чинного законодавства 
в сфері авторського права.  

 
Кожна людина свідомо чи несвідомо формує свою індивідуальну ієрархію 

цінностей. На основі потреб та інтересів особистості, формуються її уявлення про 

цінності. Відповідно до ієрархії цінностей складається і ієрархія ціннісних орієнтацій 

особистості. Серед них актуальною залишається орієнтація на самоствердження, 

самореалізацію та на самоcтійне, творче вирішення поставлених завдань з врахуванням 

існуючого досвіду та результатів розумової діяльності. 

Людина, перетворюючи своєю творчістю матерію, включається в процес 

еволюції, на основі якого виникають добро і зло, єдність та протилежність 

основоположні філософські суперечності. Суперечності існування людини у сучасному 

раціоналізованому суспільстві знайши відображення в творах соціолога Макса Вебера. 

У його теоріях показано, що людина у своєму житті виконує дві протилежні функції: як 

фахівець, людина є підлеглою системі, стає її гвинтиком, а як особистість- людина 

протидіє  повинна запобігати впливу підкоряючих факторів такої соціальної системи. 

Теорії, що містять усвідомлення суперечностей індивідуальності та соціуму дуже 

поширені в сучасній філософії[1].  

Однак тільки особистість спроможна стати силою що обмежує уніфікацію, 

універсіалізацію та бюрократизацію в житті суспільства. Дана проблема на наш погляд 

є особливо актуальною при використанніі інформаційного простору компютерної 

мережі  Інтернет. Глобалізація інформаційних ресурсів певною мірою шкодить власній 

індивідуальності, в цьму  випадку суспільство втрачає основне джерело розвитку – 

творчу особистість. Як наслідок прогрес суспільства під загрозою. Це в свою чергу  

створює загрозу суверенітету держави, її інтелектуальному розвитку, і врешті може 
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повернутись кризою для національних інтересів України, адже більшість 

інформаційних ресурсів представлені англійською, російською. Не менш актуальним є 

питання гарантування  інформаційної безпеки особистості, захист її психіки та 

свідомості. 

Дана проблема особливо характерна для  студентів, адже процес навчання є 

ключевим для формування особистості. Категорія цінності відображає соціальне і 

культурне значення матеріальних та духовних явищ, предметів для індивідуальних 

потреб та інтересів громадян. Як ніколи, сьогодні, в ринкових умовах духовність та 

матеріальність будучи важливими філософськими категоріями мають право на 

існування і повинні мати відповідні граничні межі.  

Об’єкти та методи дослідження 

Формування ціннісних орієнтацій – це складова частина соціалізації людини, 

процесів виховання і самовиховання особистості. З огляду на широкий доступ до 

Інтернет об’єкти авторського та суміжного права розміщені в глобальній мережі 

збільшують можливості щодо їх незаконного використання, копіювання, і закономірно 

не сприяють розвитку суспільного доробку та надбання[2,3]. Це особливо актуально в 

наш час, коли відбувається комерціалізація, а об’єкти права інтелектуальної власності 

виступають товаром. 

Інтернет сьогодні став потужним джерелом отримання та передачі інформації, 

середовищем навчання, спілкування, дозвілля, можливості всесвітньої мережі постійно 

розширяються, все частіше практикуються  інформаційно-грошові послуги  

користувачам. Тому представляє інтерес вивчення правових норм в сфері 

інтелектуальної власності стосовно використання інформаційних ресурсів Інтернет, 

якісних та кількісних ознак щодо філософских категорій: добро-зло в умовах 

глобалізації інформаційних ресурсів. Проблемним також залишається питання 

тлумачення існуючого законодавства в даній сфері з огляду на розміщення та 

використання ресурсів Інтернет.  

Постановка задачі 

Для поступального розвитку суспільства в цілому і особистості зокрема, 

потрібно досягти взаємоузгодження найрізноманітніших інтересів: особистості, 

корпоративних, національних, загальнолюдських чи державних інтересів. Вищою 

формою такої взаємодії є усвідомлення про  можливість гармонізації інтересів 

особистості  з іншими суб'єктами та відповідно державними чи суспільними 
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інтересами. Можливим  при цьму залишається узгодження  відносин, цінностей та 

інтересів які складаються в міжнародній сфері (політичних, економічних, культурних, 

інформаційних тощо). Тому  існуючі суперечності, непорозуміння, котрі виникають 

при користуванні глобальною мережею Інтернет потребують вирішення.  

Загроза масовізації суспільства й особи потребує пошуку засобів здобуття 

суспільного розуміння та усвідомлення – це одне з основних питань, яке потребує 

вирішення в умовах глобалізації. 

Мета даної роботи полягає в дослідженні проблем пов’язаних з використанням 

інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі Інтернет в просвітницьких цілях, для 

навчального процесу на основі результатів експертного опитування студентів. В ході 

дослідження ставились завдання по вивченню обсягів правопорушень в сфері об’єктів 

авторського права, їх мотивація та вивчалось ставлення студентів до правопорушень 

при користуванні інформаційними ресурсами Інтернет. 

Очевидним є те, що інформаційні матеріали Інтернету відносяться до об’єктів 

авторського та суміжного права. В той же час при написанні реферату, курсової, 

дипломної роботи студент своєю працею, фактично, створює новий об’єкт авторського 

права - службовий твір. Згідно з статтею 1 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права»[4], службовий твір – «це твір, створений автором у порядку виконання 

службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору 

(контракту) між ним і роботодавцем».  

З огляду на законодавство, з моменту виникнення службового твору особисте 

немайнове право належить автору - студенту. А виключне майнове право належить – 

учбовому закладу, під колективним знаком якого надаються освітні послуги. В цьому 

випадку викладач, виступаючи науковим керівником, (представляє інтереси 

навчального закладу – роботодавця, адже здійснює викладацьку діяльність на 

контрактній, чи договірній основі) повинен забезпечити виконання правових норм в 

сфері авторського права. Відповідно при оприлюдненні твору - захисті роботи в 

аудиторії, студент отримує за свою працю винагороду у вигляді оцінки чи балів.  

Як ми бачимо, існуюче законодавство Закон України «Про авторське право та 

суміжні права» є прийнятним як для розміщення так і для використання інформаційних 

ресурсів Інтернет. Закон з однієї сторони дає можливість вільного використання чи 

відтворення твору для просвітницької, навчальної діяльності, коли не завдаватиметься 

шкода використанню твору і не обмежуватимуться безпідставно законні інтереси 
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автора. З іншої сторони Закон передбачає визнання авторства на створений ним твір в 

випадку його використання другою особою. Саме на викладача освітнього закладу 

покладається функція дотримання та регулювання даної норми законодавства в сфері 

авторського права  в навчальному процесі. Однак тут є чимало проблем. 

Результати та їх обговорення 

В нинішніх умовах стало нормою, коли студент з допомогою пошукових систем 

Інтернет швидко находить потрібну інформацію та вміло її використовує -"скачує". 

Актуальним, по цій причині, залишається питання, щодо правомірності використання 

таких прийомів. Дана проблема досліджувалась в Мукачівському державному 

університеті шляхом опитування респондентів. Подібні дослідження в університеті вже 

проводились, і як виявилось викликають живий інтерес у студентів. Для опитування 

були залучені студенти, які прослухали курс навчальної дисципліни «Інтелектуальна 

власність». Питання в анкеті були складені за результатами широкої дискусії по даній 

проблематиці на семінарських заняттях з дисципліни "Інтелектуальна власність". 

Анкета (див. додаток 1) включала 18 питань з варіантами відповідей, які відображають 

причини, мотиви, масштаби, критерії порушень правових норм по досліджуваній 

проблемі. В анкету були включені питання котрі відображають шляхи розв’язання 

існуючої проблеми. Загалом в опитуванні прийняло участь 185 чоловік. 

Результати опитування показали що використання інформаційних ресурсів в 

мережі Інтернет потрібне абсолютній більшості (97%) опитуваних. Цікавим є те, що 

студенти глобальну мережу застосовують з навчальною метою (69%), з метою 

особистого розвитку відповідно - (63%), для розваг - (32%); що має для них 

першочергово просвітницьке значення (63%). Опитувані при цьому визначили головну 

перевагу застосування комп’ютерної мережі Інтернет - широкий вибір інформаційного 

матеріалу (64,5%). Були відзначені такі позитивні якості Інтернету: - швидкість 

отримання потрібної інформації (55%) та простота користування (20%) (див. рис 1).  

Більшість опитаних (83,5%) отримували інформацію через Інтернет на 

безоплатній умові. Студенти зазначили, що не порушують правові норми в сфері 

інтелектуальної власності (26%), хоча 58,5% опитаних порушують їх тільки в разі 

крайньої необхідності. До порушення норм в сфері авторського та суміжного права 

студентів спонукає такий вид роботи в навчальному процесі як написання курсової 

роботи (64,5%) та реферату (75%). 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

74

 

Журнал наукових праць №6(1)’2009 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

сфера розваг

особистий розвиток

навчальний процес

 
Рис 1. Мета використання ресурсів комп’ютерної мережі Інтернет. 

 

За даними опитуваних, використанню інформаційних ресурсів комп’ютерної 

мережі Інтернет сприяє брак підручників (52%) та періодичних видань (40%). При 

цьому 35% опитаних вважають важливим посилання на використані джерела 

авторського права, а 9% взагалі не вважають за потрібне це робити. 55% анкетованих 

тільки іноді роблять посилання на використані джерела авторського права у випадку 

використання інформаційних ресурсів Інтернету. 

Порушення правових норм в сфері інтелектуальної власності, а точніше 

недотримання законодавства при використанні Інтернет, більшість студентів (43%) 

класифікують як порушення етичних норм, 26% вважають, що це необачність, така ж 

кількість студентів відзначила, що це правопорушення і 16,5% – злочин. 

З огляду на існуюче законодавство в сфері авторського та суміжного права та 

існуючі факти щодо порушень в сфері авторського та суміжного права студенти 

вважають за доцільне здійснювати такі заходи:  підвищення правової культури 

населення в сфері інтелектуальної власності (56%) та удосконалення законодавства 

(38,5%). Цікавим є позиція 11% опитаних про те, що все потрібно залишити без змін 

(див. рис 2). І дійсно, в Україні законодавство, що стосується авторського права та 

суміжних прав, розвивається бурхливо. Правова культура також знаходиться на досить 

високому рівні. Можливо нічого змінювати не треба, а варто звернути увагу на 

механізм застосування права. 
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Рис. 2. Основні способи боротьби із порушенням авторського права та суміжних прав. 

 
Матеріальне стимулювання – це найдоцільніший спосіб запобігання порушень в 

сфері авторського права та суміжних прав, так вважають 55% опитуваних. 

Прихильниками морального стимулювання для дотримання законодавства є 40%, а 

14% студентів виступають за використання адміністративних покарань. 56% вважають, 

що найбільш порушуваною є норма, яка стосується особистого авторського права 

(права на авторство), а норму майнового права – 44,5%. Відповідно в таких самих 

пропорціях студенти виявили пропозицію вдосконалити ці норми права. 

Незважаючи на отримані знання, на питання чи задумувалися над тим, що 

власний створений об’єкт авторського права (реферат, курсова робота, дипломна 

робота, наукова стаття, тощо) повинен бути загальнодоступним, що закономірно 

сприятиме більшій відповідальності та якості навчального процесу, 46% студентів дали 

негативну відповідь. В випадку широкого доступу до результатів навчального процесу 

та використання третіми особами об’єктів авторського права студентів, останні як 

власники майнових прав (52%) вимагатимуть щоб у випадку використання об’єкту 

авторського права третіми особами було виконано посилання на джерело інформації і 

цим була дотримана норма визнання їхнього авторства. При цьому 21,5% не вважають 

за потрібне щоб визнавали їхнє авторство, а 26% взагалі проти вільного використання 

їхніх об’єктів інтелектуальної власності. 

55% опитаних вважають доцільним отримання винагороди за використання 

третіми особами створених ними об’єктів інтелектуальної власності, тоді як 35% 

достатньо буде посилання в роботі на їхнє авторство. Цікавим є те, що 61,5% 

анкетованих не готові платити за використання авторського права в ході навчального 
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процесу. А 97% студентів виявили бажання створення безкоштовного доступу для 

студентів до електронних бібліотек з метою кращого доступу до навчальної літератури. 

Висновки 

Результати досліджень показують, що студенти з розумінням відносяться до 

проблем, що виникають при використанні інформаційних ресурсів комп’ютерної 

мережі Інтернет. Порушення законодавства про авторське право та суміжні права в 

навчальному процесі здійснюється студентами в крайніх випадках: при відсутності 

підручників та браку часу.  

Отримані результати дослідження позволяють стверджувати про необхідність 

внесення змін до законодавства, яке регулює питання охорони прав на об’єкти 

авторського права при використанні Інтернет. Законодавство України про авторське 

право та суміжні права містить необхідні правові норми щодо захисту інтелектуальної 

власності користувачів-Інтернету, однак ці норми в контексті розміщення 

інформаційних ресурсів є недостатніми, адже вони опосередковано регулюють питання 

використання об’єктів авторського права в  комп’ютерній мережі Інтернет. В 

законодавстві чітко потрібно регламентувати майнові права Інтернет-провайдерів (які 

фактично здійснюють платні послуги на свої ресурси і незаконно користуються 

майновими правами). Представляє інтерес розглядати Інтернет – провайдерів в якості 

суб’єктів суміжного права.  

З іншої сторони доцільно піднімати питання щодо вдосконалення навчального 

процесу, підвищення його якості, його інтелектуалоємкості особливо при створені 

службових творів в ході навчального процесу. Для запобігання порушень в сфері 

авторського права доцільно проводити роз’яснювальну роботу, використовувати 

диференційований підхід до студентів, з метою підвищення рівня культури 

використання інформаційного простору. З метою стимулювання особистого 

немайнового права на створений твір, пропонується збільшити кількість нетипових 

завдань в навчальному процесі, котрі б стимулювали власний доробок кожного 

студента на створений ним результат. Необхідно влаштовувати публічний захист 

рефератів, курсових робіт по однотипній проблематиці, розмежовувати власний вклад 

автора в вирішення прикладних питань практичного характеру в ході навчального 

процесу. Такий підхід  повинен зменшити копіювання інформаційних матеріалів з 

комп’ютерної мережі Інтернет. 
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Розглядаючи вплив інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет на особистість 

та її ціннісні орієнтації, слід врахувати те, що він здійснюється опосередковано. Однак 

для  суспільства, держави, цивілізації в цілому даний вплив є без сумніву 

прогресивним. Результатом такої взаємодії є творчість спрямована на створення якісно 

нових матеріальних і духовних цінностей які мають суспільне значення та надбання.  

Однак слід зауважити що попри позитивний  вплив компютерної мережі на особистість 

можливий  негативний, навіть небезпечний вплив - все більше спостерігається  

комп’ютерна залежність особистості. Тому для всебічного розвитку особистості, 

зокрема молодого покоління комп’ютерна мережа Інтернет, зрозуміло, не може бути 

достатньою, хоча є вимогою часу тому є необхідною. Саме  особистість, людина 

приймає остаточне рішення щодо своїх дій та поведінки при роботі з компютером, на 

основі ціннісних орієнтирів, рівня свідомості , досвіду, житєвих принципів та почуття 

волі. 

 Тому в навчальному процесі при  використанні комп’ютерної мережі Інтернет 

необхідно проводити просту просвітницьку роботу: особливістю права інтелектуальної 

власності є те, що воно складається з двох гілок: особистого немайнового права творця 

на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на 

цей результат (об’єкт права). При вихованні потрібно  прививати елементарну 

культуру у відповідності до філософських категорій: матеріальне- це майнове право, 

духовне- особисте авторське право.  

Саме при такій умові  можлива гармонізація інтересів особистості та 

суспільства. Адже цитування класика, це з однієї сторони  визнання особистого  

немайнового права  автора, а з другої сторони прояв високої культури та ерудиції 

оратора. Незаконне тиражування та продаж аудіо, відео продукції, як і чужий реферат 

під іншим іменем - це незаконне привласнення, майнового права на даний 

інтелектуальний продукт у справжнього автора. Як в першому так і другому випадках  

законодавство України визнає такі дії неправомірними, а в деяких випадках 

законодавством передбачена кримінальна відповідальність. 
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Додаток 1. 

Дослідження проблем, пов’язаних з використанням інформаційних ресурсів в 

комп’ютерній мережі Інтернет (Анкета).©МДУ,2009 
1. Чи вважаєте Ви за потрібне використання інформаційних ресурсів в мережі Інтернет: 
 - так;   - ні. 
2. Використання ресурсів Інтернет Ви, як правило, здійснюєте з метою: 
 - навчального процесу;    - особистого розвитку; 
 - в сфері розваг;    - ваш варіант ____________. 
3. Використання комп’ютерної мережі Інтернет для Вас  першочергово має : 
 - виховне значення; 
 - просвітницьке значення; 
 - комерційне значення. 
4. В чому переваги застосування комп’ютерної мережі Інтернет як інформаційного ресурсу: 
 - швидкість отримання потрібної інформації; - широкий вибір  інформаційного матеріалу; 
 - простота користування;    - незалежність при пошуку інформації. 
5. Чи доводилось Вам на платних умовах отримувати певну інформацію через Інтернет: 
 - так;   - ні. 
6. У випадку застосування  інформаційних ресурсів Інтернет в своїй діяльності як часто Ви порушуєте правові норми в сфері 
інтелектуальної власності: 
 - не порушую;     - інколи в разі крайньої необхідності; 
 - часто;     - систематично. 
7. Який вид роботи студента в навчальному процесі спонукає до порушення норм в сфері авторського та суміжного права при 
застосуванні ресурсів Інтернет: 
 - лабораторна робота;    - контрольна робота; 
 - курсова робота;    - реферат. 
8. У випадку використання інформаційних  ресурсів чи здійснюєте Ви посилання на використані джерела авторського права: 
 - роблю посилання тому що це важливо; 
 - іноді роблю; 
 - не вважаю за потрібне робити. 
9. Брак яких інформаційних ресурсів в нинішніх умовах сприяє використанню  інформаційної мережі Інтернет: 
 - підручників;     - періодичних видань; 
 - монографій;     - ваш варіант ____________. 
10. З огляду на існуюче законодавство в сфері авторського та суміжного права та існуючі факти щодо порушень в сфері 
авторського та суміжного права які заходи доцільно сьогодні здійснювати: 
 - підвищувати правову культуру в сфері інтелектуальної власності; 
 - удосконалювати законодавство; 
 - залишити все без змін; 
 - ваш варіант ____________. 
11. Недотримання законодавства при використанні Інтернет в сфері авторського та суміжного права Ви класифікуєте як: 
 - необачність;      - порушення етичних норм; 
 - правопорушення;    - злочин. 
12. Для запобігання порушень в сфері авторського та суміжного права в навчальному процесі доцільно використовувати: 
 - моральне стимулювання (похвалу, кращі оцінки, пільги при здачі навчальної звітності, тощо); 
 - матеріальне стимулювання (преміювання кращих студентів, надбавка до стипендії, тощо); 
 - використання адміністративних покарань. 
13. З огляду на правові норми в сфері авторського та суміжного права при використанні Інтернет більш порушуваною сьогодні в 
Україні є норма, котра і очевидно потребує удосконалення: 
 - особистого авторське права (права на авторство); 
 - майнового права (пов’язаного з використанням об’єкту авторського права). 
14. Чи задумувалися Ви над тим, що створений Вами   об’єкт авторського права (реферат, курсову роботу, дипломну роботу, 
наукову статтю , тощо)повинен бути загальнодоступним як в просторі так і в часі, що закономірно сприятиме більшій 
відповідальності та якості навчального процесу: 
 - так;   - ні. 
15. В випадку  широкого доступу до  результатів навчального процесу – бази даних на (реферат, курсову роботу, дипломну роботу, 
наукову статтю , тощо) та використання третіми особами Ваших об’єктів авторського права Ви як правовласник майнових прав: 
 - вимагатимете щоб у випадку використання  об’єкту авторського права третіми особами було виконано посилання на джерело 
інформації і цим була дотримана норма визнання Вашого авторства; 
 - не вважаєте за потрібне щоб визнавали Ваше авторство; 
 - проти вільного використання. 
16. Чи вважаєте Ви доцільним отримання винагороди за використання третіми особами створених Вами об’єктів авторського 
права: 
 - так, моя праця повинна бути належним чином оцінена; 
 - ні, мені достатньо посилання на моє авторство; 
 - ні. 
17. Чи готові Ви платити за використання об’єктів авторського права в ході навчального процесу : 
 - так;   - ні. 
18. Чи потрібний Вам безкоштовний доступ до електронних бібліотек з метою вдосконалення знань: 
 - так;    - ні. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ФИЛОСОФИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ  И ОБЩЕСТВА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматривается  современная проблема связанная с гармонизацией 
интересов индивидуума (студента) и общества при использовании информационных 
ресурсов Интернет. Данная  сфера охарактеризована посредством философских 
категорий: духовность-материальнисть, добро-зло, индивидуальность–колективность. 
Предлагается существующие противоречия  между личностью  и обществом, которые 
возникают при использовании  Интернет как материи,  разделить  на духовное - личное 
авторское право,  и  материальное - имущественное право, в соответствии с 
действующим законодательством в сфере авторского права. 

 
THE SUMMARY 

 
THE PHILOSOPHY OF HARMONIZATION OF PERSONALITY’S AND SOCIETY’S INTERESTS IN 

USE OF INTERNET INFORMATION RESOURCES IN THE TEACHING PROCESS 
 
        The contemporary problem associated with harmonization of individual’s and society’s 
interests  in the use of Internet informational  resources is considered in the article. The given 
sphere us characterized from the point of view of philosophical categories: spiritual – 
material, good – evil, individuality – collectiveness.  It is proposed to divide the existing 
contradictions between the personality and society, which appeal in use of internet as a 
substance  into spiritual – personal copyright and material right in accordance to the law in 
the sphere of copyright. 
 
 
 
 
 
УДК 373.3.016: 78 (477.8) 
 
 
ХУДОЖНЯ ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ З УГОРСЬКОЮ 
МОВОЮ НАВЧАННЯ 

 
В. В. ГАСНЮК  

асистент кафедри співів, диригування та методики музичного виховання  МДУ, 
аспірантка Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 
У статті розглядається проблема використання художньої інтеграції як фактора підвищення 

мотивації засвоєння української мови учнями початкових класів шкіл з угорською мовою навчання. 
Ключові слова: українська мова, мова, художня інтеграція, мистецтво слова, музичне 

мистецтво. 
 
Мови всіх етносів, які становлять народ України, а їх понад двісті, є важливими 

складовими культури нашої багатонаціональної держави. Етнічна самосвідомість цих 

народів не заперечує готовності свідомо служити інтересам їхньої Батьківщини, в якій 

українська мова визначена Конституцією  як державна, і введена як предмет 
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викладання у всі навчальні заклади. Але досягти належного рівня українського 

мовлення учнів шкіл, які функціонують в одномовному середовищі, зокрема в 

угорському, на жаль, складає особливу важкість. Причин цьому чимало, але всі вони 

дозволяють нам констатувати те, що забезпечення мотивації засвоєння української 

мови школярами даного типу шкіл продовжує бути актуальною проблемою 

сьогодення. 

Аналіз спеціальної та наукової літератури свідчить про інтерес вчених до 

зазначеної проблеми. Мовлення, процеси слухання займають велике місце у 

психолінгвістичних працях Ч. Осгуда, Дж. Мілера, Ф. Лібермана, О.М. Леонтьєва, І.О. 

Зимної та інших, у нейропсихологічних дослідженнях Л.Р. Лурія. Вивченням 

психологічних механізмів мовлення займалися також Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, 

С.О. Рубінштейн. Питання естетичного сприйняття мовленнєвих повідомлень знайшли 

відображення в працях Б.Г. Ананьєва, М.М. Бахтіна, Ю.Б. Борєва та інших. Але ще 

недостатньо розробленою залишається проблема формування усного українського 

мовлення  учнів шкіл етнічних меншин України, зокрема шкіл з угорською мовою 

навчання. 

Мета нашої статті - показати можливості використання музики на уроках 

української мови та розкрити основні особливості художньої інтеграції як 

інноваційного засобу розвитку мотивації засвоєння української мови учнями 

початкових класів шкіл з угорською мовою навчання. 

Обираючи компонентну структуру художньої інтеграції, яка складається у 

нашому дослідженні з музичного мистецтва та мистецтва слова, ми виходили з 

таких позицій. 

• Відомо, що мова існує у двох тісно взаємопов’язаних психічних 

процесах: в уяві (набір мовних засобів і схем, які зберігаються в людській пам’яті) і в 

мовленні (творення речень і тексту, що відбивають позамовну дійсність). Тому й 

вивчення української мови у школах спрямоване не лише на грамотне написання або 

читання текстів, а й на виразне, зрозуміле іншим, висловлювання власних думок і 

почуттів. А особливості психофізіологічного розвитку молодших школярів, зокрема 

інтенсивне формування аналітико-синтетичних функцій організму дозволяють нам 

вважати, що саме художня інтеграція, яка передбачає розкриття внутрішньої 

спорідненості різноманітних художніх проявів, перекладів і перенесення, перетворення 

однієї художньої форми в іншу художню модальність – кольору в звук, звуку – у 
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простір, простору – у віршований рядок [1], уявляє собою комплекс подразників, а 

отже є стимулом розвитку аналітико-синтетичних функцій дитячого організму.  

• Як музичне мистецтво, так і мистецтво слова формувалися на основі 

примітивної сигнальної комунікації первісних людей. Мистецтво слова розвинуло 

передусім інформативні, знакові властивості сигналів, перетворило їх у систему слів-

значень. А музичне мистецтво вдосконалило емоційно-виражальні, сугестивні, 

гедоністичні властивості стихійних звуковиявлень людини і створило на цій основі свої 

власні системи виражальних засобів. Людина, яка виховала свій слух у процесі 

музичної діяльності, звичайно, вельми чутлива до нюансів емоційного змісту словесної 

мови. Тобто за інтонацією мовлення, його, так би мовити „музичною стороною”, 

можна судити не тільки про щирість того, хто говорить, а навіть про значення слів 

незнайомої мови.  

• Спільною ознакою обох видів мистецтв є й те, що для відтворення змісту 

мовно-інтонаційної або музично-інтонаційної структури необхідне відповідне голосове 

оформлення, тобто модифікація тону, зокрема: 

1. Послідовність зміни висоти (підвищення й пониження тону) . 

2. Інтенсивність звучання (збільшення й зменшення сили голосу). 

3. Ритм  звучання (зміни тривалості звучання). 

4. Темп  звучання (швидкість, прискорення й сповільнення) 

5. Фразовий  та  логічний наголоси (виділення кульмінацій у реченні або у 

фразі).  

• Кожний текст, який використовується на уроках української мови, 

хвилює нас своєю образністю. Тобто, музичний та літературний тексти – художнє 

відтворення дійсності - це ще одна спільна характерна особливість обох видів 

мистецтва. 

Отже, музичне мистецтво та мистецтво слова достатньо споріднені – вони 

визначаються мелодійністю, силою (інтенсивністю звучання), ритмічністю, темпом, які 

локалізуються в мозку людини взаємодією сигнальних систем відображення дійсності. 

А роль музики на уроках української мови особлива. Її засоби художньо-емоційної 

виразності органічно вплітатимуться в урок, адже емоції, які вона привноситиме, 

стимулюватимуть процеси запам’ятовування, оскільки є специфічною формою 

взаємодії школярів з навколишнім світом, спрямованою на пізнання цього світу та 

свого місця в ньому через самих себе у формі переживань. Впливатимуть вони і на 
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пам’ять. На думку Г.С. Костюка, пережиті людиною та збережені в її пам’яті негативні 

почуття виступають як сигнали, що стимулюють її від дій щодо тих об’єктів, які 

викликали в минулому переживання. Відтворені позитивні почуття, навпаки, 

спонукають людину до діяльності [3, с.180]. А звідси випливає особливість уваги до 

позитивних емоцій у формуванні мовлення молодших школярів: частіше й на довше 

учні запам’ятовуватимуть те, що схвилювало чи захопило їх, збудило їхню увагу, 

активізувало пам’ять, мислення й мовлення, навпаки – охоплені гнівом або 

негативними емоціями, учні навряд чи спроможні хоча б концентрувати думку.  

Отже, виражальні засоби музичної та вербальної мови, зокрема української, 

відіграють важливу роль у вираженні емоцій, за допомогою яких досягається не тільки 

виразність висловлювання чи емоційність спілкування, а й може послаблюватись чи 

посилюватись ефективність мовлення. Сприймаються вони школярами по-різному, в 

залежності від особливості  їх вищої нервової системи та діяльності. 

Це означає, що під час сприйняття школярі мають розпізнавати виражальні 

засоби мови, а під час висловлювань – раціонально ними користуватися. Це є складним 

багаторівневим процесом, що охоплює різні рівні психічного відображення фактів, 

явищ, предметів навколишньої дійсності (сенсорно-перцептивний, уявлень, 

мовленнєво-мисленнєвий) і характеризується розвитком комплексу психічних процесів 

(увага, пам’ять, уява), мовленнєво-мисленнєвих операцій (порівняння, аналіз, синтез, 

узагальнення) і механізмів (сприйняття, запам’ятовування, висловлювання). Успішним 

цей процес буде лише за умови розвитку виразного та образного мислення учнів, 

оскільки ці динамічні, індивідуальні процеси передбачають свідоме користування 

виражальними засобами мови для передачі думки та відбивають рівень сформованості 

мовленнєвих умінь і навичок, що виявляється в мовленнєвій діяльності молодших 

школярів і є одним із чинників загальної культури особистості. 

А оскільки процес засвоєння виражальних засобів мови тісно переплітається з 

процесом засвоєння виражальних засобів музики та характеризується свідомим 

ставленням до мов обох мистецтв, все це, в свою чергу, передбачає чутливість до 

звуків української мови, здатність відчувати й розуміти всі її відтінки, відчувати красу 

цієї мови, її багатство, виразність, образність.  

При використанні обраного нами виду художньої інтеграції можна 

використовувати такі види роботи на уроці української мови, як: 

1. Фонетична зарядка = Вокальні вправи 
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Використовуються:   

а) вокальні вправи, що впливають на вироблення навички фонаційного дихання; 

б) вправи для тренування артикуляційного апарату (на вироблення чіткості 

дикції через розвиток рухливості та сили мімічної мускулатури обличчя, м’язів шиї, 

ротової порожнини, губів, язика, нижньої щелепи, м’якого піднебіння); 

в) вокальні вправи для розвитку артикуляційного апарату. 

2. Розширення лексичного запасу = Слухання музики 

а) збагаченню лексичного запасу школярів сприяє прослуховування невеликих 

за обсягом музичних творів з наступним добором вербальної характеристики настрою 

прослуханого музичного образу. Для успішного виконання завдання учням можна 

запропонувати використати словничок визначень настроїв: у 1-2 класах словничок з 

малюнком-помічником, а у 3-4 класах – діагностичний ключ-матрицю, що 

побудований на основі модальностей В.Г. Ражнікова, матриць В.І. Петрушина та 

накопичених у психології даних про класифікацію емоцій.  

б) характеризуючи музичний образ можна пропонувати добрати й слова-

антоніми. 

3. Активізація засвоєння граматичних конструкцій =  

= Вокальні вправи для читання з аркуша (поспівки, лічилки), імпровізація 

а) вокальні вправи для читання з аркуша мають бути простими та легкими для 

запам’ятовування. Це можуть бути і дитячі поспівки, і лічилки. Наприклад, зі збірки 

дитячих забавлянок „Котик”, яку зібрала К.Д. Петричко; 

б) вивченню певних граматичних конструкцій допомагатиме  й використання 

імпровізаційних мелодій, що створюються на основі характерних елементів угорського 

музичного фольклору. Вони активізуватимуть і мовленнєві навички, і вияв творчих 

здібностей, і пам’ять (спадкову та генетичну), адже музика рідного народу 

сприйматиметься школярами значно природніше, а це, в свою чергу, стимулюватиме 

їхню орієнтацію в інолінгвістичному матеріалі.  

4. Активізація мовленнєвої діяльності та емоційного тонусу =  

= Пісні-ігри, інсценування 

Виконання пісень-ігор або виконання пісень з інсценуванням – це завжди 

підвищення емоційності уроку, його результативності, адже гра – природна потреба 

дитини. До того ж вона формує згуртованість, регулює спілкування, формує вміння та 

навички в художній діяльності, ознайомлює з мистецтвом українського народу.  
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Таким чином, художня інтеграція, яка складається з музичного мистецтва та 

мистецтва слова, на уроках української мови закладатиме основи для: 

- формування навичок правильного,  свідомого і виразного читання та 

мовлення; 

- розвитку мовного, мовленнєвого та музичного інтонаційного слуху; 

-  підвищення зацікавленості до уроків української мови та музики; 

- вироблення стійких навичок оцінювати те, що становить красу в 

навколишньому світі. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УСВОЕНИЯ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА УЧЕНИКАМИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ С ВЕНГЕРСКИМ 

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ. 
 

В статье рассматривается проблема использования художественной интеграции 
как фактора повышения мотивации усвоения украинского языка учениками начальных 
классов школ с венгерским языком обучения. 

Ключевые слова: украинский язык, речь, художественная интеграция, искусство 
слова, музыкальное искусство. 

 
THE SUMMARY 

 
ARTISTIC INTEGRATION AS MEANS OF DEVELOPMENT MOTIVATION OF MASTERING 

UKRAINIAN LANGUAGE PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS WITH HUNGARIAN LANGUAGE OF 
STUDY. 

 
In the article is examined the problem of the motivation of mastering make use of 

artistic integration as a factor raise the motivation of mastering by the studies of Ukrainian 
language for the pupils in primary schools with Hungarian language of study. 

Key words: Ukrainian language, speech, artistic integration, the art of world, musical 
art. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-
МАГІСТРАНТІВ 

 
В.І.СТАРОСТА  

Мукачівський державний університет 
 
У статті розглянуто роль педагогічної практики майбутніх учителів як ефективного засобу 

розвитку набутих ними психолого-педагогічних та міжпредметних знань і вмінь у реальних умовах 
професійної діяльності. Показано, що одним із важливих чинників ефективності такого процесу є 
застосування елементів науково-дослідної роботи, що дає змогу розробляти принципово нові підходи до 
підготовки сучасних педагогічних кадрів. 

 
Постановка завдання  

У теперішніх умовах суттєво зростають вимоги до підготовки сучасного 

вчителя, що зумовлено переходом загальноосвітніх навчальних закладів на 

дванадцятирічне навчання, а також запровадженням у вищій школі кредитно-

модульної системи навчання. Одним з важливих чинників підготовки майбутнього 

спеціаліста є безпосередня практична діяльність щодо застосування набутих знань і 

вмінь. Таким чином, постає актуальна проблема щодо організації, методичного 

забезпечення та безпосереднього перебігу педагогічної практики як ефективного 

засобу професійного росту майбутнього вчителя, підвищення його 

конкурентоспроможності та професійної адаптації під час працевлаштування. 

Об’єкти та методи досліджень 

Педагогічна практика перебуває у полі зору численних учених, наприклад: 

• розроблено та запропоновано формування професійного інтересу у майбутніх 

учителів у процесі педагогічної практики [4];  

• науково обґрунтовано теоретико-методичні засади формування у студентів 

педагогічних вищих навчальних закладів здатності до конструювання навчально-

пізнавальної діяльності школярів. Визначено й охарактеризовано структурні 

компоненти (мотиваційно-орієнтаційний, змістовно-операційний, оцінювально-

рефлексивний) готовності вчителя до конструктивної діяльності [1]; 

• досліджено теоретико-методологічні, історико-педагогічні та науково-

методичні засади розв’язування педагогічних задач, проаналізовано сучасні тенденції 

підготовки майбутніх учителів до їх професійного розв’язування. Визначено критерії 

формування умінь розв’язувати педагогічні задачі та їх показники [5].  
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Формулювання цілей статті. Мета даної статті – аналіз стану та висвітлення 

деяких особливостей щодо перебігу педагогічної практики студентів-магістрів на 

прикладі педагогічного факультету (спец. «Початкове навчання») Мукачівського 

державного університету.  

Результати та їх обговорення 

Дослідження показує, що діяльність студентів-магістрів у період педагогічної 

практики є аналогом професійної діяльності викладача вищої школи, оскільки 

організується в реальних умовах, характеризується великою кількістю функціональних 

обов’язків, різноманітних відносин (зі студентами, викладачами, батьками). Вона 

адекватна змісту й структурі педагогічної діяльності. Педагогічна практика для 

багатьох студентів: 

• створює умови для самоперевірки підготовленості й придатності до 

педагогічної діяльності, визначення рівня педагогічної спрямованості; 

• дає можливість відчути свою соціальну відповідальність за виховання, 

фізичний і психічний розвиток дітей; 

• формує навички постійного спостереження, діагностики особистості дитини; 

• сприяє творчому оволодінню професійною діяльністю. 

Таким чином, педагогічна практика, як форма навчання у вищій школі, 

спрямована на практичне пізнання закономірностей і принципів професійної діяльності 

і їх реалізацію під час самостійної педагогічної діяльності. Вона виконує 

системоутворювальну роль у формуванні всебічно підготовлених спеціалістів. Якщо в 

процесі теоретичного навчання всі нормативні дисципліни психолого-педагогічного 

циклу і спеціальні предмети вивчаються окремо, то під час практики створюються 

умови для інтеграції всіх знань. Цей синтез знань і створює цілісну, всебічну уяву про 

педагогічний процес, педагогічні явища, складає основу наукової організації 

професійної праці учителя. Отримані знання стають життєво необхідними, особистісно 

значимими, набувають практичного змісту, бо сама педагогічна діяльність постійно 

спонукає шукати відповіді на питання відносно цілей, змісту, методів і форм роботи з 

школярами. 

Педпрактика студентів-магістрів 5 курсу є завершальним етапом практичної 

підготовки студентів університету до професійно-педагогічної діяльності. Вона 

поєднує систему навчально-виховної, методичної та науково-дослідної роботи у вищих 
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закладах освіти. Магістри мають змогу проходити педпрактику у вищих навчальних 

закладах. Головними завданнями практики для магістрів є: 

• ознайомитися з системою навчально-виховної роботи в університеті; 

• навчитися розробляти методичні матеріали такі як, робочі програми курсів і 

спецкурсів, план роботи академнаставника; 

• ознайомитися з системою лекційних, практичних і лабораторних занять на 

факультеті; 

• оволодіти основними методами навчання; 

• набути навичок вивчати й виховувати студентський колектив. 

У зміст діяльності студентів включається комплексне вивчення системи 

навчально-виховної роботи ВНЗ (університет, коледж, факультет, кафедра), 

студентського колективу, методична та наукова робота. Щоденно спілкуючись із 

професіоналами своєї справи, студент повинен визначити головні ідеї, принципи і 

умови становлення й розвитку їх досвіду, з’ясувати можливості і умови його 

використання у власній практиці. Одночасно ведеться спостереження за студентами і 

навчальним колективом. Додамо, що практиканти спостерігають за студентами у 

процесі самостійного проведення уроків, позааудиторної роботи тощо. Без глибокого 

знання особистості кожного студента і особливостей колективу неможливо 

проектувати процес навчання й виховання, управління цим процесом. 

Важливого значення приділяємо формуванню у студентів здатності до  аналізу 

та самоаналізу навчальних занять та практики в цілому, оскільки це добрий засіб для 

розвитку їх педагогічного мислення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, 

порівняння варіантів розв’язку педагогічних задач із урахуванням ситуації, обставин, 

вікових та індивідуальних особливостей учасників.  

У ході дослідження ми виявили такі основні проблеми щодо перебігу 

педагогічної практики студентів-магістрантів: 

– основним джерелом у процесі підготовки до уроку є підручник, інші джерела 

інформації (періодичні видання, науково– та навчально-методична література, Інтернет 

тощо) використовуються тільки окремими студентами; 

– певне напруження чи навіть острах до проведення навчальних занять 

особливо для своїх колег – студентів старших курсів; 

– утруднення під час пошуку необхідних психолого-педагогічних методик для 

діагностики, а також необхідна математична обробка  одержаних результатів тощо. 
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Важливим засобом вирішення частини зазначених проблем та підвищення 

ефективності практики є реалізація під час її перебігу елементів науково-дослідницької 

діяльності. Наприклад, у поточному навчальному році студенти використовували ряд 

психолого-педагогічних методик для діагностики, результати яких вони надалі 

використовували для магістерських робіт. Дослідження проводили на базі 

Мукачівського державного університету (студенти 5 курсу) та Мукачівського 

педагогічного коледжу (студенти 2 і 4 курсу). Вибірка – 30 осіб з кожної групи 

досліджуваних студентів та викладачів. Використано наступні анкети: 

• педагогічної оцінки та самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності [2]. 

Завдання анкети полягало в самооцінці за 10–ти бальною шкалою по кожному 

показнику з окремих компонентів (мотиваційний, когнітивний, морально-вольововий, 

гностичний, організаційний), здатності до самоуправління у педагогічній діяльності  та 

комунікативні схильності, щоб визначити рівень сформованості у себе умінь і навичок 

самоосвіти: від 1 (показник практично не виражений) до 10 (виражений ідеально); 

• методика самооцінки особистості згідно Дембо-Рубінштейна [6]; 

• розрахунок індексу комфортності за методикою З.І.Васильєвої [3] та ін. 

Проте, дослідження показує, що для реалізації зазначеного підходу необхідно 

внести певні корективи до навчальних курсів, які спрямовані на вивчення методів 

дослідження в педагогічних науках, аби максимально наблизити їх до реальної 

освітньої практики з широким застосуванням методів комп’ютерної обробки 

одержаних даних. 

Таким чином, перебіг педагогічної практики майбутніх учителів розглядаємо як 

ефективний засіб розвитку набутих ними психолого-педагогічних та міжпредметних 

знань і вмінь у реальних умовах освітянської діяльності. Одним із важливих чинників 

ефективності такого процесу розглядаємо застосування елементів науково-дослідної 

роботи, що дає змогу розробляти принципово нові підходи до підготовки сучасних 

конкурентноспроможних педагогічних кадрів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-
МАГИСТРАНТОВ  

 
В статье рассмотрена роль педагогической практики будущих учителей как 

эффективное средство развития приобретенных ими психолого-педагогических и 
межпредметных знаний и умений в реальных условиях профессиональной 
деятельности. Показано, что одним из важных факторов эффективности такого 
процесса является применение элементов научно-исследовательской работы, которая 
дает возможность разрабатывать принципиально новые подходы к подготовке 
современных педагогических кадров. 

 
THE SUMMARY 

 
SOME FEATURES OF PEDAGOGICAL PRACTICE OF STUDENTS-MASTER'S DEGREE 

 
In the article the role of pedagogical practice of future teachers as effective mean of 

development of purchased is considered by them psychological, pedagogical and intersubject 
knowledges and abilities in the real terms of professional activity. It is rotined that one of 
important factors of efficiency of such process there is application of elements of research 
work which enables to develop on principle the new going near training of modern 
pedagogical personnels. 
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УДК 371.3 
 

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
Я.Ю. БІЛАНИНЕЦЬ  

Мукачівський державний університет 
 
У статті розглянуто деякі аспекти підготовки сучасного вчителя початкових класів для 

виявлення ефективності використовуваної системи методів навчання.  
 
Постановка задачі  

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» і Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» з 2001 р. функціонує чотирирічна 

початкова школа. Освітніми результатами початкової школи, відповідно до вимог 

Державного стандарту початкової освіти, є повноцінні мовленнєві, читацькі, 

обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і 

залежностях, достатньо розвинені мислення, уява, пам'ять, сенсорні вміння, здатність 

до творчого самовираження. 

Таким чином, соціальне замовлення вчителя початкових класів обумовлено 

специфікою школи І ступеня і сучасними вимогами до неї. Якщо у минулому роль 

вчителя початкових класів нерідко розуміли вузько, як навчання школярів азам 

предметних знань та найпростішим навчальним навичкам та умінням, то сьогодні 

вимоги до знань, умінь та навичок є не метою, а засобом, умовою досягнення мети – 

розвиток дитини. Для цього логіка уроку має бути витримана не тільки в предметно-

змістовому, але й в психолого-технологічному аспекті, його функції розширились. 

Сучасний вчитель початкових класів є водночас викладачем, вихователем, 

організатором діяльності дітей, активним учасником спілкування з учнями, їх батьками 

і колегами, дослідником педагогічного процесу, консультантом, громадським діячем. 

Функції професійної діяльності вчителя молодших школярів навіть ширше, ніж у 

вчителя-предметника, бо він завжди працює класним керівником і викладає більше 

різнопрофільних навчальних дисциплін. 

Таким чином, нові вимоги до підготовки педагогічних кадрів зумовлюють 

необхідність створення нової моделі педагогічної підготовки студентів в умовах вищої 
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школи, що зумовлює обґрунтування системи основних методів та прийомів підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів.  

Об’єкти та методи дослідження 

 Питання розвитку та становлення особистості вчителя, його професійно-

педагогічної підготовки постійно перебуває у центрі уваги науковців. Його 

розв’язанню присвячено ряд важливих досліджень, зокрема праці О.А.Абдуліної, 

А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанського, В.І.Бондаря, В.О.Сластьоніна, Р.І.Хмелюк. 

Вагомий внесок у розробку проблеми професійного становлення і підготовки 

вчителя сучасної школи зробили вітчизняні вчені-психологи І.Д.Бех, О.В.Киричук, 

В.О.Моляко, В.О.Паламарчук, Ю.О.Приходько, О.В.Скрипченко. 

Теоретично-методологічні аспекти діяльності вчителя початкової школи, його 

підготовка до роботи з учнями молодшого шкільного віку відображено в працях 

П.Я.Гальперіна, В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна, О.Я.Савченко, Н.Ф.Тализіної та ін. 

Наприклад, в [2] досліджено теоретико-методологічні, історико-педагогічні та науково-

методичні засади розв’язування педагогічних задач, проаналізовано сучасні тенденції 

підготовки майбутніх учителів до їх професійного розв’язування.  

Мета даної статті – аналіз стану підготовки сучасного вчителя початкових класів 

для виявлення ефективності  використання системи методів навчання.  

Дослідження показує, що метод навчання можна представити як системне 

утворення, що містить численні компоненти (рис.1). 

зміст

активність

цілі та завдання

закони

правила

джерела інструменти

майстерність
засоби

способи

методичні 
прийоми

шляхи

 
Рис. 1. Модель методу навчання 

З метою аналізу стану підготовки сучасного вчителя початкових класів нами 

проведено психолого-педагогічне анкетування студентів 2-го та 4-го курсів 

Мукачівського педагогічного коледжу, 5-го курсу Мукачівського гуманітарно-

педагогічного інституту (спеціальність «Початкове навчання») та їх викладачів. 
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Вибірка – 30 осіб з кожної групи досліджуваних студентів та викладачів. Нами були 

використані наступні анкети: 

• методика самооцінки особистості згідно Дембо-Рубінштейна у модифікації 

А.М.Прихожан [5]; 

• анкета для виявлення резервних можливостей та якості викладання [1]; 

• вивчення мотивів навчальної діяльності студентів [4]; 

• методика самооцінки рівня реактивної та особистісної тривожності 

Ч.Спілберга [3]; 

• анкета для дослідження комунікативних та організаційних схильностей [3]. 

Результати дослідження представлено на рис.2-5. Проаналізуємо одержані дані.  

Самооцінка особистості – є одним з факторів забезпечення успіхів у навчанні. 

Успіхи у навчанні сприяють зростанню самооцінки, а самооцінка, в свою чергу, 

впливає на рівень навчальних успіхів через механізм очікування, домагань, стандартів, 

мотивації і впевненості в своїх силах. Занижена самооцінка підриває впевненість у 

своїх силах і формує низький рівень очікувань, а низька успішність знижує самооцінку. 

Як відомо, забезпечення якості знань, умінь та навичок пов’язано з вибором 

раціональних методів навчання. 

Методика дослідження самооцінки базувалася на безпосередньому оцінюванні 

студентами ряду особистісних якостей (розум, здібності, характер, авторитет серед 

ровесників тощо).  
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Рис. 2. Результати дослідження самооцінки студентів 
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Результати дослідження (рис. 2) показали, що значна частини опитаних виявила 

адекватний рівень самооцінки (45-74 бали), тільки незначній кількості студентів 

(особливо 4-го курсу) притаманна завищена самооцінка.  

Висока самооцінка постійно породжує нові потреби, мотиви, складність цілі на 

майбутнє весь час зростає. При завищеній самооцінці людина самовпевнено береться 

за роботу, що перевищує її реальні можливості, а це у разі невдачі може призвести до 

розчарування та прагнення перекласти відповідальність  на обставини та інших людей. 

Деформації у становленні та розвитку самооцінки призводить до зменшення 

ефективності навчання. Тому викладачу потрібно прикласти зусилля, підібрати такі 

форми та методи навчання (лекція з елементами бесіди чи дискусії, навчальна та ігрові 

дискусія, ігрові ситуації, самостійна робота тощо), які б сприяли формуванню у 

студентів адекватної самооцінки.  

Позитивно, що практично відсутня занижена самооцінка (тільки один студент 2 

курсу). Занижена самооцінка проявляється у постійній тривожності, постійному 

побоюванні щодо негативної думки про себе з боку оточуючих, підвищеній 

уразливості. Задля адекватної самооцінки педагоги мають допомагати у визначенні 

орієнтирів для особистості, що розвивається. Особливо це стосується сфери майбутньої 

професійної орієнтації.  

Мотивація навчання – також один із чинників, що сприяє  покращенню 

процесу навчання. Тому розуміння педагогами сутності мотивації, знання та 

використання закономірностей та механізмів впливу на неї є необхідним та важливим 

аспектом навчальної діяльності.  

Вивчення мотивів навчальної діяльності полягало в самооцінці студентами 

пропонованих тверджень за їх значущістю для них. 

У ході аналізу отриманих даних (рис. 3)  можемо зробити висновок, що всі 

перераховані твердження отримали високу оцінку, тобто рівень значимості цих мотивів 

є високим.  
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Мотивація навчальної діяльності студентів
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Рис. 3. Результати дослідження мотивації навчальної діяльності студентів 

 

Найвищі бали одержали наступні мотиви: 

• 2 курс: стати висококваліфікованим спеціалістом; отримати диплом; 

постійно отримувати стипендію; 

• 4 курс: отримати диплом; постійно отримувати стипендію; сформувати 

професійну культуру спеціаліста; 

• 5 курс: отримати диплом; отримати міцні знання; заручитися повагою 

викладачів. 

Найнижчі бали одержали наступні мотиви: 

• 2 курс: отримати інтелектуальне задоволення; бути прикладом для 

однокурсників; виконувати педагогічні вимоги; 

• 4 курс: бути постійно готовим до чергових занять; виконувати 

педагогічні вимоги; уникнути осуду й покарання за погане навчання;  

• 5 курс: успішно продовжити навчання на наступних курсах; уникнути 

осуду й покарання за погане навчання; не відставати від однокурсників 

На нашу думку, для мотивації студентів до навчання слід використовувати в 

практиці такі методи як моделювання педагогічних ситуацій, ігрові методи, бесіда, 

широке залучення засобів наочності та комп’ютерної техніки.  
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Під час дослідження рівня ситуативної (реактивної) та особистісної тривожності 

(результати див. рис. 4) завдання анкети полягало в самооцінці свого самопочуття під 

час навчання у вузі та свого звичайного стану.  
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Рис. 4. Ситуативна та особистісна тривожність студентів 

Тривожність у студентів – це поширене явище. Воно виникає в результаті 

емоційного неспокою, невпевненості у своїх силах. Певний рівень тривожності – це 

природна та обов’язкова особливість активної особистості. Та високий рівень 

особистісної тривожності у студентів досліджуваних курсів вказує на те, що студенти 

сприймають значну кількість ситуацій як загрозливі для себе, реагують на них станом 

тривоги. 

Рівень ситуативної тривожності (знаходиться на низькому та помірному рівнях) 

засвідчує, що студенти почувають себе психологічно комфортно під час навчання у 

вузі, чому сприяє правильний підбір методів та прийомів навчання. На нашу думку, 

доцільним є проведення ряду заходів для зниження рівня особистісної тривожності. Це 
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відкриті столи, проведення психологічних тренінгів, дискусій на соціальні теми. Варто 

застосовувати такі методи роботи, які б підвищили впевненість студента в своїх силах, 

стали поштовхом до зміни пріоритетів та життєвих позицій. Це круглі столи, лекція-

репортаж, лекція-спогад, лекція з включеними дискусіями, бесідами, «мозковий 

штурм», ділові ігри тощо. 

 

Тенденція до зростання рівня особистісної тривожності для кожного курсу 

добре простежується шляхом їх порівняння з відповідними результатами для 

ситуативної (реактивної) тривожності. 

Дослідження рівня розвитку комунікативних та організаційних схильностей, які 

є важливим ланцюжком у розвитку педагогічних здібностей, виявило у більше третини 

опитаних студентів низький рівень розвитку цих схильностей (1-2 бали, рис. 5). На 

нашу думку, такі методи навчання як моделювання педагогічних ситуацій, самостійна 

робота студента, проектний метод, лекція-двох, лекція-прес-конференція, аналіз 

конкретних ситуацій сприяють формування та розвитку зазначених якостей.  
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Рис. 5. Діаграма результатів дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей студентів 
У ході анкетування викладачів на виявлення резервних можливостей і якостей 

викладання (проводилося шляхом самооцінки викладачами ряду позицій) було 

виявлено, що серед проблем та бар’єрів, які виникають в ході проведення 

інноваційного уроку найбільш значущими були такі:  

• нема з ким порадитися, проконсультуватися; 

• багато часу займає підготовка; 
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• відсутність необхідної методичної літератури. 

Тож наявність бази науково-періодичних видань різного профілю, участь у 

конференціях, круглих столах є важливими факторами для покращення роботи 

викладача. Це засвідчують і відповіді на запитання «Які фактори сприяють 

ефективності уроку?». Серед найбільш значимих виділені такі: 

• власна ініціатива та творчість; 

• читання педагогічної та методичної літератури. 

На основі результатів проведеного опитування студентів та викладачів можемо 

сформувати такі висновки та рекомендації: 

• стан застосуваних методів та прийомів навчання під час підготовки 

сучасного вчителя початкових класів у даному навчальному закладі можна вважати 

достатньо ефективним, оскільки студенти відчувають себе психологічно комфортно, 

мають адекватку самооцінку, помірну тривожність; 

• володіння ефективними методами навчання є важливою складовою 

компетентності викладача, а дослідження резервних можливостей і якостей викладання 

свідчить про творчу атмосферу педагогічного колективу. Проте для створення умов 

щодо професійного зростання викладачів доцільно покращити дієвість системи 

збагачення методичним досвідом (семінари, відкриті заняття, дискусії, навчально-

методична література тощо) з урахуванням використання методів навчання як 

системного утворення, а не як одностороннього явища. Впровадження нових технології 

в навчальний процес сприятиме зміни ставлення студентів до педагогічної роботи та 

процесу навчання в цілому; 

• для покращення комунікативних та організаційних якостей студентів у 

процесі навчання, оскільки сучасний фахівець має оволодіти широким колом 

практичних умінь, здатністю до активної, ініціативної професійної діяльності, 

доцільно:  

 під час організації навчальної діяльності студентів показувати значущість 

її результатів для життєдіяльності людини, водночас зацікавлюючи самим процесом 

діяльності, аби засоби реалізації досягнення певного результату перетворювалися у 

самостійний мотив; 

 створити такі психолого-педагогічні умови, в яких студент може зайняти 

активну особистісну позицію і повною мірою проявити себе як суб’єкт навчальної 
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діяльності. Повинно йтися про рівень і зміст активності студентів, зумовлений тим або 

іншим методом навчання; 

 реалізувати раціональне поєднання традиційних та інноваційних методів та 

прийомів навчання, що сприятиме розвитку пізнавальної активності студентів, їх 

творчих здібностей, залучення студентів до пізнавально-виховного спілкування, 

активної діяльності через програвання навчальних ролей, пошук виходу з проблемних 

ситуацій тощо; 

 поглиблювати педагогічну співпрацю і співтворчість у системі «викладач – 

студенти».  

На нашу думку, дотримання цих рекомендацій дасть можливість підвищити 

престижність педагогічних дисциплін в очах студентів, перетворити теоретичні основи 

педагогіки в інструмент практичних дій майбутніх вчителів, сформувати необхідний 

для творчого вирішення практичних завдань рівень професіоналізму у випускників 

педагогічних вищих навчальних закладів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
В статье рассмотрены некоторые аспекты подготовки современного учителя 

начальных классов для выявления эффективности используемой системы методов 
обучения.  

 
THE SUMMARY 

 
SOME FEATURES OF APPLICATION OF METHODS OF TEACHING IN THE PROCESS OF 

PREPARATION OF TEACHER OF INITIAL CLASSES 
 

In the article some aspects of preparation of modern teacher of initial classes are 
considered for the exposure of efficiency of the in-use system of teaching methods.  
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УДК  371.13 
 

 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

Е.М. ПОПОВИЧ  
Мукачівський державний університет 

 
У статті розглянуто роль педагогічної майстерності вчителя у культурологічному аспекті, 

професійна культура вчителя як центральний компонент наукових досліджень. Також подано 
результати та висновки проведеного анкетування педагогічної самооцінки готовності до 
самоосвітньої діяльності. 

 
Постановка задачі  

Феномен «культура» багатозначний, відзначається складністю та 

багатовимірністю. З великої кількості визначень поняття «культура» можна 

виокремити такі: сутність культури – гуманістична, людинотворча, вона полягає в 

конкретизації загальнолюдських цінностей для кожної людини; продуктом і одночасно 

творцем культури є людина; головним джерелом культури є діяльність людини; 

культура містить способи результати діяльності людини. Культура розглядається як 

механізм, що регламентує і регулює поведінку та діяльність людини, а сама людина є її 

носієм – у взаємодії з навколишнім світом і собою. 

Виокремлення педагогічної культури як одного з найважливіших складників 

культури суспільства зумовлене специфікою педагогічної діяльності вчителя, 

спрямованої на формування особистості, здатної у майбутньому відтворювати і 

збагачувати  культуру суспільства. 

У праці [1] зазначено, що наш час уже цілком можна назвати часом великих 

знань і малої культурності. Людські знання збільшилися, а знання  культури 

зменшилися, спостерігається своєрідна девальвація ставлення до неї людини, зростає 

дефіцит культури.  

Педагогічна діяльність у суспільній ієрархії професій за складністю та 

відповідальністю виконуваної роботи належить до найбільш значущих. Її престиж 

залежить не стільки від матеріально-грошового еквіваленту, скільки від соціальної 

культури, яка нагороджує й стверджує істинний сенс людського буття. Поза 

культурологічним підходом суспільна оцінка професії педагога неминуче 

примітивізується і набуває банально-прагматичного звучання. Як наслідок, 

учительська професія помітно втрачає звичний рейтинг, що негативно впливає на 
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професійне самовизначення навіть тієї частки молоді, для якої педагогічна праця, за 

Г.Сковородою, мала б стати «спорідненою». Тому вивчати, пропагувати, 

удосконалювати професійну діяльність педагога варто лише в контексті 

культурологічних координат [4; 5]. 

Об’єкти та методи досліджень  

Щодо педагогічної культури вчителя, то вона розглядається як діалектична 

інтегрована єдність педагогічних цінностей: цінностей-цілей і цінностей-мотивів; 

цінностей-знань; технологічних цінностей; цінностей-властивостей; цінностей-

відношень. Вони є своєрідними вісями координат, на основі яких окреслюється модель 

педагогічної культури; вони спрямовують і коригують соціальну, духовну і професійну 

діяльність вчителя. Отже, це особистісне утворення, діалектична, інтегрована система 

педагогічних цінностей, основу яких становлять духовні цінності, це стійкі орієнтири, 

за якими вчитель співвідносить своє життя і професійно-педагогічну діяльність [2]. 

Професійна культура вчителя завжди перебуває в центрі уваги наукових 

досліджень як неоднозначний особистісний і соціальний феномен. На думку багатьох 

учених, що так чи інакше вивчали особистість учителя та особливості його 

професійного самовираження (О.Абдуліна, В.Бондар, Я.Бурлака, І.Зязюн, О.Киричук, 

Л.Кондрашова, Н.Крилова, А.Маркова, О.Мороз, О.Рудницька, С.Сисоєва, 

В.Сластьонін, Н.Тарасевич, О.Щербаков та ін.), суспільство цілеспрямовано ускладнює 

вимоги до професійної культури вчителя, адже хоче бачити в ньому не лише носія 

окремих педагогічних функцій, але й гармонійно розвинену соціально активну 

особистість з конкретно визначеним духовно-творчим потенціалом 

У зв'язку з цим, у рамках культурологічного підходу підготовка майбутнього 

вчителя містить у собі аналіз і добір культурологічних знань і положень, що і 

складають основний методологічний зміст педагогічної майстерності майбутнього 

вчителя: 

• ствердження ціннісного відношення до людини, гуманізації відносин між 

людьми; 

• повернення освіти до контексту культури та культурної ідентифікації 

особистості; 

• підвищення соціального статусу педагога в сучасному суспільстві; 

• сприяння саморозвитку та самовихованню особистості педагога. 
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Мова йде про такий підхід, оволодіння яким сприяло б до, власне, 

культурологічного розвитку індивіда, що навчається, до становлення і розвитку його 

особистісних культурно-значущих функцій, а значить, і його педагогічної 

майстерності. 

Формулювання цілей статті. Мета даної статті – аналіз стану та висвітлення 

деяких аспектів щодо формування професійної культури вчителя початкових класів. 

У процесі дослідження на основі численних джерел встановлено, що педагогічна 

культура: 

• як спеціальне наукове поняття не є усталеним і потребує всебічного 

розгляду, оскільки становить педагогічну систему і водночас елемент її, особистісне 

утворення, діалектичну інтегровану єдність педагогічних цінностей, між якими існують 

певні зв'язки і відношення, що формуються, реалізуються і вдосконалюються в 

різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності й спілкування, визначаючи 

характер і рівень останніх; 

• діалектично пов'язана з усіма елементами особистісної культури: 

моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною та ін., оскільки вона є 

інтегральним показником інших видів культур, їхнім складником і водночас містить їх. 

З метою дослідження самоаналізу результатів навчально-пізнавальної діяльності 

студента та викладача вищого навчального закладу як засобу розвитку особистості та 

інтенсифікації підготовки щодо професійної культури майбутнього вчителя нами було 

проведено анкетування студентів 2-го та 4-го курсів Мукачівського педагогічного 

коледжу, 5-го курсу Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту (спеціальність 

«Початкове навчання») та їх викладачів. Використано анкету педагогічної самооцінки 

готовності до самоосвітньої діяльності [3]. Завдання анкети полягало в самооцінці за 

10-ти бальною шкалою по кожному показнику з окремих компонентів (мотиваційний, 

когнітивний, морально-вольовий, гностичний, організаційний, здатність до 

самоуправління у педагогічній діяльності, комунікативні схильності), щоб визначити 

рівень сформованості у себе умінь і навичок самоосвіти: від 1 (показник практично не 

виражений) до 10 (виражений ідеально). 

Результати дослідження представлено в табл.1-7 та на рис.1-7 відповідно.  
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Таблиця 1 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

(мотиваційний компонент) 
№ 
пп I. Мотиваційний компонент 2 

курс 
4 

курс 
5 

курс Викл. 

1 Усвідомлення особистісної і громадської значущості 
неперервної освіти і педагогічної діяльності 6,7 7,3 8,3 9,2 

2 Наявність стійких пізнавальних інтересів у галузі 
педагогіки і психології 6,3 6,2 7,8 8,7 

3 Почуття обов’язку та відповідальності  8,4 8,3 8,3 9,6 
4 Допитливість 7,4 8,4 8,1 8,9 
5 Прагнення одержати високу оцінку своєю 

самоосвітньою діяльністю 8,1 8,6 7,5 8,4 
6 Потреба в психолого-педагогічній самоосвіті  6,7 7,1 7,6 7,9 
7 Потреба в самопізнанні 7,8 7,3 5,7 4,5 
8 Успіхи в навчально-пізнавальній діяльності 8,1 8,2 8,1 8,8 
9 Впевненість у своїх силах 8,1 8,5 7,9 9,2 
 середнє 7,5 7,8 7,7 8,4 
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Рис. 1. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

(мотиваційний компонент) 
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Таблиця 2 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

(когнітивний компонент) 
№ 
пп 

II. Когнітивний 
компонент 

2 
курс 

4 
курс 

5 
курс Викл. 

1 Рівень загальноосвітніх 
знань 7,6 8,3 7,3 9,8 

2 Рівень загальноосвітніх 
умінь 7,5 8,4 7,3 9,6 

3 Рівень педагогічених знань 
і умінь 7,1 7,9 7,3 9,5 

4 Рівень психологічних 
знань і умінь 7,1 7,1 7,3 9,3 

5 Рівень методичних знань і 
умінь 7,3 7,4 7,1 9,6 

6 Рівень спеціальних знань 7,4 7,5 7,8 9,6 
 Середнє 7,3 8,3 7,3 9,4 
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Рис. 2. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

(когнітивний компонент) 
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Таблиця 3 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності  

(морально-вольовий компонент) 
№ 
пп III. Морально-вольовий компонент 2 

курс 
4 

курс 
5 

курс Викл.

1 Позитивне відношення до процесу навчання 7,8 8,0 7,5 9,5 
2 Критичність 6,8 7,6 7,4 9,0 
3 Самостійність 7,9 8,7 8,0 8,8 
4 Цілеспрямованість 8,1 8,5 7,3 8,9 
5 Воля 8,0 8,1 7,3 8,6 
6 Працездатність 8,0 8,6 8,2 9,1 
7 Вміння доводити  справу до кінця 8,0 8,5 6,3 9,4 
8 Сміливість 7,3 8,2 6,5 8,7 
9 Самокритичність 7,8 7,5 6,8 8,9 
 Середнє 7,4 7,8 7,3 9,0 
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Рис. 3. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності (морально-

вольовий компонент) 
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Таблиця 4 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності  

(гностичний компонент) 
№ 
пп IV. Гностичний компонент 2 

курс 
4 

курс 
5 

курс Викл. 

1 Уміння ставити і вирішувати пізнавальні задачі 7,1 7,0 6,8 9,5 
2 Гнучкість і оперативність мислення 7,4 7,5 6,6 9,2 
3 Спостережливість 7,7 8,5 7,1 9,0 
4 Здатність до аналізу педагогічної діяльності 6,9 7,7 6,6 9,2 
5 Здатність до синтезу і узагальненню 7,1 7,5 7,3 9,3 
6 Креативність і її прояви в педагогічній діяльності 7,1 7,2 8,0 8,7 
7 Пам’ять та її оперативність 7,4 7,7 7,4 9,0 
8 Задоволення від пізнання 7,9 8,0 7,6 9,7 
9 Уміння слухати 8,2 8,7 7,2 9,6 
10 Уміння володіти різними типами читання 7,9 9,0 7,2 9,4 
11 Уміння виділяти і засвоювати певний зміст 7,7 8,7 7,5 9,4 
12 Уміння доводити, обгрунтовувати судження 7,1 8,2 7,1 9,3 
13 Уміння систематизувати, класифікувати 7,1 8,0 6,7 9,4 
14 Уміння бачити суперечності і проблеми 7,7 8,2 6,9 9,3 
15 Уміння переносити знання і уміння в нові ситуації 7,3 7,8 7,7 9,1 
16 Здатність відмовитись від усталених ідей 6,8 7,9 7,3 9,0 
17 Незалежність суджень 7,4 8,0 7,7 8,9 
 Середнє 7,4 8,0 7,2 9,2 
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Рис. 4. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

 (гностичний компонент) 
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Таблиця 5 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності  

(організаційний компонент) 
№ 
пп 

V. Організаційний 
компонент 2 курс 4 

курс 
5 

курс Викл. 

1 Уміння планувати час 7,7 8,3 7,1 8,9 

2 Уміння планувати свою 
працю 7,8 8,5 6,5 9,1 

3 Уміння перебудовувати 
систему діяльності 7,3 7,4 6,7 8,9 

4 Уміння працювати в 
бібліотеці 7,0 7,2 7,2 9,6 

5 Уміння орієнтуватись в 
класифікації джерел 7,2 7,4 7,2 9,7 

6 
Уміння користуватись 
оргтехнікою і банком 
комп’ютерної інформації 7,4 7,5 7,5 7,3 

7 
Уміння володіти різними 
прийомами фіксації 
прочитаного 6,8 7,9 7,0 8,9 

 Середнє 7,3 7,7 7,0 8,9 
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Рис. 5. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності  

(організаційний компонент) 
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Таблиця 6 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності  

(здатність до самоуправління у педагогічній діяльності) 

№ 
пп 

VI. Здатність до 
самоуправління у 

педагогічній діяльності 
2 курс 4 

курс 
5 

курс Викл. 

1 Самооцінка самостійності 
власної діяльності 8,0 7,9 6,6 9,2 

2 Здатність до самоаналізу і 
рефлексії 7,7 7,8 6,6 9,3 

3 
Здатність до 
самоорганізації і 
мобілізації 7,2 8,0 7,2 9,3 

4 Самоконтроль 7,9 8,2 7,6 9,1 

5 Працездатність і 
старанність 8,1 8,5 7,5 9,4 

 Середнє 7,8 8,1 7,1 9,2 
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Рис. 6. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 
(здатність до самоуправління у педагогічній діяльності) 
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Таблиця 7 
Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності  

(комунікативні схильності) 
№ 
пп VII. Комунікативні схильності 2 

курс 
4 

курс 
5 

курс Викл. 

1 Здатність акумулювати і використовувати досвід 
самоосвітньої діяльності колег 7,7 8,1 7,4 9,1 

2 Здатність до співробітництва і взаємодопомоги у 
професійній педагогічній самоосвіті 8,1 8,3 7,6 9,2 

3 Здатність організовувати самоосвітню діяльність 
інших (насамперед, учнів, студентів) 7,7 8,5 7,4 9,4 

4 Здатність відстоювати свою точку зору і переконувати 
інших у процесі дискусії 8,1 8,6 7,5 8,8 

5 Здатність уникати конфліктів у процесі спільної 
діяльності 7,9 8,2 6,1 9,0 

6 Здатність до педагогічного спілкування (культура 
мовлення, грамотність, виразність, такт, емоційність, 
лексичне багатство  тощо) 8,0 8,6 7,0 9,7 

 Середнє 7,9 8,4 7,2 9,2 
 Загальне середнє 7,5 8,0 7,3 9,1 
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Рис. 7. Результати дослідження самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

(комунікативні схильності) 
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На основі одержаних даних можна зробити деякі висновки, а саме: 

• у студентів 5-го курсу (табл.1-7, рис.1-7) суттєво знижується, на відміну від 

студентів 2 і 4-го курсів, рівень потреби в самопізнанні, рівень загальноосвітніх, 

педагогічних, методичних знань та умінь, критичності, самостійності, 

цілеспрямованості, гностичного та організаційного компонентів педагогічної культури, 

рівень здатності до самоуправління у педагогічній діяльності, рівень комунікативних 

схильностей. На нашу думку, це зумовлено тим, що студенти у віці 20-21 року, заново, 

по-іншому переосмислюють вибір професії, співставляють свої бажання, прагнення з 

можливостями. Крім того, студентам педагогічних ВУЗів, на відміну від будь-яких 

інших, уже в період навчання  притаманне «професійне вигорання»; 

• в організаційному компоненті (табл.2; рис.2) чітко видно, що у викладачів, 

згідно їх самооцінки, відбувається певне зниження умінь користуватись оргтехнікою і 

банком компютерної інформації. На нашу думку, це зумовлено швидким розитком 

сучасних технологій і певним відставанням викладачів у їх опануванні. 

• із збільшенням педагогічного досвіду студентів після проходження різних 

видів практик у загальноосвітніх закладах освіти рівень самооцінки готовності до 

самоосвітньої діяльності зростає. 

Таким чином, професійна культура вчителя, на нашу думку: 

• є репрезентом не лише міцної системи знань, що утворює належний тезаурус 

педагога; гуманістично спрямованої системи ціннісних орієнтацій та переконань, що 

забезпечують успішну аксіологічну діяльність вчителя і формування його світоглядних 

позицій,  

• це і здатність до адекватної педагогічної самооцінки. Остання сприятиме 

формуванню емоційно-творчої активності вчителя, визначатиме особистісний зміст 

педагогічної діяльності і формуватиме її індивідуальні методи.  
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АННОТАЦИЯ 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕСССИНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
 

В статье рассмотрено роль педагогического мастерства  учителя в 
культурологическом аспекте, профессиональная культура учителя как центральный 
компонент научных исследований. Также подано результаты и выводы проведенного 
анкетирования педагогической самооценки готовности к самообразовательной 
деятельности.  

 
THE SUMMARY 

 
THE FORMING SOME ASPECTS OF TEACHER’S PROFESSIONAL CULTURE INITIAL 

CLASSES. 
 

In the article the role of pedagogical trade  of teacher is examined in a сulture aspect, 
professional culture of teacher as cenetr component of scientific researches. Results and 
conclusions of the conducted questionnaire of pedagogical self-appraisal of readiness are also 
given to self-education  activity.  
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МЕТОДИКА ОПАНУВАННЯ  ІМІТАЦІЙНОЇ  ПОЛІФОНІЇ  В ПРОЦЕСІ  
РОЗВИТКУ ПОЛІФОНІЧНОГО СЛУХУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 

 
Л. П. СТЕПАНОВА  

Спеціалізована школа № 115 , м. Київ. 
 
В статті розглядається питання про можливість розвитку поліфонічного слуху у молодших 

школярів на матеріалі українського музичного фольклору з використанням елементів національного 
орнаменту. Обґрунтовується доцільність опанування імітаційної поліфонії після засвоєння творів 
контрастної поліфонії.  

Ключові слова: поліфонічний слух,  імітаційна поліфонія, канон, музичне сприйняття, орнамент. 
           
Характерною особливістю музичної педагогіки сучасності є  трактування 

музичного слуху як здатності повноцінно сприймати музику, що характеризується 

умінням визначати, розуміти, уявляти функціональні зв”язки між звуками, виражати 

ставлення до музичної інформації, емоційно відгукуючись на музичні явища в 

яскравості й силі специфічних переживань. [3,61 ]. Саме ця особливість зумовила 

необхідність розгляду музичної діяльності  та  психіки  людини у взаємозв'язку. Цій 
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проблемі присвячені  роботи з психології музичного сприйняття ( Ю.Б.Алієв, 

Н.А.Вєтлугіна, Г.С.Тарасов),  дослідження в галузі психології музично-виконавської 

діяльності (ЛЛ.Бочкарьов, Г.М.Ципін). 

Широка поліфонізаця усієї сучасної музики та зміни в ній самого типу мислення 

викликали сьогодні  необхідність сприйняття музики з позицій поліфонічного слуху. 

Проблемі сприйняття поліфонічної музики молодшими школярами присвячені 

педагогічні дослідження З.А.Рінкявічюса. 

Сам  процес сприйняття поліфонічної музики полягає в тому, що протягом її 

освоєння у свідомості з”являються узагальнені уявлення про поліфонію як 

специфічний музичний склад,  про поліфонічність як властивість багатоголосся.  „У 

створенні таких еталонів, „програм” і полягає ... одна з специфічних особливостей 

музичного мисления”. [7,17]. 

А процес осмислення поліфонічної музики школярами  неможливий без 

успішного розв”язання завдань з розвитку поліфонічного слуху. Розвиток же 

поліфонічного слуху, як і будь-якої здібності, здійснюється в процесі тієї чи іншої 

практичної чи теоретичної діяльності.  Здібність взагалі  не може виникнути поза 

межами  відповідної конкретної діяльності, зазначав Б.М.Теплов. Тобто, щоб 

розвинути поліфонічний слух як особливу музичну здібність, треба залучати дітей до 

конкретної діяльності. Адже справа навіть не в тому, що здібності проявляються в 

діяльності, а в „тому, що вони створюються в цій діяльності” [10,20]. 

Але в повсякденній шкільній музичній практиці дотепер існує  недооцінка 

значення розвитку поліфонічного слуху та мислення  школярів як молодшого, так і 

старшого шкільного віку. Що говорити про загальноосвітні школи, коли навіть учні 

дитячих музичних шкіл не завжди володіють достатнім рівнем виконання 

поліфонічних творів,  осмислення поліфонічної мови, фактури.  

„Поліфонія — вид музичної мови і ... музичного мислення”, — підкреслює  

С.Савшинський [9, 90]. Що стосується безпосередньо імітаційної поліфонії,  

С.Л.Савшинський зважає на те, що тема і протискладання можуть рухатися в різних 

напрямках, у різному ритмі, з неспівпадаючими  акцентами, крім  того, один голос 

може виконуватися  легатo, а інші — стаккатo  [9, 96].  При цьому, слід мати на увазі, 

що ці різнорідні мелодичні лінії при одночасному звучанні, як результат 

голосоведения, утворюють вертикальні гармонічні сполучення, що, в свою чергу, 

створює додаткові труднощі як для слухання, так і для виконання.  
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Таким чином,  поліфонічні твори, навіть невеличкі за обсягом, вимагають 

розвитку навичок  специфічного поліфонічного слуху та  мислення, що дозволить 

дитині сприймати декілька голосів, що рухаються (горизонталь) і, водночас, чути їх 

сполучення по  вертикалі. Тому необхідність розвитку поліфонічного слуху у дітей 

очевидна, але  питання його розвитку, активізації у процесі навчання потребує 

узагальнення існуючого теоретичного, методичного  і практичного досвіду та розробки 

нових відповідних  способів,  форм і методів навчання. Зрозуміло, що шлях розвитку 

поліфонічного слуху, як і будь-якого іншого, складається  з певних конкретних 

цілеспрямованих завдань з наростаючою складністю  від найпростіших до більш 

складних, проте завжди доступних для учнів, що забезпечували б їм  радість пізнання 

та творчості. 

Великого значення та актуальності набуває питання послідовності в опануванні 

навичок освоєння трьох основних  типів  поліфонії   в  початковий період  навчання.  

Метою цієї статті є висвітлення методичних питань розвитку поліфонічного 

слуху молодших школярів у процесі опанування ними імітаційної поліфонії.   

Імітаційна поліфонія, на відміну від контрастної, займає в шкільних програмах 

найбільше місце. І робота над поліфонією у шкільній практиці найчастіше   

починається з вивчення канонів, що  помилково вважається найпростішим. Адже 

спосіб розучування  здається легким: весь клас розучує одну мелодію, лишається 

тільки розділити дітей на групи-голоси  та перейти до багатоголосного виконання. Але, 

насправді, імітаційна поліфонія найбільш складна для слухового засвоєння, а 

виконання буде повноцінним лише тоді, коли діти одночасно сприймають і 

горизонтальну плинність голосів, і їх вертикальну організацію.  Зважаючи на цю 

специфіку поліфонічного слуху, до сприйняття імітаційної поліфонії слід переходити з 

підготовленими дітьми, після опанування ними контрастної поліфонії як найбільш 

доступної, що обумовлено психологічними особливостями сприйняття молодших 

школярів.  При виборі матеріалу потрібно враховувати вокальні, теситурні можливості 

школярів, доступність в ритмо-інтонаційному відношенні, яскраву відмінність голосів 

у канонічному сполученні (тобто, нерівномірний розподіл напрямку мелодичних ліній).  

Тяжіння до поліфонії, особливо до своєрідних канонічних прийомів викладу, 

проявляється у хорових  творах з циклу „Пісні-ігри” З. Кодая. В цих піснях поезія й 

музика поєднуються з театральною дією. Більшість з них характеризується 

самостійністю голосів, рельєфністю голосоведення. Особливостями пісень-ігор є 
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велика кількість діалогів і те, що вони виконуються без супроводу. Кодай вважав, що 

для того, щоб добитися успіху в інтонуванні двохголосся взагалі не слід користуватися 

ніяким інструментом, а початковий звук подавати голосом. Двохголосся, на його 

думку, відбудеться лише за умови якісного відтворення кожного голосу —  два голоси, 

що звучать одночасно, вимагають негайного виправлення інтонації, „врівноважують 

один одного”.  (5, 287) 

Пісні-ігри —  впровадження в життя психологічних, педагогічних досліджень, 

підтверджених великим практичним досвідом вчителів музики, про те, що на ранніх 

етапах розвитку музичного сприйняття велику роль відіграють „зовнішні рухи”:  показ 

рукою при співі висотних співвідношень звуків, рухи та ігри під музику. Застосування 

поліфонічних засобів у „Піснях-іграх”  підпорядковане найбільш повному втіленню   

художнього задуму, а форма виконання — гра, в якій кожен бачить себе виконавцем 

певної ролі. 

„Зовнішні рухи”, „озвучені жести” стали основою в системі музичного 

виховання К.Орфа. Вони є ефективною підготовкою для відчуття поліфонічних ліній. 

Якщо пісні З.Кодая вимагають уваги, підготовленості, то К.Орф переключає увагу на 

ритм, використовуючи ритмічні інструменти. Учбовий матеріал Орф знаходить в 

народних піснях і танцях, що дають можливості для розігрування, інсценування, 

активної співучасті, а не просто слухання. Перші ритмічні вправи  базуються на фразах, 

що включають тільки долі і групи з двох півдолей. Поєднання четвертних і восьмих 

тривалостей легше засвоюється та є характерним для дитячих народних пісень.[2,8] 

Тому саме   в дитячих віршах та піснях Орф знаходить свої „ритмічні блоки” [12,11]:  

 
Використання „ритмічних блоків” є дуже єфективним в роботі з молодшими 

школярами: декламуємо, проплескуємо ритм повністю, потім окремі ритмічні елементи 

виконуємо як супровід. 

В подальшій роботі від відтворення одного остінатного ритму переходимо  до 

одночасного виконання двох, або декількох:  
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  Для того, щоб учні краще могли  чути себе та свою партію, в ансамблі з іншою, 

вони виконують свої ритмічні остінато „озвученими жестами” — проплескуванням, 

клацанням пальців, простукуванням, притупуванням ногами, ударянням  долонями по 

стегнах.    

На фоні такого ритму  вчитель імпровізує мелодію. У третьому класі, коли діти 

отримають необхідні навички, мелодію можуть імпровізувати  і учні. Таким чином, 

через опанування контрастної поліфонії проходить підготовка дітей до сприйняття і 

виконання ними поліфонії імітаційної. 

Наступний етап — ритмічні ігри  „Ехо”( від якої до перших канонічних імітацій 

—зовсім малий крок)   та  „Гра в канон”. Якщо призначені в „Ехо”  для повторів такти-

паузи заповнити імпровізацією вчителя, то вийде „Гра в канон”.  Спочатку це можуть 

бути ритмічні імпровізації і, діти, відтворюючи  прослухану раніше послідовність, в 

той же час сприймають і запам”ятовують новий ритм.  На наступному  етапі ритмічні 

ігри слід замінити мелодичними. В такому випадку такти-паузи в своїй партії вчитель 

заповнює мелодичними імпровізаціями, а в партії дітей паузи залишаються.  Введення 

в мелодичний канон проходить більш поступово.     

Ритмічні ігри, вправи, виконання ритмічного остинато —  це види діяльності, 

які, враховуючи природну потребу учнів у русі, використовуються для активізації 

навчального процесу. Декламації, різного роду мовні вправи розвивають не тільки 

ритм, але й голос: якщо прагнути чіткої артикуляції, то це потребує правильної пози,  а, 

значить, покращиться звучання та до певної міри виключиться можливість говорити та 

співати „горловим” голосом [4, 199] . 

Українські дитячі вірші, примовки, скоромовки, пісні — це  найкращий матеріал 

для освоєння молодшими школярами в наших школах поліфонічного викладу, зокрема 

імітаційного, а  хоровий спів допомагає, до того ж, розвитку слуху. Так, З.Кодай 

вважав, що багатоголосний спів та розвинуті слухові навички сприймання наближають 
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до світових шедеврів навіть тих, хто не володіє жодним з інструментів, а колективне 

виховання є великою допомогою на початковому розвитку музикування.  

Знайомлячись в ході роботи над українськими  народними дитячими піснями, 

іграми, забавлянками з українськими звичаями та декоративно-ужитковим мистецтвом, 

ми звертали увагу дітей на вишиванки та рушники, прикрашені самобутніми 

орнаментами. В орнаментах та розписах предметів вжитку втілилось природне 

прагнення українців прикрашати свій побут. Тож, розпочинаючи поліфонічний спів, 

доцільно опиратися на візуальні образи, використовуючи декоративно-ужиткове 

мистецтво, а саме – орнаменти рушників та вишиванок, кращі з яких переходили в 

традицію й поліпшували естетичний смак українців з покоління в покоління. Правда, 

символіка цих орнаментів тепер уже частково забута. Вона походить із сивої давнини, 

як і веснянки та колядки, і, можливо, має з ними внутрішній зв”язок. Важко твердити з 

впевненістю, але, здогадно, рушники могли являти собою ілюстрації деяких колядок і 

веснянок [11,165]. 

Враховуючи такий зв”язок між народним співом і вишивкою,  розучування  

багатоголосної пісні (двохголосної — для початку) на національному матеріалі 

доцільно починати з демонстрації і перегляду орнаменту вишивок. У всякому випадку, 

імітаційна поліфонія у вигляді канону широко представлена і „звучить” в українських 

розписах  та орнаментах: 

 

        
Рис.1. Зразки українських орнаментів. 

 

Після цього можна легко „перевести” звучання голосів в імпровізований 

орнамент, намалювати його, підбираючи мотив орнаменту з певним  ритмом 

відповідно до характеру звучання кожного  голосу та змісту пісні. Таким чином, 

виконання підкріплюємо зоровими образами, оскільки в учнів  початкових класів 
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переважає конкретний, наглядно-образний характер мислення, і зорові уявлення мають  

велике значення в процесі розвитку навичок сприйняття музики [1,19].  

Для початкового навчання можна використати  такі канони, які можуть 

вводитись в процес навчання навіть в першому півріччі першого класу, коли діти ще не 

мають уявлення про тривалості. Наприклад, коротенький канон „Ой, ду-ду, ду-ду”:  

 
Відповідно, малюнок-орнамент може бути таким:  

 
Рис.2. Орнамент до пісні „Ой ду-ду”. 

Розучування одноголосся  проходить з голосу вчителя уже відомим способом із 

простукуванням і проплескуванням ритму, „озвученими жестами”, ритмізованим 

вимовлянням слів, потім – виконання: „учитель — діти” шляхом гри  „Луна” („Ехо”) та  

„Гри в канон”, в які діти грають з  великим задоволенням.  

З.Рінкявічюс теж пропонує на перших порах зовсім простенькі поспівки. 

Пропонуємо одну з них, яку  ми використовували з огляду на  нерівномірний 

(протилежний) розподіл мелодичних ліній, зручний у роботі для створення наочно-

зорових вражень. Ця поспівка також видалася нам корисною для формування навичок 

інтонування мелодії у  низхідному русі, адже це завжди важче.  

„Я навчусь” 
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Розучування проходить вже знайомим для дітей шляхом: ритмічне 

простукування, ритмізоване вимовляння слів. Діти вчать вокальний рядок з голосу 

вчителя.  Додаємо, як рекомендує З. Рінкявічюс,  „малювання” в повітрі напрямку 

мелодії рукою [7,50]. Виконання підкріплюємо зоровими образами, тож,  в  цей час на 

дошці теж зображуємо рух мелодичної лінії. До речі, наша схема нагадує малюнок 

народного художника початку ХХст.  на печі: 

            
Рис.3. Малюнок на печі, с.Городецьке,                     Рис.4.Схема руху мелодії поспівки „Як би 

                    Умань, 1907 – 1900р.р.                                                          вирости скоріш”. 
 

В ході роботи, коли мелодія з текстом засвоєна,  нами з успіхом застосовувалась 

гра. Весь клас умовно ( „по-нарошку”) ділиться на дві групи: перша — учні, які рано 

встають, так звані „Жайворонки”, а друга — ті, що ранком люблять поспати, так звані 

„Сови”.  „Жайворонки” першими приходять до школи, а  „Сови”  — слідом за ними, 

трохи пізніше. На дошці схематично, різними кольорами, показуємо мелодичну лінію 

співу „Жайворонків” т а „Сов”. 

Поступенний рух мелодії даної поспівки вгору та вниз дуже зручний для 

визначення вступу другого голосу в  утворюваному каноні: він починає висхідний рух 

знизу саме тоді, коли перший знаходиться на найвищій позиції і продовжує звідти 

низхідний рух. 
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Імпровізований „шкільний” орнамент, що утворився на основі зображеної схеми 

руху мелодії проасоціювався у дітей з одним із зразків орнаментів української 

вишивки: 

                               
Рис.5.Зразок орнаменту                                                        Рис.6. Орнамент до пісні 
української вишивки.                                                                        „Я навчусь”. 

 

Кінцевий результат — виконання канону з текстом дітьми самостійно на  

четвертому уроці і в першому, і в другому класі. 

Велике значення для засвоєння імітаційної поліфонії на початковому етапі 

навчання де свій 

почато   від народної дитячої елементарної (за Орфом) музики  і впритул підводить до 

канону

нів у запису. Вважаємо доцільним 

рекоме

лодії в різних тембрових барвах спеціальні 

вправи:  

 

,  ветакож, має прийом короткої імітації на витриманому звуці, що

к

. Освоєння двохголосся  повинно здійснюватися з двох боків: спів сполучається 

з ритмічними канонами та із слуханням кано

ндувати для сприйняття  фортепіанні твори, що є інструментальними 

поліфонічними обробками  народних пісень, з яких ми починаємо знайомство з 

поліфонією, наприклад: „Канон” С.Шевченка („Реве та стогне Дніпр широкий”), 

„Канон”, Е.Юцевича,  варіації на українську народну пісню „Два півники”.  

„Українська народна пісня”(канон) М.Любарського, „Інвенція на тему української 

народної пісні „Сонце низенько”  Е.Юцевича  та „Прелюдія  і фуга” О.Зноско-

Боровського у  транскрипції для фортепіано М.Сільванського будуть своєрідним 

трампліном  до сприйняття творів Й-С. Баха, Г.-Ф.Генделя, в яких досягла найбільшого 

розквіту фуга — „вища імітаційно-контрапунктична форма, що ввібрала в себе все 

багатство поліфонічних засобів”[6,588].      

Вміння простежити рух теми у фузі є своєрідним показником слухового 

засвоєння імітаційної поліфонії. Одним з підготовчих етапів сприйняття фуги є робота 

з розвитку тембрового слуху. Вміння розпізнавати тембри і безпомилково впізнавати 

мелодію, виконану на різних інструментах, допомагає поліфонічному сприйняттю. 

Полегшують впізнавання однієї і тієї ж ме
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1) виконання вчителем знайомих пісень і повторення їх на октаву вище або 

нижче; 

2) виконання знайомої мелодії в різних регістрах на різних інструментах — 

фортепіано, сопілці,  скрипці, трубі. 

 При переході до фуги доцільно пропонувати дітям знайому мелодію в різних 

тональностях з короткими „інтермедіями”. Наприклад, мелодію української народної 

пісні „В гаю зелененькім”:  

  

Або легшу, знайому вже мелодію, яка вивчалась з контрастним супроводом  — 

„Ой, дзвони дзвонять” в обробці  Л.Ревуцького:  

  

Після цих вправ можна переходити до слухання фуги. Для молодших школярів 

найкраще підходять твори, в яких тема подається з контрастним за характером 

протискладанням. Наприклад, п”єса К.Мясковського „Мисливський перегук”. Інвенції 

№ 5 мі- бемоль мажор та № 9 фа-мінор, прелюдія і фуга до-мінор, ХТК, 1 том Й.- С. 

Баха. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

120

 

Журнал наукових праць №6(1)’2009 
 

Отже, підводячи підсумки, слід відзначити, що  розвиток поліфонічного слуху 

школярів залежить від активної діяльності мислення як компонента поліфонічного 

слуху.  

Серед способів,  форм і методів розвитку поліфонічного слуху учнів 

надзвичайно корисним вважаємо застосування  світового  досвіду, перш за все системи 

К. Орфа, на українському національному грунті.  

При виборі матеріалу потрібно враховувати вокальні, теситурні можливості 

колярів, доступність творів в ритмо-інтонаційному відношенні, яскравість і 

доступ

орнаменти рушників та вишиванок. Після цього — „переводити” звучання 

голосів

асвоєння дітьми імітаційної поліфонії слід впроваджувати після опанування 

ними к т  

 дотримуватися дидактичних 

принци

 

школы

ное 
воспит

  

7. Ринкявичюс З. Воспринимают ли дети полифонию? – Л.: Музыка, 1979.–64 с.    

ш

ність їх дітям за змістом. Найкращим матеріалом на початковому етапі, що 

відповідає  цим вимогам, є дитячі вірші, примовки, народні  пісні.   

Як вже зазначалося, розпочинаючи поліфонічний спів, доцільно опиратися на 

візуальні образи, використовуючи національне декоративно-ужиткове мистецтво, а 

саме —

 в імпровізований орнамент, малювати його, підбираючи мотив орнаменту з 

певним  ритмом відповідно до характеру звучання кожного  голосу та змісту пісні. 

З

онтрас ної. Адже про повноцінність  виконання імітаційної поліфонії можна 

говорити лише тоді, коли діти одночасно сприймають і горизонтальний розвиток 

голосів, і їх вертикальну взаємодію. При цьому важливо

пів: послідовності, наступності, „від простого — до складного”, що забезпечить 

успіх роботи педагога в шкільній практиці розвитку поліфонічного слуху. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕТОДИКА ОВЛАДЕНИЯ  ИМИТАЦИОННОЙ  ПОЛИФОНИИ  В ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ 
ПОЛИФОНИЧЕСКОГО СЛУХА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

целесо

 
статье вВ  рассматривается  вопрос о озможности развития полифонического 

слуха у детей младшего школьного возраста на украинском национальном материале с 
использованием элементов национального орнамента. Обосновывается  

а и н в  обр зность освоения митацион ой полифонии после ус оения  произведений 
контрастной полифонии. 

Ключевые слова: полифонический слух,  имитационная полифония, канон, 
музыкальное восприятие, орнамент. 

          
 

THE SUMMARY 
 

TECHNIQUE OF MASTERING OF IMITATING POLYPHONY DURING DEVELOPMENT OF 
N

lements of  the Ukrainian national ornament is 
considering. The author of the article propose to begin learning imitative polyphony after the 
contrast polyphony.   

Key words: polyphonic ear hony, canon, musical perception, 
o

POLYPHO IC HEARING OF YOUNGER SCHOOLBOYS. 
 

In this article the question of opportunity of developing   the polyphonic ear of the 
elementary school pupils using the e

, imitative polyp
rnament. 
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УДК 657 
 
 

КОЛІЗІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

Я.В. ГОЛУБКА 
Мукачівський, к.е.н., ст.. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту г/д, м. Мукачево 

Т.І. ГОЛУБКА 
Мукачівський державний університет, студентка 5-го курсу, спеціальності «Облік і аудит», м. Мукачево 

 
  У статті розглянуто проблеми оподаткування фінансових інвестицій.  Розкрито та 

обґрунтовано класифікацію інвестицій та  процес реінвестування. 
 
Як ніде у світі законодавчо в Україні склалося так, що поряд існують два види 

обліку, основою яких є ті ж самі первинні документи. Це бухгалтерський та податковий 

облік. Крім протиріч, які виникають між ними, існують протиріччя власне у 

бухгалтерському обліку та в податковому обліку. Наше дослідження присвячене 

проблемам оподаткування фінансових інвестицій, зокрема неоднозначності 

податкового законодавства, яке допускає можливість двозначного трактування 

оподаткування господарських операцій з фінансовими інвестиціями. 

Об’єкти та методи дослідження 

 Для досягнення поставленої мети були використані наукові методи, які 

застосовуються при вивченні соціально-економічних процесів і явищ, а саме: методи 

наукового узагальнення (при уточненні сутності та класифікації інвестицій), 

діалектичний метод (при визначені проблем інформаційного забезпечення 

інвестиційної діяльності), методи індукції і дедукції, класифікації, порівняння, наукової 

абстракції, системного і комплексного аналізу (при вдосконаленні методики обліку та 

аудиту фінансових інвестицій, розробці первинних документів та облікових регістрів). 

Питання щодо методики оцінки, обліку та аудиту фінансових інвестицій 

розглядаються в працях М.Т.Білухи, І.О.Бланка, Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, 

З.В.Задорожного, С.Я.Зубілевич, Г.Г.Кірейцева, Я.Д.Крупки, В.М.Пархоменка, 

А.А.Пересади, В.С.Рудницького, В.В.Сопка. 

Постановка задачі 

Метою дослідження є виділення основних проблем, що притаманні 

оподаткуванню фінансових інвестицій. Результати дослідження  мають на меті усунути 

існуючі недоліки в бухгалтерському та податковому обліку щодо фінансових 

інвестицій. 
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Результати та їх обговорення 

 З введенням в дію Положень (стандартів) бухгалтерського обліку поєднувати 

податковий та бухгалтерський облік стало неможливо. Облік інвестиційних процесів не 

став виключенням. Різні способи визначення фінансових результатів від інвестиційної 

діяльності, та і саме визначення інвестицій, значно відрізняється. Так, в 

бухгалтерському обліку інвестиції – це активи, а в податковому під інвестиціями 

розуміють господарські операції. 

 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

фінансові інвестиції та її розкриття  у  фінансовій звітності викладені в Положенні 

(стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.00 р. за № 91, 

далі П(С)БО № 12. Власне визначення фінансових інвестицій наведено в Положенні 

(стандарті) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” від 31.03.99 р. за № 87, далі П(С)БО № 2, 

згідно якого під фінансовими інвестиціями з метою відображення їх у фінансовій 

звітності розуміють активи, які утримуються підприємством з метою збільшення 

прибутку  (відсотків,  дивідендів  тощо), зростання   вартості  капіталу  або  інших  

вигод  для  інвестора.  

П(С)БО № 12 регламентовано, що фінансові інвестиції первісно оцінюються та 

відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.  Собівартість фінансової 

інвестиції складається з ціни її придбання,  комісійних винагород, мита,  податків,  

зборів,  обов'язкових  платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з 

придбанням фінансової інвестиції. Якщо  придбання  фінансової інвестиції 

здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії,  то собівартість фінансової 

інвестиції  визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів. 

Опираючись на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, фінансові інвестиції, 

можна розрізняти за різними ознаками. Наприклад, за терміном утримання їх 

поділяють:  

• поточні; 

• довгострокові; 

– за ступенем впливу на об’єкт інвестування на такі, що мають:   

• незначний вплив (до 25% у частці); 

• суттєвий вплив (26-50% у частці); 

• повний контроль (більше 50% у частці). 

– за відношенням до власності на такі:  
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• що засвідчують право власності; 

• що не дають право власності. 

– за призначенням на такі: 

• що призначені для продажу; 

• що утримуються в інших цілях; 

– за ступенем контролю діяльності на: 

• інвестиції в пов’язані сторони; 

• інші інвестиції. 

З метою оподаткування згідно Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств” від 22.05.97 за № 283/97 ВР, далі Закон “Про оподаткування прибутку”, в 

цілому інвестиційні операції класифікують на капітальні, фінансові та реінвестиції. Під 

капітальною інвестицією розуміють  господарську операцію, яка передбачає придбання 

будинків,  споруд,  інших  об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та 

нематеріальних  активів, які підлягають амортизації. Порядок нарахування та 

відображення амортизації таких інвестицій з метою оподаткування регулюється тим же 

Законом.  Під фінансовими інвестиціями розуміють господарські операції, які 

передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших  

фінансових  інструментів.  

В свою чергу фінансові інвестиційні операції бувають двох видів: прямі та 

портфельні. До прямих інвестицій відносять господарські операції, які передбачають 

внесення коштів або майна до  статутного  фонду  юридичної  особи  в  обмін  на 

корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. Портфельна інвестиція -  

господарська  операція,  яка  передбачає придбання цінних паперів, деривативів та 

інших фінансових  активів  за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із  

купівлі  акцій  як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з  ним  особами 

в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми акцій,  емітованих іншою 

юридичною особою, які належать до прямих інвестицій). Під реінвестицією слід  

розуміти  господарську  операцію, яка передбачає здійснення капітальних  або  

фінансових  інвестицій  за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних 

операцій. 

В Законі “Про оподаткування прибутку підприємств” портфельна інвестиція 

згадується лише одного разу в статті, що регулює оподаткування нерезидентів, зокрема 

в ній сказано, що резиденти, які здійснюють виплату доходу нерезидентам від 
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здійснення портфельних інвестицій у процентні облігації чи процентні казначейські  

зобов'язання, випущені (емітовані) за рішенням резидента, зокрема уповноваженого 

державного органу чи органу місцевого самоврядування (за винятком облігацій 

зовнішніх державних позик України), зобов'язані утримувати під час виплати такого 

доходу та сплачувати податок у розмірі 30 відсотків суми такого доходу. Такий 

випадок є досить специфічним, і в даному дослідженні ми не будемо приділяти йому 

уваги.  

Прямі фінансові інвестиції можуть надаватись у вигляді передачі грошових 

коштів, цінних паперів, майна (запасів чи необоротних активів) в обмін на 

корпоративні права. Розглянемо податкові наслідки такої ситуації з двох сторін: з боку 

інвестора та з боку сторони, яка отримує інвестиції. Забігаючи наперед скажемо, що 

законодавчо питання  оподаткування таких операцій податком на прибуток та 

податком на додану вартість чітко неврегульоване і по цей день, тому наше 

дослідження буде здебільшого базуватись на логічних припущеннях. Також ми не 

ставимо за мету наводити думку Державної податкової адміністрації  по тому чи 

іншому питанню щодо вирішення даної проблеми через природну упередженість в її 

судженнях. У випадку передачі інвестором грошових коштів чи запасів виникає 

питання, чому б не включити суму такого перерахунку грошових коштів з поточного 

(іншого) рахунку або вартості переданих запасів до складу валових витрат, адже до 

валових  витрат відносять суму будь-яких витрат  платника  податку  у грошовій, 

матеріальній або нематеріальній  формах, здійснюваних як компенсація вартості 

товарів (робіт,  послуг), які придбаваються (виготовляються) таким  платником 

 податку  для  їх  подальшого  використання у власній господарській діяльності. 

Поставимо декілька запитань та спробуємо відповісти на них. По-перше, чи були 

понесені витрати – на нашу думку, так (у грошовій формі при списані коштів з 

поточного рахунку, та у матеріальній при передачі запасів), по-друге, чи відбулась 

компенсація вартості – так (отримані корпоративні права), по-третє, чи пов’язана така 

діяльність з господарською - так (діяльність особи, направлена  на  отримання  доходу). 

Отже, в першому випадку підприємство придбало активи за грошові кошти і понесло 

при цьому витрати. В другому (при передачі запасів) відбулась бартерна операція, яка, 

на нашу думку, повинна і оподатковуватись, як бартерна. 

На противагу такій думці слід зазначити, що  така компенсація не буде 

компенсувати вартість товарів, оскільки в нашому випадку сторона, до якої надходять 
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інвестиції в момент такої операції емітує корпоративні права, що не підпадають під 

визначення товару1, яке наведене в Законі “Про оподаткування прибутку підприємств”. 

На превеликий жаль, чіткого визначення порядку оподаткування описаної ситуації 

законодавством не визначено. У сторони, що отримала інвестиції у вигляді грошових 

коштів та запасів, валовий дохід не виникатиме. Згідно п.п. 4.2.5 цього ж закону до 

валового доходу не включаються суми коштів або вартість майна,  що надходять до 

підприємства, що є об’єктом інвестування,  у  вигляді   прямих   інвестицій або 

 реінвестицій  у корпоративні права,  емітовані таким  об’єктом,  в  тому числі грошові 

або майнові внески,  згідно з договорами про спільну діяльність на території України 

без створення юридичної особи. Багато питань також виникає при відображенні руху 

запасів, отриманих у вигляді інвестицій, у відповідності до п. 5.9 Закону “Про 

оподаткування прибутку підприємств”. Наприклад, чи потрібно їх вартість показувати 

в залишках на початок періоду2, адже, згідно інструкції, при його застосуванні там 

відображається вартість лише тих запасів, по яким у платника податку виникали валові 

витрати, чи потрібно подальшим вибуттям таких запасів зменшувати залишки на 

кінець періоду, чи взагалі не відображати. 

Що стосується питання інвестування необоротними активами, зокрема 

основними фондами, то питання, які потрібно вирішувати, аналогічні при внесенні 

запасів, але мають деякі свої особливості. Наприклад, чи прирівнювати таку передачу 

до продажу, відповідно відображенням валового доходу/витрат (з урахуванням 

особливостей такого визначення в залежності від груп основних фондів, згідно статті 8 

Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”), чи нарахувати за такою 

операцією податкові зобов’язання з ПДВ, чи понесло підприємство, що отримало такі 

основні фонди, витрати (це важливо для відображення амортизаційних відрахувань, які 

будуть зменшувати оподатковуваний прибуток), чи має право платник податку 

протягом звітного року відносити до валових витрат будь-які витрати,  пов'язані з 

поліпшенням таких основних фондів,  у  сумі,  що  не  перевищує  п'яти   відсотків   

сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року. 

Отримати корпоративні права можна також при передачі цінних паперів (які 

раніше були придбані від інших суб’єктів підприємницької діяльності). Через ту ж 
                                                           
1 Товари - матеріальні та нематеріальні  активи,  а  також цінні  папери  та  деривативи,  що  використовуються  у  будь-яких 
операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. 
2  Платник податку веде облік приросту (убутку)  балансової вартості   покупних   товарів   (крім   активів,   що   підлягають 
амортизації,   цінних   паперів   та   деривативів),   матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на  складах,  у 
незавершеному виробництві та залишках готової  продукції.  У  разі, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного 
 кварталу перевищує  їх  балансову  вартість  на  початок  того  ж  звітного кварталу, різниця вираховується з  суми  валових 
 витрат  платника податку у такому звітному кварталі. 
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законодавчу невизначеність інвестиційних операцій виникає широке коло припущень 

по їх оподаткуванню. На нашу думку, така операція може прирівнятись до продажу 

товарів, причому як бартерна. Але в цьому випадку при визначені порядку визначення 

дати виникнення валового доходу та валових витрат за такими операціями, на нашу 

думку, не повинні ґрунтуватися на нормах, викладених статтею 11 Закону “Про 

оподаткування прибутку підприємств”, оскільки порядок оподаткування операцій з 

торгівлі цінними паперами та деривативами визначений статтею 7.6 цього ж Закону.  

Отже, згідно зазначеного пункту, якщо у інвестора протягом звітного періоду витрати, 

пов’язані із придбанням цінних  паперів, перевищують доходи, отримані від  продажу  

(відчуження) цінних  паперів протягом  такого  звітного   періоду, балансові збитки 

переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів від таких  операцій  протягом  

20 звітних періодів. А в протилежному випадку, якщо  отримані доходи в зв'язку  із 

відчуженням цінних  паперів перевищують   витрати,   понесені (нараховані) 

платником податку в зв'язку із придбанням таких цінних  паперів і деривативів 

протягом такого  звітного  періоду,  збільшені  на  суму некомпенсованих  балансових  

збитків  від   таких   операцій   минулих періодів,  прибуток  включається  до   складу   

валових   доходів   за результатами такого звітного періоду. Причому під терміном 

витрати розуміють суму  коштів  або вартість  майна,  сплачену  (нараховану)  

платником  податку  продавцю цінних паперів як компенсація їх вартості, а під 

доходами слід  розуміти  суму  коштів  або вартість майна, отриману платником 

податку  від  продажу,  обміну  або інших способів відчуження цінних паперів та 

деривативів, збільшену  на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи  

нематеріальних  активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким  

продажем,  обміном або відчуженням. Отже, на суму оподаткованого прибутку у 

інвестора впливає лише позитивна різниця між вартістю придбання цінних паперів та 

вартістю, за якою ці цінні папери були обмінені на корпоративні права. 

Крім оподаткування таких операцій податком на прибуток визначимо, чи 

потрібно оподатковувати їх ПДВ. Що стосується сторони, яка отримує інвестиції, то 

така операція підпадає під  п.3.2.1. Закону “Про податок на додану вартість”, згідно 

якого не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з випуску 

(емісії) цінних паперів, випущених в обіг (емітованих) суб’єктами підприємницької 

діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами 

місцевого самоврядування, включаючи приватизаційні та компенсаційні папери 
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(сертифікати), житлові чеки, земельні бони та деривативи; обмін зазначених цінних 

паперів на інші цінні папери тощо. Слід зауважити, що цю норму не завжди можливо 

підвести під інвестуючи сторону, наприклад, коли фінансова інвестиція надається у 

вигляді прав на володіння певною часткою товариства з обмеженою відповідальністю. 

Причому податкові зобов’язання виникнуть у строки, вказані в п.п. 7.3.4 Закону “Про 

податок на додану вартість” як для бартерної операції. Та вартість такого обміну 

цінних паперів на корпоративні права, що була узгоджена сторонами, не повинна бути 

нижчою, ніж звичайна. 

Що стосується процесу реінвестування, то Законом “Про оподаткування прибутку 

підприємств” визначено, що об'єкт   оподаткування,   визначений  за  наслідками 

звітного  податкового  року,  зменшується  на  суму  коштів,   які направляються  на 

 погашення  кредитів,  отриманих  для реалізації інвестиційної програми,  затвердженої 

Кабінетом Міністрів України, та реінвестуються підприємством у розвиток власного 

виробництва та виробництво матеріалів і  комплектуючих виробів для 

автомобілебудування,  а  також  на  суму  нарахованих та сплачених засновникам 

дивідендів, які реінвестуються ними  на  ці  ж  цілі. Рішення про  проведення 

 таких реінвестицій  має бути прийняте до граничного  терміну  подання  річної 

 податкової   декларації   до відповідного  податкового органу.  У разі, якщо протягом 

наступного податкового року засновники підприємства скасовують  рішення  щодо 

проведення зазначеної   реінвестиції   або  зменшують  її  обсяги, підприємство 

зобов'язане  визнати  прибуток,  який  дорівнює  сумі оголошеної реінвестиції або сумі 

її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого  прибутку  поточного 

 податкового  періоду,  а також сплатити   пеню   у   розмірах   та  за  період, 

 визначений законодавством України.  Також  до  валових витрат платників податку 

відносяться суми, спрямовані на реінвестування або інвестування розвитку 

виробництва боєприпасів,  їх  елементів  та виробів спецхімії. Ця сума не може 

перевищувати  суми  прибутку,  яку  одержав би платник податку, не включаючи  цю 

суму реінвестування, інвестування до валових витрат, визначених у загальному 

порядку. 

Якщо реінвестиції здійснювались  у вигляді реінвестування дивідендів, то 

відповідно до п.п. 7.8.5 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” платник 

податку не нараховує і не утримує податок на дивіденди, передбачений у такому 

випадку, але якщо виплата дивідендів акціями додаткового випуску не змінює 
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пропорції участі акціонерів у статутному капіталі емітента. Також підприємство не 

включає до складу валового доходу суму таких реінвестованих дивідендів на підставі 

п.п 4.2.5 

Щодо оподаткування цих операцій ПДВ, то згідно з п.п. 3.2.7 Закону “Про 

податок на додану вартість” не є об’єктом оподаткування операцій з виплат дивідендів 

у формі цінних паперів у нашому випадку акцій. Не виникають податкові зобов’язання 

з ПДВ у емітента цінних паперів, який виплачує дивіденди акціями ані податковий 

кредит з ПДВ у акціонера юридичної особи платника податку на додану вартість.  

Висновки 

Таким чином, порушені проблеми мають суттєвий вплив на господарську 

діяльність підприємств та значно ускладнюють трудомісткість праці бухгалтерської 

служби.  
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АННОТАЦИЯ 
 

КОЛЛИЗИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНЕ 
 

  В статьи рассмотрены проблемы налогообложения финансовых инвестиций.  
Раскрыто и обоснованно классификацию инвестиций и  процесс реинвестирования. 

 
 

THE SUMMARY 
 

СOLLISION OF TAXATION OF FINANCIAL INVESTMENTS IN UKRAINE. 
 

There is discussed the problems of taxation of financial investments in the article. 
Determined and substantiated the classification of financial investments. 
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УДК 658 
 
 
ПРОБЛЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЧИ ПРИДБАННЯ НОВИХ 
 

Т. Ф. ФРОЩА  
Мукачівський державний університет 

 
У даній статті досліджується питання щодо ефективності використання основних засобів 

підприємства та факторамів керування підприємством при виборі одного з двох альтернативних 
варіантів: придбавати нові та сучасні основні засоби чи проводити модернізацію існуючих та 
застарілих. 

 
Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної 

діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та 

засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає 

його основні фонди. Ефективне використання основних фондів та виробничих 

потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в 

цілому.  

Об’єкти і методи дослідження 

Об’єктом дослідження є основні засоби, що використовуються на виробничих 

промислових підприємствах та показники, що характеризують ефективність їх 

використання та спрацьованість. Для висвітлення питання був обраний метод 

економічного аналізу, тобто проведено аналіз витрат, які мало підприємство у зв’язку з 

модернізацією, реконструкцією та розвитком існуючих основних засобів та витрат, що 

пов’язані з введення в дію сучасних, новітніх  основних засобів.  

Проблема прийняття рішення щодо модернізації існуючих основних засобів чи 

придбання нових була висвітлена у працях таких науковців як Буряк П.Ю., Тарасенко 

Н.В. 

Постановка задачі 

Основне завдання при написанні даної статті полягає у визначенні 

забезпеченості підприємства основними засобами за умови інтенсивного їх 

використання, пошук резервів підвищення ефективності використання та факторів, що 

впливають на прийняття рішення по закупівлі нового та більш сучасного об’єкта 

основних засобів. 

Результати їх обговорення 

Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в 

чому залежить від забезпеченості підприємства основними засобами та від правильної 

організації їх обліку.  
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Розвиток виробництва є невід’ємним від проблеми правильної організації обліку 

основних засобів та забезпечення контролю над збереженням об’єкту основних засобів. 

Будь-який виробничий процес (незалежно від того відбувається він в індустріальних 

країнах чи постіндустріальних) неможливо уявити без такої складової, як основні 

засоби. Так як саме вони визначають сучасний рівень виробництва, вивільняють людей 

від важкої рутинної роботи, здешевлюють виробництво продукції та підвищують її 

якість [1]. 

Основними засобами визнаються матеріальні активи, які підприємство утримує 

з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання 

послуг, при передачі в оренду іншим особам або для  здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк використання (експлуатації) яких 

більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року) [2]. 

Основні засоби часто складають найбільшу частину всіх активів підприємства, а 

отже, є важливим правильно та згідно встановлених нормативів організувати роботу 

основних засобів. 

Виробничі промислові підприємства відрізняються значною кількістю основних 

засобів та потребою в постійному їх оновленні чи модернізації з метою забезпечення 

конкурентоспроможності продукції, що виробляється [3]. 

Велика кількість діючих на даний час підприємств залишилися нам у „спадок” 

від колишнього Радянського Союзу. І більшість основних засобів, що на них 

використовуються, відносяться до минулого століття. Вони є вже досить застарілими, і 

потребують великих додаткових витрат на електроенергію, на оплату орендованих 

приміщень (так як займають великі площі) та залучення великої кількості людських 

ресурсів. 

З іншого боку, основні засоби, що пропонуються на ринку, які є сучасними і 

мають високі показники виробничої потужності, можуть дати змогу підприємству 

виробляти нову та більш якісну продукцію, але при цьому є досить дорогими для 

нього. Тому перед підприємством стоїть альтернатива вибору: по-перше, здійснювати 

великі витрати на модернізацію та реконструкцію існуючих основних засобів; по-

друге, здійснити придбання новітніх технологій за високими цінами. 

Питання щодо визначення витрат, які виникають унаслідок поліпшення та 

придбання основних засобів, є досить актуальним і потребує постійного вивчення й 

дослідження [4]. 
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Перед тим, як прийняти рішення на користь одного з варіантів, керівник 

підприємства повинен зважити всі позитивні та негативні сторони обох пропозицій 

(здійснити порівняльний аналіз того, що нам може запропонувати старе обладнання, та 

на який рівень виведе нас використання нового, але досить дорогого обладнання), 

проаналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на вибір одного 

з варіантів.  

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на вибір рішення керівника 

підприємства, належать: 

• позиція підприємства на ринку, тобто якою частиною ринку володіє на даний 

момент часу підприємство і яку додаткову нішу може зайняти при використанні 

новітніх технологій; 

• конкурентоспроможність продукції, а саме: наскільки є  

конкурентоспроможною продукція, що виготовляється на застарілому обладнанню та 

чи зможе нова продукція витримати жорстку конкуренцію на ринку; 

• попит на ринку продукції, по-перше, попит продукції, що виготовляється на 

застарілому обладнанні, по-друге:  потреба в новій продукції, що вироблятиметься на 

новому обладнанню; 

• надзвичайно швидкий розвиток новітніх технологій і при цьому, як наслідок, 

швидке його знецінення; 

• приблизні обсяги реалізації старої та нової продукції. 

  Провівши аналіз отриманих даних, підприємство зможе зробити висновок 

щодо потреб ринку, ступеня зацікавленості у новій продукції, і найголовніше – скільки 

додатково прибутку зможе отримати підприємство при використанні застарілого, але 

більш модернізованого обладнання та при придбанні нового, дороговартісного.  

Але при цьому не слід забувати про ряд внутрішніх факторів, що впливають на 

рішення керівника, а саме: 

• коефіцієнт зносу, що характеризує частину вартості засобів, яка перенесена на 

новостворений продукт. Зростання його (зношення основних засобів) негативно 

характеризує діяльність підприємства;  

• коефіцієнт придатності, що визначається співвідношенням залишкової 

вартості основних засобів до їх первісної вартості. Зменшення рівня коефіцієнту 

придатності свідчить про погіршення їх технічного стану; 

• рівень технічної оцінки засобів праці та частка прогресивного устаткування в 

загальній кількості. Підвищення частки прогресивного устаткування сприяє 
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впровадженню сучасних прогресивних технологій. Аналізуючи технічний стан 

основних засобів, необхідно розглянути організацію ремонту і модернізації засобів 

праці та своєчасне використання ремонтних робіт, високу якість ремонту, його 

економність та доцільність; 

• визначення рівня фондоозброєності праці старого обладнання, що визначаєть 

як співвідношення середньорічної вартості промислово-виробничих засобів і 

середньоспискової чисельності робітників; 

• економії на виплаті заробітної плати працівникам при заміні ручної рутинної 

роботи на новітні технології (але ця сторона має негативну сторону для держави, так як 

на вулиці опиняється багато непрацездатних людей, і, як правило, вони без освіти, 

потрібного рівня кваліфікації, що призводить до додаткових витрат на їх навчання, 

підвищення кваліфікації тощо); 

• наявність вільних оборотних коштів підприємства для придбання нового 

обладнання або модернізацію вже існуючого; 

• можливість залучення підприємством довгострокових кредитів для придбання 

основних засобів. 

Поліпшення основних засобів приводить до збільшення їх первісної вартості і як 

наслідок, до зменшення загального коефіцієнта зносу, що є показником ефективної 

діяльності підприємства. 

Отже, провівши докладний аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, 

урахувавши всі можливі позитивні та негативні наслідки їх дії, керівник приймає 

відповідне управлінське рішення: придбавати нове устаткування чи здійснити ремонт 

застарілого. 

Завданням аналізу стану та ефективності використання основних засобів є: 

встановлення забезпеченості підприємства основними засобами, визначення обсягів їх 

росту, оновлення та вибуття, вивчення технічного стану основних засобів і особливо їх 

активної частини - машин та устаткування, визначення ступеня використання основних 

засобів, визначення впливу використання основних засобів на обсяг товарообороту та 

інші економічні та фінансові показники діяльності підприємства, виявлення резервів 

зростання фондовіддачі, збільшення обсягу товарообороту та прибутку за рахунок 

покращення використання основних засобів. 

Успішне функціонування основних засобів та виробничих потужностей 

залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори 

кращого їх використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів і 
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виробничих потужностей означає: по-перше, збільшення часу функціонування 

основного устаткування і, по-друге, підвищення питомої ваги діючого устаткування в 

складі всього устаткування, наявного на підприємстві. Інтенсивне використання 

основних засобів підвищується  через технічне удосконалення засобів праці та 

технології виробництва, скорочення строків досягнення проектної продуктивності 

техніки, удосконалення наукової організації праці [3]. 

Досить з значними резервами кращого екстенсивного та інтенсивного 

використання основних засобів є удосконалення структури основних виробничих 

фондів.  

Важливий резерв кращого екстенсивного та інтенсивного використання 

основних засобів — швидке освоєння проектних потужностей, введення в дію нових 

технологічних ліній, агрегатів, устаткування. Практика свідчить, що середній 

фактичний період освоєння виробничих потужностей становить п'ять-шість і більше 

років. Разом з тим техніко-економічні розрахунки підтверджують реальну можливість 

досягнення проектних показників за один-два роки. 

Висновки 

Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє створенню більш досконалої 

системи управління підприємством, яка повинна передбачати розробку та 

впровадження на підприємстві наказу про облікову політику. Даний наказ створюється 

головним бухгалтером та підписується керівником. І саме при створенні проекту 

даного наказу керівник на свій розсуд обирає ту чи іншу політику підприємства по 

ефективності використання основних засобів чи заміні застарілого обладнання на 

більш нове та сучасне. На нашу думку, слід зважено підійти до цього процесу та 

врахувати всі чинники, які в більшій  чи в меншій мірі впливають на прийняття 

управлінського рішення.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МОДЕРНИЗАЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ 

 
В данной статье исследуется вопрос относительно эффективности 

использования основных средств предприятия и факторамів управление предприятием 
при выборе одного из двух альтернативных вариантов: приобретать новые и 
современные основные средства или проводить модернизацию существующих и 
устаревших. 

 
THE SUMMARY 

 
THE PROBLEMS OF DESIGN OF UPDATING OR ACQUIREMENT NEW FIXED ASSETS.    

 
In the article is researched effectiveness of using of fixed assets and factors of 

management to choose one of two alternative decisions: to by a new and modern fixed asset 
or to do the updating of old one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 336.73 
 
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

А.Г.ЛИЗАНЕЦЬ, Т. КІШ 
Мукачівський державний університет 

   
У статті проведено аналіз стану та тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні, окреслено 

проблеми та обґрунтовано переваги їх функціонування у порівнянні з банківськими установами. 
Визначено пріоритетні напрямки удосконалення діяльності кредитних спілок в умовах фінансової кризи. 

 
Наростання кризових явищ у вітчизняній економіці справляє негативний вплив 

на функціонування та розвиток окремих суб’єктів господарювання. Зниження 

платоспроможності населення, підвищення цін на всі види ресурсів, скорочення попиту 

на товари і послуги, інфляційні процеси негативно впливають як на підприємницький 

сектор, так і на фінансові установи. Послаблюються позиції та погіршується 

фінансовий стан більшості вітчизняних банків. Економіка гостро відчуває потребу у 

кредитних ресурсах. За цих умов посилюється роль небанківських кредитних установ, 

зокрема, кредитних спілок. На кредитному ринку України залишаються достатньо 
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вагомі ніші, в яких потенційно можуть успішно працювати саме кредитні спілки – 

кредитування малого бізнесу, фермерських господарств, споживче кредитування. 

Значення розвитку кредитних спілок України в умовах кризи полягає у 

значному впливі системи кредитування на розвиток економіки в цілому. Метою 

розвитку кредитного ринку в Україні є створення ефективних ринкових механізмів 

залучення фінансових ресурсів у фінансово-кредитну сферу та забезпечення 

функціонування на цій основі ринку кредитування із застосуванням сучасної ринкової 

інфраструктури та фінансових інструментів, що дозволить поступово знизити вартість 

кредитів та збільшити строки кредитування для суб’єктів господарювання та 

населення. 

Розбудова кредитного ринку у тому числі із використанням кредитних спілок 

сприятиме залученню інвестиційних ресурсів національних та іноземних інвесторів в 

економіку України, підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання, 

підвищенню конкурентоспроможності продукції українських суб’єктів 

господарювання на внутрішньому та зовнішніх ринках, зростанню платоспроможного 

попиту та добробуту населення, розвитку ринків фінансових послуг та в кінцевому 

рахунку поступовому виходу з кризи.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблеми створення, управління та функціонування кредитних спілок 

досліджуються багатьма науковцями [2, 3, 4, 5, 6]. Окремі з них зосереджують свою 

увагу на визначенні ролі та аналізі особливостей створення і нормативно-правового 

регулювання діяльності кредитних спілок [2, 3, 4], інші – на розподілі функцій між 

суб’єктами кредитних спілок [5], а також на проблемах їх функціонування [6]. 

Недостатньо проробленими залишаються питання щодо забезпечення виживання та 

підвищення ефективності діяльності кредитних спілок в умовах фінансової кризи, яку 

переживає вітчизняна та світова економіка. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є визначення ролі і місця кредитних спілок у фінансовому 

секторі економіки України, їх конкурентних переваг над банківськими установами, 

проблем та перспектив розвитку у ринковому середовищі господарювання, а також 

визначення імовірних шляхів удосконалення діяльності в умовах кризи. 

Результати та їх обговорення 
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Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами 

на засадах кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні 

та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків кредитної 

спілки [1]. Кредитна спілка є установою, яка має на меті забезпечення фінансового та 

соціального захисту її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для 

взаємного кредитування.  

Схема діяльності кредитних спілок проста: одні члени організації, з метою 

захисту своїх коштів від інфляції, розміщують їх на депозитних рахунках, а інші – 

користуються цими коштами на кредитній основі. Діяльність кредитних спілок 

спрямована не на отримання прибутку, а на покращення добробуту їхніх членів. 

Діяльність кредитних спілок засновано на таких головних принципах, як 

гласність, самоврядування, рівноправність членів організації, свобода вступу до  

організації та вільного виходу з неї.  

Члени кредитних спілок частіше за все об’єднанні загальними інтересами, 

місцем роботи, місцем проживання або іншими ознаками. Поле членства відрізняє 

кредитні спілки від інших суб’єктів підприємницької діяльності. [3]. 

 Кредитна спілка за своєю природою являє собою не лише ефективний 

механізм взаємокредитування своїх членів, але й громадською організацією. Через це 

вона може надавати організаційну та фінансову підтримку для реалізації різноманітних 

громадських інтересів та гуманітарних програм в інтересах своїх членів, а також 

здійснювати благодійну діяльність та соціальні проекти для дітей, інвалідів та інших 

найменш соціально захищених категорій населення.  

Кредитна спілка створюється і діє, в першу чергу, для забезпечення можливості 

членам отримати кредит на прийнятних для них умовах. Це організація, що дозволяє на 

вигідних умовах отримати кредит на навчання, оздоровлення, придбання або 

будівництво житла, придбання побутової техніки, одягу та ін. Відсотки, отримані 

спілкою за кредитами, складають її доход, який у подальшому спрямовується на 

формування фондів та начислення відсотків на вклади членів [6]. 

Фінансові продукти кредитних спілок створюються самими членами організації. 

Співробітники кредитних спілок розробляють депозитні та кредитні програми, а члени 

організації «відсіюють» ті, які користуються найнижчим попитом. 

На сьогоднішній день кредитні спілки України представляють собою вагоме 

суспільне і ринкове явище. Їх сумарні активи становлять більше 1 мільярда гривень, а 
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загальна кількість членів перевищує 800 тисяч осіб. Щороку сотні тисяч українців 

користуються можливістю отримати кредит на свої нагальні потреби, що виникають у 

споживчій та бізнесовій сферах. Більше 700 кредитних спілок присутні у всіх регіонах 

України, утворивши потужну розгалужену мережу надання фінансових послуг тим 

верствам населення, які, як правило, не цікавлять як потенційні клієнти орієнтований 

на максимальну рентабельність банківський сектор [2]. 

Кредитні спілки фактично не є конкурентами банків. Свої послуги вони перш за 

все надають у невеликих населених пунктах, де банки представлені надзвичайно мало. 

В таких населених пунктах, як правило, досить низькі доходи фізичних осіб, і банкам, 

враховуючи їх великі витрати на відкриття і здійснення своєї діяльності, невигідно 

тримати персонал для видачі дрібних кредитів громадянам. В той же час потреба у 

мікрокредитах серед фізичних осіб існує, що актуалізує можливість створення 

кредитних спілок. Співпраця між банківським сектором та кредитними спілками у 

даному випадку може проявлятись через отримання відповідного фінансування спілок 

з боку банків. 

 Класичні кредитні спілки, за своєю природою, – локальні  організації із 

власною специфікою взаємозв’язків з членами, яка відрізняється від філософії 

відношення банків до своїх клієнтів. Крім цього, кредитні спілки, особливо в Україні, 

не працюють з інструментами фондового ринку, не пов’язані з ринком фінансування 

будівництва нерухомості, не мають зовнішніх або навіть великих внутрішніх 

запозичень з інших фінансових установ чи ринків, не працюють з іноземною валютою 

при наданні фінансових  послуг. 

Розвитку системи кредитних спілок в Україні в цілому, та у Закарпатській 

області зокрема, за попередній період розвитку притаманні позитивні тенденції: 

зберігаються високі темпи зростання основних фінансових показників; збільшується 

власний капітал кредитних спілок; на фоні постійного підвищення процентних ставок 

за кредитами діяльність спілок залишається фінансово стабільною; підвищується 

ефективність діяльності кредитних спілок, свідченням чого є зменшення питомої ваги 

операційних витрат.  

У таблиці 1 відображено динаміку показників діяльності кредитних спілок (КС) 

України за період 2005-2007 рр. 
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Таблиця 1. 
 Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок України [4] 

Темпи приросту, % 
Характеристики кредитних спілок 2005 2006 2007 2006/ 

2005 
2007/ 
2006 

Кількість членів КС (тис. осіб) 1231 1791 2392 45,5 33,6 
Кількість членів КС, які мають 
внески на депозитних рахунках на 
кінець періоду (тис. осіб) 

78,8 103,0 245,3 30,7 138,2 

Кількість членів КС, які мають 
заборгованість за кредитами (тис. 
осіб) 

496,5 566,2 561,5 14,0 -0,8 

Загальні активи (млн. грн.) 1940 3241 5261 67,1 62,3 
Обсяг виданих кредитів членам КС 
на звітну дату (млн. грн.) 1442 2597 4512 80,1 73,7 

Обсяг залучених депозитів членів КС 
на звітну дату (млн. грн.) 1146 1927 3451 68,2 79,1 

Вклади на блокований рахунок 
членів КС (млн. грн.) 7 9 13 28,6 44,4 

Капітал (млн. грн.) 669 1098 1552 64,1 41,3 
 

Як видно з табл. 1 за період 2005-2007 рр. кількість членів кредитних спілок 

зросла майже удвічі. Високими є темпи приросту обсягів виданих кредитів та 

залучених депозитів членів кредитної спілки. 

Частка кредитних спілок Закарпаття у їх загальній кількості по Україні на 

початок 2008 р. складає 2,9%, а частка їх капіталу – 1,9% (див. табл. 2). Це досить 

низькі показники, що засвідчують потребу інтенсифікації створення кредитних спілок 

на території області. 

Аналіз тенденцій зміни показників діяльності кредитних спілок у 2008 та 

поточному році є ускладненим через обмеженість офіційних статистичних даних. 

Проте на основі власних досліджень можна зробити висновок про негативний вплив 

фінансової кризи на дані небанківські кредитні установи. Кількість кредитних спілок 

на Закарпатті за останні півроку скорочується, погіршується результативність їх 

діяльності. 
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Таблиця 2.  
Показники діяльності кредитних спілок Закарпаття станом на 01.01.2008р та їх місце в системі КС 

України [4] 
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Закарпат-
ська обл. 23 130894,1 143048,4 105145,1 29339,4 96068 9756 31292 

В цілому по 
Україні 785 4512277 5260622 3451200,3 1551545 2391614 245284 561524 

 

Серед основних проблем діяльності кредитних спілок в кризових умовах 

господарювання слід виділити наступні. 

1. Кожна шоста кредитна спілка в Україні на даний момент має суттєві 

проблеми з дотриманням основних фінансових нормативів, а фінансовий стан більш як 

50 кредитних спілок, що об’єднують десятки тисяч членів, оцінюється як 

загрозливий.[2]. Ситуація ускладнюється відсутністю доступних механізмів 

підтримання фінансової стабільності та системи гарантування вкладів. 

2. Важливе питання, яке варте уваги, – специфіка концентрації ринку у русі 

кредитних спілок України. На частку менш як 40 кредитних спілок з активами понад 5 

млн. гривень припадає більш як 60% від загальних активів кредитних спілок України, в 

той час як на частку більше 450 кредитних спілок з активами до 500 тис. гривень лише 

– 5% загальних активів системи. При цьому прямо пропорційної залежності між 

кількістю членів та розміром активів кредитних спілок не спостерігається, оскільки на 

менш як 50 кредитних спілок з чисельністю членів понад 3000 осіб припадає більш як 

60% загального членства і лише приблизно 35% загальних активів кредитних спілок 

України [2]. Така ситуація  зумовлює відносну нестійкість і слабку здатність 

сукупності кредитних спілок в цілому до протистояння несприятливим 

макроекономічним чинникам та значним нестандартним ринковим коливанням. Згідно 
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з загальними міжнародними принципами функціонування кредитних спілок за умов 

настання на національному ринку масштабних фінансових криз для виживання кожної 

кредитної спілки необхідне виживання переважної більшості інших кредитних спілок. 

Ми погоджуємось з думкою Оленчика А.Я., що цю проблему може нейтралізувати 

лише достатній рівень вертикальної функціональної консолідації зі створенням 

відповідних апексних установ, як це є в усіх розвинених системах кредитних 

кооперативів, але фактично відсутнє на теренах нашої країни [2]. У зв’язку з цим більш 

прийнятним для національної економіки буде  відносна горизонтальна консолідація 

шляхом злиття чи приєднання кредитних спілок. 

3. За останні роки кількість членів КС, які мають заборгованість за кредитами і 

разом з тим їх гарантії зменшилися, а обсяги видачі кредитів збільшилися, стрімко 

зросли – це результат збільшення суми кредитів, які надаються одному члену КС. Для 

кредитних спілок ця тенденція є ризикованою, адже вони в основному працюють з 

договорами поруки на відміну від банків, в основі видачі кредитів яких лежать 

договори застави майна. Тому з метою зниження ризиків неповернення боргів в умовах 

фінансової кризи слід вимагати від позичальників більшого забезпечення по кредитам. 

Разом з тим існує нагальна потреба у створенні бюро кредитних історій та служби по 

поверненню прострочених кредитів як інструментів управління кредитами у межах 

кредитних спілок. 

4. Спостерігається перевищення обсягу залучених депозитів членів КС над 

темпами росту обсягу виданих кредитів членам КС. Така позиція кредитних спілок є 

неприпустимою, адже частка депозитів має складати менше половини виданих 

кредитів, щоб із поверненням вкладів у зв’язку із масовою потребою вкладників під час 

кризи забрати свої кошти кредитна спілка могла залишатись платоспроможною. Для 

цього необхідно контролювати показники залучення депозитів та видачі кредитів, щоб 

подібні ситуації не впливали на фінансову стабільність і платоспроможність кредитних 

спілок.     

5. Недостатньо збалансованою залишається ринкова позиція кредитних спілок. 

Лише кожний десятий член кредитних спілок України є їх вкладником. У загальній 

сумі кредитного портфелю кредитних спілок комерційні кредити складають лише 15% 

(970 млн. грн.), кредити, надані на ведення фермерських та особистих селянських 

господарств - 3% (191,3 млн. грн.), кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт 

та реконструкцію житла -  8% (518,1 млн. грн.), споживчі кредити – 43% (2726,4 млн. 
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грн.), інші потреби – 31% (1975,2 млн. грн.). [4]. Диспропорція між кількістю виданих 

кредитів за зазначеними категоріями та кількістю короткострокових кредитів є ще 

більш вражаючою.  

6. Серйозним каталізатором розвитку подій, які стосуються кредитних спілок, 

стала постанова НБУ №319 від 11 жовтня 2008 р. [5].  До виходу цієї постанови 

вкладники практично не зверталися до кредитних спілок з ініціативою дострокового 

розірвання депозитних договорів, намагаючись повернути кошти. Ця постанова 

породила панічні настрої і негативні очікування у певної частини вкладників 

кредитних спілок. Саме тому логічною реакцією з боку вищого органу, що регулює 

діяльність кредитних спілок, має бути у зв’язку із негативними проявами на ринках 

небанківських фінансових послуг, які сталися внаслідок світової фінансової кризи, 

розробка заходів по усуненню порушень конституційних прав громадян на збереження, 

заощадження та повернення коштів, які були вкладені у небанківські кредитні 

установи. 

Проте поряд з вищеперерахованими проблемами кредитні спілки мають ряд 

суттєвих переваг над банківськими установами, які підвищують їх здатність до 

виживання в умовах кризи, а саме: 

⎯ вони керуються однією з найгнучкіших і найбільш пристосованих форм 

перерозподілу фінансових потоків; 

⎯ кредитні спілки в основному не орієнтовані на операції з нерухомістю, на 

фінансування житлового будівництва; 

⎯ кредитування кредитних спілок банками зведено до мінімуму; 

⎯ фінансова структура кредитних спілок суттєво відрізняється від банківської 

через відсутність залучень іноземних кредитів, що можуть нести з собою визначені 

небанківські ризики; 

⎯ кредитні спілки не вкладають свої активи у цінні папери, які можуть 

знецінитися; 

⎯ проценти за депозитами у кредитних спілках набагато вищі, ніж у банках, що 

допомагає зберегти внески від інфляції; 

⎯ кредитні спілки вільно здійснюють споживче кредитування населення навіть в 

умовах кризи, у той час коли банки цього не роблять.  

 Перераховані чинники переваг над банками дають цим громадським фінансовим 

організаціям хороший імунітет від фінансової кризи. 
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Висновки 

Таким чином, у конкурентному середовищі, яке формується протягом останніх 

років на кредитному ринку України, гідне місце кредитним спілкам може бути 

забезпечене за рахунок глибокого позиціонування в сфері кредитування малого бізнесу 

та фермерства, іпотечного кредитування та забезпечення фінансовими послугами 

сільського населення. Це саме ті переваги, де в конкуренції з банками кредитні спілки, 

використовуючи свою унікальну гнучкість та мобільність, можуть забезпечити для 

себе довготривалу стратегічну перевагу. Безумовно для цього потрібні спеціальні 

навики та знання, управлінські, фінансові, інформаційні та покращені маркетингові 

технології. Відпрацювати і поширити їх якраз і є завданням кредитних спілок. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ УКРАИНЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В данной статье произведен анализ состояния и тенденций развития кредитных 

союзов в Украине, сформулированы проблемы и обоснованы преимущества их 
функционирования в сравнении с банковскими учреждениями. Определены 
приоритетные направления усовершенствования деятельности кредитных союзов в 
условиях экономического кризиса. 

 
 

THE SUMMARY 
 

CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CREDIT UNIONS UKRAINY IN 
MODERN CONDITIONS 

 
In the article the analysis of the state and progress trends of credit unions in Ukraine is 
conducted, the problems and advantages of their functioning in comparison with bank 
institutions. are outlined  and grounded.  The  improvement directions of  the credit unions 
activity in the conditions of financial crisis are revealed. 
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УДК 657 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
О. В. ДОВГАНИНЕЦЬ 

Мукачівський державний університет 
 
У статті охарактеризовано сутність фінансової звітності  підприємства, розкрито її якісні 

характеристики; відображено етапи здійснення аудиту фінансової звітності підприємства; показано 
основні моменти правильності складання окремих фінансових звітів. 
 

Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що 

характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за 

звітний період. Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, 

вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, 

а також часу та впевненості в їх генеруванні. Тому при перевірці аудитор повинен 

встановити, чи дотримуються на підприємстві загальних вимог національних 

стандартів при складанні фінансової звітності. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є фінансова звітність підприємства та її якісні 

характеристики. Ці дослідження базуються на використанні методів порівняння, 

аналізу, синтезу. Дана проблематика досліджувалась видатними науковцями, такими 

як: Кулаковська Л. П., Сопко В. В., Домбровський В.М., Гольцова С. М. 

Постановка задачі 

Завданням наукового дослідження є дослідження сутності фінансової звітності, 

її якісних характеристик; етапи здійснення аудиту фінансової звітності підприємства; 

основні моменти правильності складання окремих фінансових звітів. 

Результати та їх обговорення 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 

звітний період [1]. 

Згідно ст. 3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
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інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства.  

Ст.14 зазначеного вище Закону встановлює перелік користувачів, які зобов’язані 

оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації, а саме: відкриті акціонерні 

товариства, підприємства – емітенти облігацій, банки, інвестиційні фонди та 

інвестиційні компанії, кредитні союзи, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та 

інші фінансові установи. Однак, крім відкритої для зовнішніх користувачів звітності,  

існує ще й закрита звітність. У нормальних умовах це природно. Перша звітність 

призначена для загального користування зовнішніми користувачами та передбачена 

Законом. Закрита звітність задовольняє інтереси власника. Її призначення – 

забезпечення більш ефективного управління внутрішніми підрозділами, прийняття 

більш оперативних рішень на рівні цехів, дільниць, бригад тощо. Це досягається 

шляхом створення системи додаткового внутрішньогосподарського або управлінського 

обліку. Тому в ст. 14 визначені суб’єкти, які зобов’язані надавати фінансову звітність 

вузькому колу осіб: органам, у сферу управління яких вони входять, власникам 

(засновникам) та трудовим колективам на їх вимогу. 

Як вже зазначалось, при перевірці аудитор повинен встановити, чи 

дотримуються на підприємстві загальних вимог національних стандартів при складанні 

фінансової звітності. Загальні вимоги до фінансової звітності викладені у П (с) БО 1. 

Дане положення встановлює: 

• мету фінансових звітів; 

• їх склад; 

• звітний період; 

• якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання 

фінансових звітів; 

• вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах [2]. 

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними 

положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає 

таким критеріям: 

а) існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, 

пов’язаних з цією статтею; 

      б) оцінка статті може бути достовірно визначена. 
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Слід відмітити, що до фінансової звітності включаються показники діяльності 

філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. 

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, 

об’єднуючи їх в основні групи за економічними характеристиками. Виділяють п’ять 

груп елементів фінансових звітів: активи, зобов’язання та власний капітал, які 

безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового стану в балансі підприємства, та 

доходи і витрати пов’язані з оцінкою діяльності у Звіті про фінансові результати. 

Слід зауважити, що аудитор своїм висновком підтверджує якісні 

характеристики фінансової звітності, встановлені П (с)БО 1, основними з яких є: 

1. Зрозумілість та адекватність тлумачення - однозначне тлумачення 

інформації користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у 

сприйнятті цієї інформації.  

2. Достовірність – відсутність помилок і перекручень, які здатні вплинути на 

рішення користувачів звітності. 

3. Зіставлення – забезпечення можливості користувачам порівняти фінансові 

звіти підприємства за різні періоди, а також фінансові звіти різних підприємств. 

4. Доречність – наявність інформації, яка впливає на прийняття рішень 

користувачами, надає можливість своєчасно оцінити минулі, теперішні і майбутні 

події, підтвердити і скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому. 

Якість фінансової інформації зменшує інформаційний ризик споживачів 

фінансових звітів. Недоброякісна, тобто викривлена, інформація з фінансових 

результатів, яка узагальнюється, спотворює макроекономічні показники та приводить 

до прийняття неадекватних управлінських рішень на загальнодержавному рівні. 

До якісних критеріїв інформації, відображеній у фінансовій звітності, прийнятих 

у міжнародній практиці з аудиту, належать такі, як: наявність та можливість 

викривлень; повнота відображення інформації; точність відображення інформації; 

відповідність інформації даним облікових регістрів та ін. Посилаючись на 

законодавство України, а саме на Закон України „Про аудиторську діяльність”, 

основними критеріями, за якими оцінюються показники звітності, є достовірність та 

повнота.  

Таким чином, узагальнюючи якісні параметри оцінки інформації звітності з 

фінансових результатів, слід відмітити, що головними з них є достовірність або 

надійність, точність, повнота та корисність. 
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Щодо етапів здійснення аудиту фінансової звітності, то здебільшого 

аудиторська перевірка починається із загального огляду звітних форм клієнта. При 

цьому, передусім, звертається увага на заповнення адресної частини форм. Вид 

діяльності підприємства повинен відповідати його Статуту, а у випадку ліцензування 

даного виду діяльності необхідно перевірити наявність у підприємства ліцензії і строку 

її дії. Слід мати на увазі, що запис у засновницьких документах про те, що 

підприємство може займатися „...й іншими видами діяльності, не забороненими 

законодавством...” не дає підстав акціонерному товариству, створеному, наприклад, 

для виробництва холодильників, займатися операціями з цінними паперами [9, c. 225]. 

На наступному етапі перевіряють правильність заповнення звітності за формою: 

наявність всіх передбачених показників, відсутність підчисток і виправлень та 

проводять логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності 

з найбільшим інформаційним ризиком, тобто, де найвірогідніша можливість прояву 

шахрайства чи помилок в обліку і звітності. В залежності від цього визначають ті 

операції і активи, які повинні бути перевірені більш ретельно, і ті, де можливо 

довіритись інформації клієнта. 

Далі необхідно провести рахункову перевірку, тобто провести зіставлення і 

перевірити взаємозв’язок показників, відображених в різноманітних формах 

бухгалтерської звітності. 

Перевірка правильності складання балансу базується на наступних основних 

моментах: 

• дані статей балансу на початок періоду повинні відповідати даним балансу на 

кінець попереднього періоду; 

• дані статей балансу на кінець звітного періоду повинні бути обгрунтовані 

результатами інвентаризації; 

• дані кінцевого балансу повинні відповідати оборотам і залишкам по рахунках 

Головної книги чи іншого аналогічного регістру бухгалтерського обліку на кінець 

звітного року; 

• дані балансів на початок і кінець року повинні бути зіставленими. 

У процесі підтвердження достовірності інформації звіту про фінансові 

результати, який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності, може 

виникнути три ситуації, коли: 
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• інформація, показана у звіті, відображає реальний результат фінансово – 

господарської діяльності; 

• інформація у звіті викривлена без наміру, тобто через помилки в обліку, 

неправильне тлумачення законів, невірну інтерпретацію господарських фактів та з 

інших причин; 

• інформація у звіті викривлена через неправильне її відображення 

працівниками підприємства з попереднім наміром, тобто шляхом застосування дій, 

спеціально підготовлених для викривлення певної інформації. 

     Висновки 

     Отже, фінансова звітність містить інформацію про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Підсумовуючи вище 

наведене, можна твердити: від правильності складання фінансової звітності залежить 

подальша „доля” підприємства. Тому при виявленні помилок у фінансовій звітності 

аудитор повинен повідомити керівництво, а також запропонувати шляхи їх 

виправлення. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье охарактеризованы сущность финансовой отчетности  предприятия, 
раскрыто ее качественные характеристики; отображены этапы осуществления аудиту 
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финансовой отчетности предприятия; показаны основные моменты правильности 
составления отдельных финансовых отчетов. 

 
 

THE SUMMARY 
 

THE THEORETICAL ASPECTS OF AUDIT OF FINANCIAL REPORTS 
 

In article is given description of financial reports disclosure its quality characteristics; 
were shown the stages of audit of financial reports; were shown foundation of preparing of 
financial reports. 

 
 
 
 

 
УДК 657  
                                                                                             

 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Ж. А. ЙОВБАК 

Мукачівський державний університет 
 
В статті досліджено питання обліку та оцінки основних засобів, нарахування амортизації, 

списання з балансу, а також розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності. 
 
Основні засоби часто складають найбільшу частину всіх активів підприємства, а 

отже, є важливими для відображення його фінансового стану. Більше того, визначення, 

чи є видаток активом чи витратою може істотно вплинути на відображення у 

фінансових звітах результатів діяльності підприємства. 

Огляд літературних джерел показує, що питання визнання та оцінки основних 

засобів висвітлюють автори: Ф.Ф. Бутинець, В.І. Галасюк ,С.Ф. Голов, Т.П. Кармен, 

В.М. Костюченко, С.В. Кочерга, И.А. Кошкин, Н.М. Малюга, В.Д. Новодворський, А.Р. 

Мамин, В.А. Теренова, В.И. Ткач, М.Р. Лучко, Д.А. Панков  

Метою дослідження є висвітлення особливостей проведення оцінки та обліку 

основних засобів в різних країнах світу, дослідження нарахування амортизації, аналіз 

різних підходів до проблем оцінки та переоцінки основних засобів.  

В різних країнах основні засоби визначають різними термінами. Але 

найголовніше слід пам’ятати, що визнання основних засобів як активу відбувається 

тоді, коли його можна достовірно оцінити та існує ймовірність того, що в майбутньому 

підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом, та строк корисного 

використання більше одного року або операційного циклу (який більше одного року).  
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В зарубіжній обліковій практиці поняття “основні засоби” позначається різними 

термінами: постійні активи; власність, споруди та обладнання; матеріальні постійні 

активи тощо. 

Основні концептуальні принципи обліку основних засобів визначені в 

Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". Згідно з МСБО 

16 основні засоби – це матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою 

використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для цілей управління, та які, як очікується, 

використовуватимуться протягом більш ніж одного звітного періоду. Так, об’єкт 

основних засобів слід визнавати як актив, коли існує ймовірність того, що в 

майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, що пов’язані з цим активом, 

або вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити.  

Критерії до визнання основних засобів аналогічні майже в усіх країнах. В 

окремих країнах виділяють також вартісний критерій. Так, в Німеччині ліміт вартості 

основних засобів не менше 800 марок, в Білорусії – більше 30 мінімальних заробітних 

плат за одиницю, в Росії – більше 100-кратного встановленого законом розміру 

мінімальної місячної оплати праці за одиницю (один з критеріїв). 

Але, наприклад, в Швейцарії необоротні активи об’єднані в групу – основні 

засоби, в Росії – поза оборотні активи, які включають нематеріальні активи, основні 

засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності, в Німеччині - основний капітал та 

фінансові активи, в Естонії – основне майно (довгострокові фінансові інвестиції, 

матеріальне основне і нематеріальне майно), в Єгипті – основний (основні засоби), 

моральний (нематеріальні активи) та ресурсний капітал (природні багатства). В країнах 

англо-американської системи обліку – це довгострокові активи. 

Достовірна оцінка основних засобів має велике значення для об’єктивної 

характеристики ресурсів підприємства та результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Оцінка майнових статей балансу дає змогу встановити те, чим 

володіє власник, провести аналіз фінансової стійкості підприємства. Основні засоби 

відображаються в обліку за первісною чи, як її часто перекладають, історичною 

вартістю. Первісною оцінкою основних засобів є собівартість їх придбання або 

створення. Собівартість основних засобів – сплачена сума грошових коштів або їхніх 

еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації (інших активів або 

зобов’язань), наданої для отримання активу на момент його придбання або створення. 
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До первісної вартості основних засобів включається ціна придбання за вирахуванням 

отриманих знижок, митні збори, невідшкодовані податки, витрати, що прямо 

відносяться до приведення основних засобів до робочого стану.  

Формування первісної вартості основних засобів в різних країнах суттєво не 

відрізняється. Однак, слід підкреслити, що в окремих країнах дозволено включати до 

вартості основних засобів суму відсотків по позиках, пов’язаних з придбанням 

останніх. Так, в Італії до складу вартості можна включати і деяку частину відсотків до 

сплати, накопичених за період виробництва чи приведення до робочого стану даного 

активу. Те ж характерно і для Іспанії, Бельгії, Нідерландів, Португалії. У Франції 

витрати на відсотки, що виникають в ході спорудження об’єктів основних засобів, 

можуть бути капіталізовані, тобто включені в активи, але це не є широко поширеною 

практикою. Такі витрати одночасно виключаються з бази оподаткування незалежно від 

того, капіталізовані вони в обліку чи ні. В Португалії необоротні активи обліковуються 

за вартістю, в яку можуть бути включені фінансові витрати на придбання та 

обслуговування основних засобів. 

Однією із тенденцій розвитку фінансової звітності є перехід до оцінки основних 

засобів за справедливою вартістю. Справедлива вартість – це сума, за якою можна 

обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими 

та незалежними сторонами. Тобто це поточна (ринкова) вартість основних засобів. 

При купівлі вже існуючої будівлі її початкова вартість для покупця складається 

з ціни придбання та всіх витрат на ремонт, що необхідно для приведення будівлі до 

робочого стану. При самостійному спорудженні будівлі її початкова вартість включає 

прямі витрати на оплату праці та матеріали використані на будівництво, інші витрати. 

Початкова вартість обладнання складається з купівельної ціни за вирахуванням 

знижок, отриманих при оплаті в строк, та всіх витрат на приведення обладнання до 

робочого стану: монтаж, витрати на доставку, акцизи. До обладнання відносять 

транспортні засоби, верстати, офісне обладнання, меблі та ін. Справедливою вартістю 

об’єктів машин та обладнання є, як правило, їх ринкова вартість, визначена за 

допомогою експертної оцінки. За відсутності достовірної ринкової вартості через 

вузькоспеціалізований характер машин і обладнання, а також через те, що такі об’єкти 

рідко продаються, такі об’єкти машин та обладнання оцінюють за їх амортизованою 

відновлювальною собівартістю. 

Для оцінки основних засобів після їх первісного визнання МСФЗ передбачають 
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дві альтернативні моделі: собівартість або переоцінка за справедливою вартістю. 

Модель собівартості означає, що основні засоби обліковуються за собівартістю за 

вирахуванням накопиченої суми амортизації та накопиченого збитку від зменшення 

корисності. Модель переоцінки можна застосувати для основних засобів, справедливу 

вартість яких можна достовірно оцінити. В цьому випадку основні засоби 

обліковуються за переоціненою вартістю, якою є справедлива вартість на дату 

переоцінки, за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації та подальшого 

накопиченого збитку від зменшення корисності. 

В МСБО 16 „Основні засоби” встановлено, що переоцінки слід провадити 

досить регулярно для того, щоб балансова вартість основних засобів суттєво не 

відрізнялася від їхньої справедливої вартості на дату балансу. Тому частота переоцінок 

залежить від коливань справедливої вартості об’єктів основних засобів, що 

переоцінюються. Якщо спостерігаються значні та непостійні коливання справедливої 

вартості об’єктів основних засобів, то такі об’єкти зазвичай потребують щорічної 

переоцінки. У разі незначного коливання справедливої ринкової вартості об’єктів 

основних засобів можна проводити їх переоцінку кожні три або п’ять років. У процесі 

переоцінки об’єкта основних засобів переоцінюють не тільки його балансову, а й 

ліквідаційну вартість (у разі наявності) та суму накопиченої амортизації.  

У Бельгії дозволяється проведення переоцінки з віднесенням збільшення 

вартості на кредитування фонду переоцінки за умови, що це виправдане прибутковістю 

компанії. У Великобританії для проведення переоцінки не існує законодавчих норм, 

проте частіше за всього використовують відновлювану вартість. В Іспанії переоцінку 

основних засобів дозволяється проводити лише у випадках, передбачених законом для 

цілей обліку та оподаткування. В Польщі основні засоби та величина зносу можуть 

підлягати переоцінці, при цьому різниці, що виникають, списуються за рахунок резерву 

по переоцінці активів. 

Залежно від характеру й порядку оплати основних засобів розрізняють наступні 

методи (способи) їхнього придбання: шляхом оплати наявними коштами; у кредит; в 

обмін на акції придбаних основних фондів компанії; шляхом бартерного обміну; за 

допомогою будівництва господарським методом; у результаті одержання в дарунок від 

іншої організації. 

МСБО 16 визначає амортизацію як систематичний розподіл вартості об'єкта 

основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом терміну його корисної 
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експлуатації. Амортизація основних засобів - поступове систематичне списання 

вартості основних засобів в процесі їх корисного використання, пов'язане з їх фізичним 

і моральним зносом.  

"Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку й звітності" дозволяють 

використовувати декілька методів амортизації основних засобів. 

Метод рівномірного нарахування зносу (прямолінійний метод) основних засобів 

заснований на допущенні, що амортизаційна вартість  скорочується рівномірно в ході 

визначеного числа періодів (як правило, період вважається рівним року). Формула 

розрахунку відрахувань на зношування за кожний з періодів виглядає в такий спосіб: 

 
Щорічний розмір відрахувань = ПВ-ЛВ/Термін корисного використання 

 
Розмір щорічних відрахувань на знос (або амортизаційних відрахувань) може 

бути виражений як у грошових одиницях, так і у відсотках від вартості основних 

засобів. У останньому випадку грошова сума амортизаційних відрахувань за рік 

ділиться на балансову вартість і множиться на 100%. 

При використанні методів прискореної (дегресивної) амортизації в перші роки 

експлуатації основних засобів списують більшу (основну) частину їхньої вартості. 

Прискорена амортизація означає щорічне зниження суми амортизаційних відрахувань. 

Найпоширенішими методами прискореної амортизації є метод суми чисел років 

(кумулятивний метод) і метод зниження залишку. Сума чисел років — це результат 

сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт. Згідно з 

цим методом річну норму амортизації визначають як відношення терміну служби, шо 

залишився (на початок звітного року), до суми чисел років. 

Метод зниження залишку передбачає визначення суми амортизаційних 

відрахувань множенням балансової вартості об'єкта основних засобів на початок  

звітного періоду на постійну норму амортизації. І це буде розраховуватися за 

допомогою такої формули: 

Накопичена амор.=1-
n лікв .вартість
собіварт .об .  

 
Знос основних виробничих фондів нараховується аж до моменту їхнього 

списання і у цей момент віднімається з їхньої балансової вартості. Отримана різниця 

становить ліквідаційну вартість даного виду активів. Найпоширенішою формою 

списання основних засобів є їхня реалізація, хоча досить часто практикуються й інші 
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форми, як, наприклад, дарування або змушене списання через псування за незалежних 

від компанії обставин (стихійних лих і т.д.). У разі вибуття основних засобів з 

експлуатації в результаті їх реалізації або внаслідок відсутності будь-якої економічної 

вигоди від їх подальшого використання їхню вартість списують з балансу. 

Фінансовий результат від списання основних засобів розраховують як різницю 

між балансовою вартістю об’єкта та очікуваною чистою сумою надходження від його 

продажу або ліквідації. 

Згідно з МСБО 16 підприємство має розкривати у фінансовій звітності таку 

інформацію щодо кожного класу основних засобів: бази оцінки, що їх застосовували 

для визначення валової балансової вартості; застосовані методи амортизації; 

застосовані строки корисної експлуатації або норми амортизації; валову балансову 

вартість та суму накопиченої амортизації; узгодження балансової вартості на початок і 

кінець звітного періоду. 

Висновки  

Об’єкт основних засобів слід визнавати як актив, якщо існує ймовірність того, 

що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом 

та вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити. Оцінка основних 

засобів має забезпечувати достовірне подання інформації про майновий та фінансовий 

стан підприємства. Тому вибір методу оцінки основних засобів передбачає досконале 

вивчення цілей оцінки в бухгалтерському обліку. Суму об’єкта основних засобів, що 

амортизується, треба розподіляти на систематичній основі протягом строку його 

корисної експлуатації. Використовуваний метод амортизації повинен відображати 

форму, за якою економічні вигоди від активу споживаються підприємством. 

Отже, одним з найважливіших факторів виробництва на промислових 

підприємствах є наявність основних засобів і ефективне їх використання в кожній 

країні, незалежно від того, чи це є Великобританія, Німеччина чи США. 

Кожна країна має свої характерні риси обліку основних засобів, навіть дані 

активи в кожній країні називають по різному. Але всіх їх об’єднує одне – це правильне 

відображення основних засобів в фінансовій звітності та надання достовірної 

інформації її користувачам. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. 
 

В статьи исследованы вопрос учета и оценки основных средств, начисление 
амортизации, списание из баланса, а также раскрытие информации об основных 
средствах в финансовой отчетности. 
 

 
THE SUMMARY 

 
THE PECULIARITY OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN FOREIGNER COUNTRIES. 

 
There is researched accounting of fixed assets, depreciation, writing-off and showing of 

information of  fixed assets in financial reports. 
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