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КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ЙОД-ЯНТАРНОЮ КИСЛОТОЮ 
ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ЙОДВМІЩУЮЧІ ПРЕПАРАТИ 

 
В.В.ОРТІКОВА, С.Ю.ЧУНДАК,  В.М.БУЗАШ 

Ужгородський національний університет 
 

Синтезовано координаційні сполуки 3d-металів (Mn(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II)) з йод-
сукцинатною кислотою. Обговорено особливості будови координаційних сполук на основі даних 
елементного аналізу та інфра-червоної спектроскопії. 

 

В Україні приблизно 15 млн. населення проживає на територіях, 

ендемічних по йоду. Наявні спроби виправити це становище за рахунок 

використання йодвміщуючих морепродуктів не забезпечені в достатній кількості 

вітчизняною сировиною і не в змозі кардинально вирішити цієї проблеми. Це дуже 

негативно відбивається на здоров’ї українців, адже систематична нестача йоду в 

організмі людини призводить до різкого зниження інтелекту, а також до появи цілого 

ряду розладів в роботі ендокринної системи. 

Тому пошук нових ефективних шляхів постачання людського організму йод-

вміщуючими органічними та координаційними сполуками на сьогодні є дуже 

актуальним [1-3]. 

Об’єкт дослідження: координаційні сполуки Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), 

Cu(II) з йод-янтарною (йод-сукцинатною) кислотою. 

Предмет дослідження: вивчення складу та ІЧ-спектральних властивостей 

координаційних сполук. 

Методи дослідження: елементний аналіз синтезованих координаційних 

сполук Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) на вміст C, H, І, Me; ІЧ-спектроскопія. 

Постановка задачі 

Метою дослідження є розробка способу одержання йодвміщуючого 

ліганду-йод-сукцинат-іона та координаційних сполук 3d-металів Mn(II), Co(II), 

Ni(II), Zn(II), Cu(II), де йод був би зв’язаний з атомом Карбону ковалентним зв’язком. 

У зв’язку з цим були сформульовані основні завдання дослідження: 

- здійснити аналіз літературних даних відносно ролі і функції сполук йоду 

в людському організмі; 

- розробка способу синтезу йод-янтарної (йод-сукцинатної) кислоти; 

- синтез координаційних сполук Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) з йод-
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сукцинатом калію; 

- встановлення складу отриманих координаційних сполук; 

- вивчити хімічну будову координаційних поліедрів методами ІЧ-спектроскопії. 

Результати та їх обговорення 

Позаяк в літературі є вказівки на те, що іони 3d-перехідних металів сприяють 

кращому засвоєнню йоду в організмі людинці [4], то на наш погляд було б дуже 

зручним мати в одній молекулі координаційної сполуки одночасно і йод, і іон 

перехідного металу. 

Суть способу  одержання йод-янтарної кислоти полягає в наступному. 

Взаємодію червоного Фосфору з елементарним йодом проводять в середовищі 

CCl4. Реакція йодування Фосфору в цьому середовищі протікає гладко, її швидкість 

легко піддається контролю. 

Отриманий РІ3 не обов’язково слід виділяти в індивідуальному стані. PI3 з 

метою одержання НІ, гідролізують водою. Наявність CCl4 в якості розчинника 

дозволяє проводити процес гідролізу з такою швидкістю, яка б забезпечувала процес 

хемосорбції НІ спиртовим розчином малеїнової кислоти без суттєвих втрат 

газоподібного НІ. 

Після завершення процесу гідройодування більшу частину етанолу 

відганяють під вакуумом, який створюється за допомогою водоструминного насосу 

(Рзалишковий = 25-50 мм.рт.ст.), а насичений спиртовий розчин йод-янтарної кислоти 

залишають на кристалізацію при кімнатній температурі протягом ночі. 

Відфільтрований кінцевий продукт висушують до сталої маси у вакуум-ексикаторі. 

Для переведення йод-янтарної кислоти (H2-I-Succ) у її калієву сіль K2-I-Succ, 

H2-I-Succ обробляють на холоді водним розчином КНСО3 до припинення виділення 

бульбашок CO2: 

 

 

                

(1) 

Можливим є також варіант обробки насиченого водного розчину H2-I-Succ на 

холоді подрібненим кристалічним KHCO3. При цьому, з метою запобігання гідролізу 

зв’язку C-I, процес одержання K2-I- Succ слід вести при температурі не вище 10-

12ºC. 
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Отриманий продукт K2-I-Succ викристалізовують із розчину відомими 

методами, висушують у вакуум-ексикаторі до сталої маси. 

Координаційні сполуки 3d-металів з йод-сукцинатом калію одержали за 

рівнянням: 

 

MeSO4+2K2-I-Succ+2H2O→K2[Me(I-Succ)2(H2O)2]+K2SO4                       (2) 

 

Наважку кількістю 0,01 моль кристалогідратів сульфатів Mn(II), Co(II), 

Zn(II), Cu(II), Ni(II) розчиняють у 10 мл холодної води. Утворений розчин 

додають до розчину, що містить 0,02 моля калію йод-сукцинату у 15 мл 

холодної води. Реакційну суміш добре перемішують за допомогою 

магнітної мішалки протягом 30 хв, після чого залишають на кристалізацію на 

протязі 2-х годин. 

Утворений кристалічний продукт відокремлюють шляхом фільтрування 

на лійці Бюхнера, осад на фільтрі послідовно промивають трьома невеликими 

порціями холодної води та етилового спирту (95 % об.) і висушують у вакуум-

ексикаторі до сталої маси зразків. 

Результати елементного аналізу синтезованих продуктів 

Елементний аналіз на вміст 3d-перехідного металу здійснювали 

комплексонометричним методом [5] після попереднього руйнування комплексів 

сумішшю концентрованих HNO3+H2SO4 по методу Спаака. 

Вміст Карбону та Гідрогену визначали на автоматичному аналізаторі фірми 

Carlo Erba (Італія). Вміст Йоду визначали згідно стандартизованої методики [6]. 

Вихід  отриманих  продуктів, забарвлення  та  результати  елементного аналізу 

приведені в таблиці 1. 

Як видно з приведених даних в таблиці 1, молярне співвідношення Me : I-Succ : 

H2O = l:2:2. Таким чином, загальній формулі отриманих координаційних сполук відповідає 

такий запис: K2[Me(I-Suсс)2(H2O)2], де Me(II)=Mn(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) Co(II); 
 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні властивості, вихід та результати елементного аналізу синтезованих 

координаційних сполук 
Знайдено, % Обчислено, % № 

п/п 

Сполука Забарвлення Mr, 

г/моль С Н І Ме 

Брутто-

формула С Н І Ме 

Вихід 

1 K2[Mn(I-Succ)2(H2O)2] біле 653,12 14,62 

14,67 

1,55 

1,53 

38,74 

38,71 

8,33 

8,37 

C8H10MnI2K2O10 14,71 1,54 38,86 8,41 92,3 

2 K2[Co(I-Succ)2(H2O)2] рожеве 657,10 14,53 

14,56 

1,54 

1,52 

38,52 

38,53 

8,93 

8,94 

C8H10CoI2K2O10 14,62 1,53 38,63 8,97 94,1 
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3 K2[Ni(I-Succ)2(H2O)2] салатове 656,88 14,57 

14,65 

1,54 

1,52 

38,49 

38,53 

8,86 

8,89 

C8H10NiI2K2O10 14,63 1,53 38,64 8,94 98,2 

4 K2[Cu(I-Succ)2(H2O)2] синє 661,72 14,46 

14,51 

1,49 

1,53 

38,17 

38,29 

9,57 

9,57 

C8H10CuI2K2O10 14,52 1,52 38,36 9,60 98,6 

5 K2[Zn(I-Succ)2(H2O)2] біле 663,54 14,41 

14,44 

1,54 

1,51 

38,17 

38,19 

9,81 

9,87 

C8H10ZnI2K2O10 14,48 1,52 38,25 9,85 98,2 

 

Варто відзначити, що в умовах, рекомендованих для синтезу згаданих 

координаційних сполук, практично не спостерігається втрати йоду, внаслідок явища 

гідролізу зв’язку C-I, що нас не може не радувати. На підставі результатів елементного 

аналізу на вміст C, H, І отриманий продукт відповідає формулі K2-I- Succ. 

Результати ІЧ-спектроскопічного дослідження координаційних сполук 

ІЧ-спектри отриманих координаційних сполук реєстрували на 

спектрофотометрі UR-20 з використанням методики пресування зразків в таблетках 

із KBr в інтервалі частот 4000-400см-1. Віднесення смуг поглинання  в ІЧ-

спектрах вихідних  та  координаційних сполук приведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Віднесення смуг поглинання в ІЧ-спектрах K2-I-Succ та координаційних сполук 

K2[Me(I-Succ)2(H2O)2] № 
п/п 

Віднесення смуг 
поглинання 

K2-I-
Succ Mn(II) Co(II) Ni(II) Cu(II) Zn(II) 

1 ν (OH)коорд.Н2О - 3470 
3386 

3326 
3311 

3521 
3400 

3600 
3480 

3410 
3360 

2 ν (CH2)as 2943 2942 2943 2943 2942 2943 
3 ν (CH2)s 2868 2866 2868 2875 2874 2875 
4 δ (HOH)коорд. - 1676 1685 1684 1678 1683 
5 ν (COO)as 1580 1591 1598 1564 1587 1581 
6 ν (COO)s 1420 1419 1420 1389 1402 1399 
7 Δν (COO) 160 172 178 175 185 182 

Маятникові - 911 892 889 885 928 
Віяльні - 793 797 797 793 799 

8 

 Трансляційні - 687 689 688 671 684 
9 ν (C-I) 547 546 549 545 546 544 

 
ІЧ-спектроскопічне дослідження синтезованих сполук дозволяє отримати важливу 

інформацію. По-перше, в ході синтезів координаційних сполук не виявлено втрати 

лігандом йоду внаслідок можливих гідролітичних процесів. По-друге, ІЧ-спектроскопія 

дозволяє встановити електроно-донорні атоми йод-сукцинат-іона, його дентатність та 

спосіб його координації, а також хімічну будову координаційних поліедрів. По-третє, ІЧ-

спектроскпія з достатнім ступенем імовірності дозволяє судити про місцезнаходження води. 

Це можливе завдяки тому, що ІЧ-спектральна картина координованих і некоординованих 

молекул води разюче відмінна. Тим більше це легко визначити, бо з цього приводу є маса 
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літературних даних [7, 8]. Знаючи склад і будову координаційних поліедрів, порівняно легко 

можна спрогнозувати властивості синтезованих координаційних сполук, а також можливу 

їх хімічну поведінку в процесі термічно-кулінарної обробки при готуванні їжі. 

Порівняльний аналіз ІЧ-спектрів вихідного продукту - малеїнової кислоти та 

продукту гідройодування йод-янтарної кислоти дозволив переконливо встановити, 

що в ІЧ-спектрі H2-I-Suсc та K2-I-Suсс відсутні смуги коливань (валентних та 

деформаційних), пов’язаних з наявністю подвійного зв’язку (ν (>С=С<), ν (=СН), δ (=С-

Н)неплоске, δ (НСС=)плоске). Натомість у спектрі H2-I-Succ з’явились смуги поглинання, які є 

характерні для asCH )( 2ν  та sCH )( 2ν . У довгохвильовій частині ІЧ-спектрів в H2-I-Suсc 

та K2-I-Succ в області 547 см-1 виявлено смуги, характерні для валентного коливання 

)( IC −ν  [9]. Таким чином, нами отримано достатньо аргументовані докази 

успішного протікання процесу гідройодування малеїнової кислоти із утворенням при 

цьому йод-янтарної кислоти. 

Що стосується форми, у якій будуть використовуватись отримані нами 

йодвміщуючі продукти в якості інгредієнтів БАД до раціону харчування людини, 

то, на наш погляд, найкраще для цього підходить саме K2-I-Suсc, який при 

пероральному прийманні не спричинятиме суттєвого підвищення кислотності 

шлункового соку. 

Визначення локалізації молекул води у складі координаційних сполук 

Довгохвильове зміщення смуг поглинання, що відповідають валентному 

коливанню ν (ОН), від 3600 см-1 (для рідкої води) до 3580 -3326 см-1 (для 

координаційних сполук); короткохвильове зміщення смуг поглинання, що 

відповідають деформаційному коливанню ν (НОН); наявність у області 911-683 

см-1 трьох смуг коливання, які згідно літературних даних [10, 11] кваліфікуються 

як маятникові, віяльні та трансляційні коливання виключно координованих 

центральним атомом перехідного металу молекул води, свідчать про координацію 

останніх. 

Таким чином, у нас є в наявності достатньо переконливі аргументи стосовно 

входження двох молекул води до складу внутрішньої координаційної сфери 

комплексів. 

ІЧ-спектроскопічне підтвердження способу координації йод-сукцинат-іона 

В координації йод-сукцинат-іона беруть участь атоми кисню карбоксильних 

груп. При цьому можуть реалізуватись декілька структур: 
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Монодентатна карбоксильна (І) та бідентатна карбоксильна (ІІ) група: 

 
  І      ІІ 

Про координацію карбоксильних груп йод-сукцинат-іона свідчить зміщення у 

високочастотну область ІЧ-спектру смуги валентного антисиметричного 

коливання ν (СОО)as у низькочастотну область - ν (COO)s. На підставі різниці між 

частотами валентних антисиметричних та симетричних коливань карбоксилу 

можна судити про монодентатний характер координації останнього [10-13]. 

Таким чином, враховуючи те, що карбоксильні групи йод-сукцинат-іона 

виступають в ролі бідентатного ліганду та з урахуванням співвідношення Ме : 

І-Succ : Н2О = 1:2:2, бідентатності I-Succ та особливостей геометрії останнього, 

можна допустити транс-координацію лігандів, що передається схемою: 

 
де: Me2+=Mn2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Cu2+ 

Спосіб координації карбоксильних груп йод-сукцинат-іона добре 

узгоджується з відомими літературними даними [10-13]. 

На підставі запропонованої будови координаційних поліедрів синтезованих 

сполук можна зробити прогноз у термічній поведінці останніх: 

- в процесі термічно індукованих перетвореннях першими будуть 

відщеплюватись координовані молекули H2O; 

- на термічну стійкість (відщеплення координованих молекул води) 

впливатиме природа центрального атома. 

З використанням формули, приведеної в [10], нами розраховано відносний 

ступінь ковалентності зв’язку метал-карбоксил. При цьому вважається, що в 

карбоксилатах лужних металів реалізується цілком іонний зв’язок і ковалентна 
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складова у ньому відсутня. І, навпаки, у складних ефірах (естерах) карбонових 

кислот. 

 

  
100 % ковалентний полярний зв’язок 100 % іонний зв’язок 

Результати розрахунку відносного ступеня ковалентності 

зв’язку приведено в таблиці 3.  

 

Таблиця 3. 
Залежність ВСКЗ Ме-карбоксил від радіусу металу 

 Mn2+ Cu2+ Zn2+ Co2+ Ni2+ 

+2Me
r  0,80 0,72 0,80 0,74 0,73 

Нм 0,080 0,072 0,08 0,074 0,073 
 

Як видно з приведених в таблиці 3 даних, із зменшенням радіусу Ме2+, 

відносний ступінь ковалентності зв’язку Ме-карбоксил має тенденцію до зростання. 

Висновки 

1. Розроблено спосіб одержання йод-янтарної кислоти шляхом гідройодування 

малеїнової кислоти, а з неї - йод-сукцинату калію. 

2. Синтезовано координаційні сполуки складу K2[Me(I-Succ)2(H2O)2], де Me(II) 

= Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) та Cu(II). 

3. Склад координаційних сполук встановлено методами елементного аналізу на 

вміст C, H, І, Me. 

4. Методами ІЧ-спектроскопії доказано дентатність та спосіб координації 

ліганду і молекул води центральними атомами перехідних металів. 

5. На підставі різниці в частотах антисиметричних та симетричних валентних 

коливань координованих монодентатно карбоксильних груп виконано розрахунки відносного 

ступеню ковалентності зв’язку метал-карбоксил. 

6. Встановлено, що відносний ступінь ковалентності зв’язку метал-карбоксил має 

тенденцію до зростання із зменшенням радіусу центрального атома. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3D- МЕТАЛЛОВ Из ЙОД-ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЙОДВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Синтезированы координационные соединения 3d-металлов (Mn(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II)) с 
йод-сукцинатною кислотой. Обсуждены особенности строения координационных соединений на основе 
данных элементного анализа и инфра-красной спектроскопии. 
 

 
THE SUMMARY 

 
COORDINATING CONNECTIONS OF 3D- METALS FROM BY IODINE-SUCCINIC ACID AS 

POTENTIAL  PREPARATIONS 
Co-ordinating connections of 3d-metals (Mn(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II)) are synthesized with 

йод-сукцинатною acid. The features of structure of co-ordinating connections are discussed on the basis of 
information of element analysis and spectroscopy. 
 
 
 
 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

13

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

УДК 685.3:005.6 
 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  І  АНАЛІЗ  СПОЖИВЧИХ  ПЕРЕВАГ В ПОСЛУГАХ  ПО 

РЕМОНТУ  ТА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ВИГОТОВЛЕННЮ ВЗУТТЯ В 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
КОЗАРЬ О.П. , ПЕТРУС Б.Б., ШЕМЕТ О. 

Мукачівський державний університет 
 
Проведено дослідження  і проаналізовано  споживчі  переваги в послугах  по ремонту та 

індивідуальному виготовленню взуття в Закарпатській області з метою покращення якості 
обслуговування. Розроблено анкету,  на основі якої було проведено опитування 70-ти респондентів. 
Отримано статистичні дані по відвідуванню споживачами майстерень по ремонту та індпошиву 
взуття, вивчено найбільш поширені види ремонту взуття та причину їх виникнення.  

 
Послуги по ремонту взуття потребують практично всі категорії населення, 

незалежно від соціального стану, рівня доходів, освіти і статусу. На сьогоднішній 

день питання якості продукції, відповідно до закону «Про захист прав споживача», 

носить деклараційний характер, недостатньо вивчені причини появи дефектів. 

Інфраструктура по ремонту та індивідуальному виготовленню взуття є в зародковому 

стані, носить стихійний характер і тому потребує детальнішого вивчення, 

систематизації причин, пропозицій для вивчення реальних обсягів потреби в даних 

послугах, що і вказує на актуальність даного дослідження. За результатами аналізу 

споживчих переваг в послугах по ремонту взуття можна говорити про регулювання 

показників якості послуг та цінову політику в даній галузі. 

Основним методом вивчення споживчого попиту є анкетне опитування [1, 2, 

4], при якому спостерігається залежність оцінки якості послуг від думки споживачів. 

Анкетування проводилось на базі кафедри технології та конструювання виробів із 

шкіри Мукачівського державного університету з метою вивчення споживчого попиту 

на послуги по ремонту та індпошиву взуття. Опитування проводилось на основі 

анкети розробленої Н.Ф.Вороновим [3], зміст якої приведено в додатку. 

Метою даного дослідження є вивчення і систематизація оцінки якості 

обслуговування замовників і покращення роботи підприємств служби побуту. 

Опитуванням споживачів послуг по ремонту та індивідуальному виготовленню 

взуття проводилась в центрі міст Мукачева, Іршави, Сваляви та Ужгороду. Час 

опитування: листопад – грудень 2009р. Опитування охоплено 70 респондентів, що є 

достатньою кількістю для пробного анкетування [1].  Загальна характеристика 

респондентів наведена в таблиці 1.  
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Таблиця 1.  
Загальна характеристика респондентів 

 
Розподіл респондентів по місцю 
анкетування, людей Характерні ознаки 

респондентів Майстерні 
по ремонту взуття 

Інші 
заклади 

Всього, 
людей 

70 / 100% 

Соціальне положення 
Робітник 11 5 16 / 22.8% 
Службовець 

державного або акціонерного 
підприємства 

12 6 18 / 25.7% 

Службовець 
приватного чи комерційного 
підприємства 

8 5 13 / 18.57% 

Студент 5 15 20 / 28.5% 
Пенсіонер - 4 4 / 5.7% 
Домогосподарка 3 1 4 / 5.7% 

Вікова група 
1) до 20 років 6 2 8 / 11.4% 
2) 20-30 17 13 30 / 42.8% 
3) 31-40 7 2 9 / 12.8% 
4) 41-50 7 4 11 / 15.7% 
5)51-60 5 3 8 / 11.4% 
6) більше 60 - 4 4 / 5.7% 

Рівень доходу в місяць,  в тис. грн. 
1) до 1 20 15 35 / 50% 
2) від 1 до 2 15 11 26 / 37.1% 
3) від 2 до 5 5 2 7 / 10% 
4) від 5 до 8 - 1 1 / 1.4% 
5)  від 8 до 10 - 1 1 / 1.4% 

Стать  респондентів 
Чоловік 13 17 30 / 42.8% 
Жінка 15 25 40 / 57% 

Місце проживання 
Центр міста 15 9 24 / 34.2% 
Околиця міста 6 5 11 / 15.7% 
Сільська місцевість ( 

район) 
20 15 35 / 50% 

 

Результати та їх обговорення 

В результаті анкетування виділено шість вікових груп замовників послуг по 

ремонту та індивідуальному виготовленню взуття. По рівню щомісячного доходу 

респонденти розділились на п’ять груп. Переважаючим видом ремонту взуття є 

дрібний, частота звертання до якого складає декілька раз в рік. Потім іде середній і 

змішаний. Послугами по великому ремонту взуття на сьогоднішній день замовники 

практично не користуються.  
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Аналіз результатів опитування показує, що практично 100% опитаних 

користуються послугами по ремонту взуття, і тільки одна людина з рівнем доходу 

більше 10 тис. грн. в місяць вказала, що звертається за послугами по 

індивідуальному виготовленню взуття. Дрібний ремонт взуття потребують всі 

категорії замовників послуг незалежно від соціального стану, віку і рівня доходів. 

Аналіз таблиці дозволяє зробити певні висновки, що основними споживачами 

послуг по ремонту взуття є особи вікової категорії від 20 до 30 років – 42,8%. 

У процентному співвідношенні жінки складають 57,7% загальної маси 

респондентів. Рівень щомісячного прибутку більшості споживачів послуг по ремонту 

взуття (50%) складає до однієї тисячі гривень, (37,1%) - від 1 до 2-х тисяч гривень. 

По соціальному статусу більшість опитаних складають студенти – 28,5%, 

службовці державного або акціонерного підприємства – 25,7%, та робітники – 22,8%.  

Результати опитування свідчать, що в сільській місцевості послуги по ремонту 

взуття практично відсутні. Більшість опитаних складають мешканці сільської 

місцевості (50%), котрі вимушені їздити в центр міста для того, щоб відремонтувати 

взуття. 

Даючи відповідь на питання анкети про причини звернення до послуг по ремонту 

взуття, більшість респондентів вказали на матеріальне положення (42,8%), та звичка до 

взуття, яка носилось і сподобалось (37,1%). Приблизно 21,4% опитаних відмітили 

відсутність подібного взуття в продажі та 14,2% вказали на інші причини. 

При відповіді на питання анкети “Де Ви переважно купуєте ( чи замовляєте) 

взуття?” більшість – 42,8% вказали на відповідь (а) - на речовому ринку, та 28,8% - (б) 

- в фірмових взуттєвих магазинах. Ця обставина є серйозним попередженням 

спеціалізованим підрозділам по ремонту та виготовленню взуття акціонерних 

організацій місцевої служби  побуту або керівникам цих підприємств. 

Основними мотивами щодо ремонту взуття респонденти вказали і якість 

обслуговування – 38,5%, та власний досвід – 34,2%. 

Висновки 

Таким чином враховуючи незадовільні виробничі умови майстерень по ремонту 

взуття (застаріле обладнання, оснастка, інструменти, погане забезпечення матеріалами 

та комплектуючими), покращити якість обслуговування можна перш за все за рахунок 

удосконалення та покращення якості роботи виконавці, в тобто людського фактору. 

Крім того необхідно звернути увагу на інтер’єр зони прийому замовлення. 
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В межах Закарпатської області необхідно розвивати і створювати мережу 

майстерень і приймальних пунктів сучасного типу, оформлених з використанням нових 

будівельних і оздоблювальних матеріалів, оснащених сучасними робочими меблями і 

оргтехнікою. 

Серед факторів, які вказують на найбільш суттєвий вплив на якість послуг по 

ремонту взуття, замовник виділяє культуру обслуговування в зоні безпосереднього 

контакту споживача послуг і робітника підприємства. Удосконалення цього виду 

діяльності є малозатратним, але ефективним. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  И  АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ПРЕИМУЩЕСТВ В УСЛУГАХ  ПО  
РЕМОНТУ  И ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБУВИ В ЗАКАРПАТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Проведено исследование  и проанализировано  потребительские  преимущества в услугах  по 

ремонту и индивидуальному изготовлению обуви в Закарпатской области с целью улучшения качества 
обслуживания. Разработана анкета,  на основе которой был проведен опрос 70-ти респондентов. 
Получены статистические данные по посещению потребителями мастерских по ремонту и індпошиву 
обуви, изучены наиболее распространенные виды ремонта обуви и причина их возникновения.  

 
 

THE SUMMARY 
 

RESEARCH  AND  ANALYSIS  OF CONSUMER  ADVANTAGES IN SERVICES  IN 
TO REPAIR  AND INDIVIDUAL MAKING OF SHOE IN TRANSCARPATHIAN AREA 
Research  is conducted and consumer  advantages are analysed  in services  in repair and individual 

making of shoe in the Transcarpathian area with the purpose of improvement of quality of service. A 
questionnaire  which questioning of 70  peoples  was conducted on the basis of is developed. Statistical 
information is got on the visit of workshops users on repair to the shoe, the most widespread types of repair of 
shoe and reason of their origin are studied.  
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ДОДАТОК 
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ 

Шановний замовник! 
Мукачівський державний університет проводить вивчення споживчого попиту на послуги по 

ремонту та індивідуальному виготовленню взуття з метою підвищення якості обслуговування 
замовників і покращення роботи підприємств служби побуту. 

Для цього проводиться опитування споживачів даних послуг, а також їх виконавців. 
В зв’язку з цим звертаємося до Вас з переконливим проханням  відповісти на запитання 

запропонованої Вам анкети. 
Опитування анонімне і добровільне, тому підписувати анкету не обов’язково. Однак Ваша участь 

в опитуванні суттєво допоможе у вирішенні сформульованих вище завдань. 
Наперед дякуємо Вам за допомогу і сприяння. 

Розділ 1.Питання, які розкривають суть проблеми 
1. Чи користуєтесь Ви послугами взуттєвих підприємств і служби побуту? 

Вид послуг Так Ні 
По ремонту взуття   
По індивідуальному виготовленню 
взуття   

2.Чи віддаєте Ви перевагу одному якому-небудь підприємству - виконавцю послуг по ремонту чи 
індивідуальному виготовленню взуття? 

Вид послуг Так Ні 
Ремонт взуття   
Індивідуальне виготовлення взуття   
3. Як часто Ви користуєтесь послугами по ремонту та індивідуальному виготовленню взуття? 

Частота  звертань Вид послуг 
Раз в місяць Раз в півроку Раз в рік Декілька раз в 

році 
Ремонт взуття     
Пошив взуття     
4. Вкажіть, будь ласка, мотиви відвідування конкретних підприємств по ремонту та 

індивідуальному виготовленню взуття: 
а) власний досвід;                                    б) репутація підприємства;  
в)поради знайомих та друзів;                 г) зручність розташування;  
д) якість обслуговування;                       е) прийнятна  вартість послуг;  
ж) асортимент (перелік) послуг.  

5. Де Ви переважно купуєте ( чи замовляєте) взуття? 
а) на речовому ринку;                             б) в фірмових взуттєвих магазинах;  
в) в бутиках;                                             г) в ательє підприємств служби побуту;  
д) нема переваги.  

6. Взуттю з яких матеріалів Ви надаєте перевагу? 
а) з натуральної шкіри;                           б) з текстильних матеріалів;  
в) з штучної шкіри;                                 г) нема переваги.   

7. Яким установам по ремонту та індивідуальному виготовленню взуття надаєте перевагу? 
а) державним підприємствам;                б) приватним особам;  
в) де прийдеться.  

8. З яким видом ремонту взуття Ви звертаєтесь найчастіше? 
а) дрібний (заміна набойок, підклеювання та прошивання підошви і т.п.);  
б) середній (заміна деталей верху або низу взуття);  
в) великий (заміна декількох деталей або вузлів деталей верху взуття, заміна підошви);  
г) змішаний;  
д) важко відповісти.  

9. Вкажіть, будь-ласка, основні причини звертання до послуг по ремонту взуття: 
а) матеріальне положення;                        б) звичка до взуття, яка носилась і сподобалась;  
в) відсутність подібного взуття в продажі;  г) інші причини.  

10. Вкажіть, будь-ласка, основні причини звертан 
ня до послуг по індивідуальному виготовленню взуття: 

а) бажання придбати оригінальну модель;        б) матеріальне положення;  
в) відхилення стопи від стандартних розмірів.  
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11. Вкажіть, будь-ласка, кількість пар взуття(за виключенням домашнього) у Вашому гардеробі? 
Кількість  пар  взуття 

2-3 4-7 8-11 Більше 11 
    

12. Взуття якого сезону носіння переважає у Вашому гардеробі? 
а) літнє;  
б) зимове;  
в) демісезонне;  
г) інше.  

13.Визначте, будь-ласка, своє відношення до факторів, які визначають рівень задоволення Ваших 
потреб в послугах по ремонту чи індивідуальному виготовленню взуття: 

Види послуг 
Ремонт Пошив 

№  
п\п 

 
Перелік факторів і ступінь їх впливу 

Задов. Ні Задов. Ні 
1 Ціна ( вартість послуг)     
2 Якість обслуговування     
3 Якість роботи ( взуття)     
4 Асортимент послуг     
5 Строки виконання замовлення     
6 Територіальний розподіл підприємств служб  

побуту     

7 Режим роботи підприємства     
8 Стан (інтер’єр) приміщення приймального 

пункту (салону) підприємства     

9 Наявність інформації про асортимент, 
матеріали     

10 Інші фактори (вказати, якщо вони є)     
Розділ 2. Короткі відомості про респондента 

14. Стать (потрібне підкреслити): 
а) чоловік;  
б) жінка.  

15. Вікова група: 
Роки життя 

До 20 років 20-30 31-40 41-50 51-60 Більше 60 
      

 16. Соціальне положення: 
а )учень або студент; 
б) службовець держпідприємства; 
в) службовець комерційного чи приватного підприємства; 
г) робітник; 
д) військовослужбовець; 
е) домогосподарка; 
є) бізнесмен; 
ж) пенсіонер; 
з) тимчасово не працюючий. 

17. Рівень щомісячного доходу, тис. грн. 
До 1 Від  1 до 2 Від 2 до 5 Від 5 до 8 Від 8 до 10 Більше 10 

      
18. Місце проживання ( потрібне підкреслити): 

а)місто (центр); 
б)місто ( околиця); 
в)сільська місцевість. 

Сформулюйте, якщо рахуєте за потрібне, Ваші пропозиції і побажання по покращенню роботи 
підприємств по ремонту ( пошиву) взуття, підвищення якості обслуговування 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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УДК 687.658 
 
 
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ І МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИРОБІВ ОРТОПЕДИЧНОГО 

НАПРЯМКУ 
 

О.С. ПЕСОЦЬКА, С.Н.ПОЛУДА 
Мукачівський державний університет 

 
В статті проаналізовано конструктивні особливості ортопедичних матраців та чинники, 

що впливають на їх споживчі властивості. Розглянуто напрямки інноваційних технологій, направлених 
на покращення рівня якості та комфортності даного виду виробів. Розроблено ієрархічно-структурну 
схему показників якості ортопедичних матраців. Виконано аналіз типу споживачів та сформульовані 
рекомендації по підбору ОМ з врахуванням типу споживача. 

 
На сьогоднішній день проблемам  опорно-рухової системи  людини 

приділяється велика увага. Перш за все, ці проблеми пов`язані з сидячим способом 

життя більшості людей, який призводить до хвороби хребта. Одним з способів 

мінімізації негативних наслідків гіподинамії є використання спеціальних  матраців, як 

засобу пасивної терапії хребта, профілактики його викривлень і остеохондрозу, зняття 

надмірного тонусу і втомлюваності м'язів. 

Сучасні матраци – це вироби, в розробці яких бере участь велика кількість 

спеціалістів, у тому числі і медпрацівники. В якості історичної довідки зазначимо, 

що вперше результати медичних досліджень при виробництві ортопедичних 

матраців (далі - ОМ) були застосовані у 1929 році американською  кампанією 

SIMMONS [4].   

Зараз в Україні склалася ситуація, при якій відсутні норми та вимоги до 

ОМ [3]. В той же час на українському ринку представлено велику різноманітність 

ортопедичних матраців різних світових та вітчизняних виробників, таких, як «Askona» 

(Росія), «Magniflex» (Італія); «Neolux» (Україна), «Венето» (Україна-Італія). Крім того, 

ринок заполонили дешевою продукцією малі та некомпетентні підприємства, що 

знижують ціну виключно за рахунок використання більш дешевих та неякісних 

комплектуючих та спрощення конструкції матраца, а це негативно відбивається  

на якості готової продукції.  

Тому виникає необхідність в проведенні дослідження факторів, що 

впливають на якість ортопедичних матраців.  

Об'єктом дослідження є конструктивні особливості ортопедичних матраців 

та пакет матеріалів для їх виготовлення. 
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Постановка задачі 

 Метою даної роботи є аналіз асортименту з розробкою  комплексу вимог для 

споживача з індивідуальними потребами. Для досягнення поставленої мети необхідно 

проаналізувати конструктивні особливості ортопедичних матраців та визначити  

вплив кожного з конструктивних елементів на властивості виробу, розробити 

вимоги до даного асортименту  виробів з врахуванням індивідуальних ознак різних 

типів споживачів та  рекомендації по підбору ОМ. 

Результати та їх обговорення 

Розділ медицини ортопедія займається діагностикою, профілактикою та 

лікуванням деформацій та порушень функцій кістково-м’язової системи. Згідно її 

теорії для повноцінного відпочинку під час сну хребет не повинен змінювати 

природних контурів,  не бути навантаженим. Така умова забезпечується при 

дотриманні певного співвідношення показників ортопедичності, анатомічності та 

жорсткості спального місця.  Ортопедичні властивості – це здатність зберігати 

правильне положення хребта, не дозволяючи йому прогинатися. Анатомічність - 

здатність підлаштовуватися під згини тіла.  Жорсткість – це опір тілу, здатність 

забезпечити йому достатню підтримку.  Для забезпечення балансу між цими 

показниками  в конструкцію матрацу входить  досить складна композиція 

матеріалів м`яких і жорстких шарів (рис. 1), кожен з яких має своє значення, 

певне розміщення  в структурі пакету матеріалів і, в комплексі з іншими 

матеріалами, підкреслює ортопедичні властивості виробу.   В   залежності   від   

кількості   та   товщини   шарів   наповнення, ортопедичний матрац стає жорстким 

або навпаки, м'якшим.   

 

                      Чохол 
                      М`який шар 
                     Жорсткий шар 

Основа матрацу  
(пружинний      блок) 

 
                    Жорсткий шар 
                    М`який шар 
                    Чохол 

Рисунок1 – Структурна схема пакету матеріалів ортопедичного матрацу 

Основа матрацу, каркас, може бути як пружинним так і безпружинним. Саме 

пружинні матраци володіють кращими ортопедичними властивостями. Пружинну 

серію ортопедичних матраців доцільно поділити наступним чином [4]: 
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- матраци, виготовлені на основі пружинного блоку зі сплетених між собою пружин (рис. 

2; а) - пружинний блок «Боннель); 

- матраци,  виготовлені на основі пружинного блоку з незалежних пружин (рис.2; 

б),в)).  

  
а)                                 б)                                        в) 

Рисунок 2 – Пружинні блоки ортопедичних матраців: а) пружинний блок «Боннель», б) 
незалежний пружинний блок в) незалежний пружинний блок  на основі мультипакету. 

 

Пружинні блоки з незалежних пружин відрізняються розмірами пружин та 

щільністю їх розміщення, що значно впливає на якість і споживчі властивості ОМ (таб. 

1).   
Таблиця 1 

Технічна  характеристика пружинних блоків ортопедичних матраців 

№ 
п/п 

Вид 
пружинног
о блоку 

Характеристика 
пружинного блоку 

Розміри 
пружин*, 

см 

Щільність 
пружинного 
блоку**   

Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
З пружин, 
сплетених 
між собою 

Двоконусні 
переплетені між 
собою пружини,  

5х14х9 
 100 

Рівномірний 
розподіл 

навантаження 
Відсутнє тертя 
металевих 

конструкцій. 
Низька вартість 

Низьки 
ортопедичні 
властивості 

2 
З 

незалежних   
пружин 

Кожна пружина 
заключена в окремі 
тканні чохли, зшиті 

між собою 

4х12х5,5 256 

Високі 
ортопедичні та 

пружні 
властивості. 

- 

3 
З 

незалежних  
мініпружин 

Те ж 
5-6 х 

12-13х 
4-3,5 

382-512 

Максимально 
анатомічні та 
високі пружні 
властивості. 

Висока 
вартість 

  * - 1 число -кількість витків, 2 число - висота пружини, 3 число - діаметр пружини 
  **  - кількість пружин на м2                           
       

Призначення та  технічні характеристики структурних елементів,  що покривають 

пружинний блок та ізолюють його від контакту з тілом людини, представлено в таблиці 

2. 
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Таблиця 2 
Технічна характеристика структурних елементів пакету ортопедичних матраців 

Структурні 
елементи пакету Характеристика  Призначення шару 

1 2 3 

Термопресований 
войлок 

суміш бавовняних, вовняних, 
поліамідних волокон 

- надання оптимального показника жорсткості; 
- забезпечення ізоляції пружинного блоку від м’яких 
шарів наповнення; 
- забезпечення рівномірного розпреділення 
навантаження по поверхні пружинного блоку 

Пінополіуретан - пористий об`ємний пружній 
поліефірний матеріал  

- посилення пружнього ефекту; 
- запобігання ковзанню м’яких шарів наповнення  
один відносно одного; 
 - надання м’якості 

Бавовняний шар бавовняна вата 
- забезпечення теплообміну  в теплий період часу; 
- забезпечення циркуляції повітря всередині матрацу; 
- надання гігроскопічних властивостей  

Вовняний шар вовняна вата 
- збереження температури тіла  в холодний період 
часу; 
- забезпечення м’якості та пружності 

Голкопробивний 
ватин 

залишки 50% вовняних та 50% 
синтетичних волокон 
текстильного виробництва 

- надання м’якості та еластичності; 
- забезпечення циркуляції повітря всередині матрацу 

Кокосове 
волокно (койра) 

природній матеріал (волокна 
кокосового горіху скріплені 
просочуванням латексом) 

- гарантує тривалий термін експлуатації матрацу; 
- надання додаткової жорсткості; 
- надання антиалергенних, антистатичних та 
антибактеріальних властивостей  

Перфорований 
латекс 

виготовляється з соку дерева гевеї, 
що утворюється при  спилюванні 

- володіє антиалергенними властивостями; 
- отвори перфорації забезпечують вентиляцію, 
волого- та теплообмін; 
- відновлює первинну форму; 
- забезпечує максимальну ергономічність 

Морська трава  кріпляться на джутовій тканині 
- надання додаткової жорсткості; 
-підвищення терміну експлуатації; 
- ароматизація виробу 

Кінське волосся скріплюється між собою 
латексним просоченням 

- надання додаткової жорсткості; 
- підвищення терміну експлуатації 

Матеріал 
«memory form» 

в’язка еластична поліуретанова 
піна (щільність 500 кг/м3) 

- надання максимальної ергономічності;  
- повторення рельєфу тіла людини під час сну 

Аератори  вентиляційні металеві рішітки. 
- циркуляція повітря зсередини матрацу; 
- тепло- та вологообмін 

 

Надійність ортопедичного матрацу залежить від якості кріплення структурних 

елементів пакету матеріалів, забезпечуючи витривалість   та комфортність при його 

використанні.  Було проведено дослідження  надійності існуючих способів кріплення 

(табл.3). 
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Таблиця 3 
Аналітична характеристика способів кріплення 

Вимоги до якості виконання 
операції  Переваги Недоліки 

1 2 3 
Прошивний вид кріплення – ниткове з`єднання всіх шарів м’якого наповнення  вистьобуванням 

- Площа однієї ячійки – не 
більше 2 дм2;  
- безперервність прошивки без 
стягування 
- прокол голки повинен бути 
ледь помітним  

надійність фіксації  шарів; 
покращення експлуатаційний 
характеристик; 
високі естетичні властивості. 

створює ефект «хвилі» (за рахунок 
скріплених між собою шарів 
наповнення).  

Ґудзиковий вид кріплення - гудзики з синтепону розташовані рядами і завершують ниткове з`єднання 
всіх шарів м’якого наповнення 

Міцність з`єднань нижча собівартість, ніж у 
прошивного виду кріплення 

через деякий час з`єднання внутрішніх 
шарів слабшає;  
знижується естетичність 

Гладконатягнутий незйомний чохол - нерухомість досягається за рахунок сильного натягу чохла на 
внутрішні шари  

Стабілізація розташування 
м`яких шарів виробу  

рекомендується дітям віком 
до 9 років; 
низька ціна. 

використовується для виготовлення 
лише дитячих матраців 

Вистьобаний зйомний чохол – чохол вистьобується з флізеліном та об`ємними матеріалами 
Стабільність розташування  
м`яких шарів   після 
повторного вдягання чохла 
(при пранні або хімчищенні) 

по периметру матраца 
розміщена застібка-
«блискавка», що забезпечує 
зручність догляду 

по периметру матраца поролонова 
коробка – поганий повітреобмін 

 

Підвищення конкурентоспроможності  даного асортименту  виробники 

забезпечують впровадженням інноваційних технологій. Нижче представлено аналіз 

сучасних пропозицій у виробництві ортопедичних матраців.                                                
Таблиця 4 

Інноваційні технології у виробництві ортопедичних матраців 
Назва додаткової 

обробки Функційні значення обробки  Властивості, надані виробу 

1 2 3 

Матеріал 
«Memory form» 

Під дією ваги та температури тіла людини матеріал 
«Memory form» розм`ягшується та швидко  
відтворює контури тіла 

Забезпечення  антипролежньової 
функції 

Просочення 
«Ultimate 
freshness®» 

Противодіє появі шкідливих мікроорганізмів, 
плісняви, та пилових кліщів, захищає тканину 
від неприємних запахів та чорних плям,  
викликаних різними видами бактерій та грибків 

Зниження рівня алергенних та 
астматичних реакцій організму 
 

1 2 3 

Просочення 
«Ultraphil®», 
«Ultraphil plus®»    

Забезпецує відведення  надлишкової вологи від 
тіла; зменшення електростатичного поля на 
поверхні ОМ;  протидія появі шкідливих бактерій 
та пилових кліщів 

Підвищення рівня комфортності. 
Зниження рівня алергенних та 
астматичних реакцій організму 
 

Обробка іонами 
срібла 

Надає матеріалам  протимікробної та 
антибактеріальної дії.  
Протидіє накопиченню статичної напруги на 
поверхні матраца 

Підвищення рівня комфортності. 
Зниження рівня алергенних та 
астматичних реакцій організму 
 

Технологія 
вакуумної 
упаковки 

Для зменшення габаритних розмірів виробу  на 90% Створення зручності при придбанні 
та транспортуванні ОМ 
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Споживча цінність продукції залежить від комплексу  експлуатаційних, 

гігієнічних та ергономічних показників якості, що обумовлює придатність виробу 

задовольняти конкретні потреби у відповідності до  призначення. Забезпечення 

властивостей ОМ визначається його конструктивними особливостями, вмістом пакету 

матеріалів,  рівнем його естетичної та технологічної досконалості, надійності 

матеріалів та з`єднань.  Підсумовуючи результати роботи, а також, враховуючи  данні 

анкетування споживачів [5], було розроблено вимоги до даного асортименту і 

систематизовано їх у вигляді структурно-ієрархічної схеми [1,2] (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Структурно-ієрархічна схема показників якості ортопедичних матраців 
 

Необхідно зазначити, що відповідність всіх показників  без врахування 

індивідуальних особливостей споживача значно знижує споживчу цінність 

виробу. Тому,  при виборі ОМ основоположним фактором є врахування таких 

характеристик споживача як вік, зріст, вага, стан хребта, спосіб життя. Врахування 

Вимоги до ортопедичних виробів 
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вимог медичної науки ортопедії [6], а також побажань  користувачів ОМ дозволило 

систематизувати інформацію та розробити рекомендації по підбору ортопедичних 

матраців з врахуванням індивідуальних ознак (табл.4). 
Таблиця 4 

Характеристика груп споживачів ортопедичних матраців 

№
 

оз
на
ки

 

Н
ай
м
ен
ув

  
оз
на
ки

 

Гр
уп
а 

сп
ож

ив
ач
а 

Характерист
ика 

споживача 

Характеристика 
хребтово-м`язової

системи 
споживача 

Ортопедичні 
функції 

спального місця 

Вимоги 
до матрацу 

1 2 3 4 5 6 7 
І 

Діти до 3-х 
років 

Тканини хребта 
м’які 

1 Чітка фіксація 
хребта та м`язів 
2 Суворо 
горизонтальне 
положення  хребта  

Висока жорсткість  

ІІ 
Від 3-х до 27 
років 

Відбувається 
розвиток 
хребтово-
м`язової системи  

1. Фіксація хребта та 
м`язів 
2. Горизонтальне 
положення  хребта 

Середня або висока 
жорсткість  

ІІІ Від 27 до 47 
років 

Відносна 
стабільність 
організму  

Зручність спального 
місця 

Жорсткість спального 
місця за власним 
бажанням споживача 

1 В
ік

 

ІУ 

Від 47 років 

1. Старіння 
організму 
 2. Накопичення 
в організмі 
незворотніх змін  

1.Забезпечення 
стабільної підтримки 
тіла  
2. Забезпечення 
вільного кровообігу  

1.Висока 
анатомічність  
2. Низький показник 
жорсткості  

І 
Менше 60 кг Відповідно 

вікової групи  

Відповідно вікової 
групи з врахуванням 
третьої знаки 

Мінімальна жорсткість 

2 В
аг
а 

ІІ 
Більше 60 кг Відповідно 

вікової групи  

Відповідно вікової 
групи з врахуванням 
третьої знаки 

Підвищена жорсткість 

І Фізично 
активні 
(спортсмени, 
фізично 
працюючі) 

Відповідно 
вікової групи  

Відповідно вікової 
групи з врахуванням 
другої ознаки 

1. Максимальна 
анатомічність  
2. Висока або середня 
жорсткість 

3 
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ве
нь
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вн
ос
ті

 н
а 
пр
от
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і 

дн
я ІІ 

Фізично 
пасивні 

Відповідно 
вікової групи  

Відповідно вікової 
групи з врахуванням 
другої ознаки 

1.Жорсткість 
спального місця за 
власним бажанням 
2.Високого рівня 
анатомічності не 
вимагається 

 

Висновки  

В роботі проаналізовано структурні елементи пакету ортопедичних матраців та 

їх вплив на забезпечення оптимальних показників якості даного виду виробів;  

структуризовано інформацію про інноваційні технології в галузі виробництва 

ортопедичних виробів та їх вплив на підвищення споживчих властивостей; 

сформульовано вимоги до даного асортименту  виробів та розроблено структурно-
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ієрархічну схему показників якості. Крім того, проведено систематизацію типів 

споживачів для ортопедичних матраців. розроблено рекомендацій по підбору 

ортопедичних матраців для різних категорій споживачів   з врахуванням їх 

індивідуальних  характеристик.  
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

В статье проанализированы конструктивные особенности ортопедических матрасов и факторы,     
которые влияют на их потребительские свойства. Рассмотрены направления инновационных  
технологий, улучшающих уровень качества и комфортности данного вида изделий. Разработана 
иерархично-структурная схема показателей качества ортопедических матрасов. Проведен анализ типов 
потребителей и сформулированы рекомендации по выбору ортопедических матрасов с учетом   
индивидуальных потребностей. 

 
 

THE SUMMARY 
 

ANALYSIS OF CONSTRUCTION  AND MATERIALS OF ORTHOPEDIC  PRODUCTS 
Structural features mattresses and factors that affect their consumer properties are  analyzed in the 

article . Directions of innovative technologies that improve the quality and comfort of this type of product are 
considered. Recommendations at the choice of orthopedic mattresses in view of individual needs are developed. 
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УДК 687-1: 687.03: 658.5 
 
 
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗИ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ТА АНАЛІЗ РІВНЯ  рН  В 

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ 
  

В.В.ГЕРАСИМОВ, С.С.МАТВІЙЧУК, Л.В.ЛЕГЕНЬКА  
Мукачівський державний університет 

 
В даній статті авторами аналізуються результати дослідження відповідності текстильних 

матеріалів (на прикладі камуфляжних матеріалів) нормам «Екотекс» по показнику рН екстрагованого 
розчину у відповідності до умов виявлення. 

 
Екологічні  проблеми текстильної промисловості в більшості випадків 

стосуються  вирішення задач, пов’язаних  с утилізацією і регенерацією відходів 

виробництва: очищення стічних вод; створення замкнутого циклу водопостачання; 

очищення повітря робочої зони від виробничого пилу та волокон. При цьому іншому 

аспекту екологічних проблем текстильної промисловості – задачам екологічному 

контролю самої текстильної продукції присвячено значно менше наукових робіт.   

В той же час сьогодні при виготовленні текстильних матеріалів та виробів з них 

все більше уваги приділяється показникам безпечності матеріалів та виробів з них, а не 

тільки показникам якості. Адже все, що виготовлено людиною з застосуванням 

хімічних речовин, теоретично представляє небезпеку як для навколишнього 

середовища, так і для споживача [1]. Даній проблемі присвячено увагу дослідників 

Разуваєва А.В., Кричевського Г.Є., Галика І.С. та ряду інших науковців. 

Групи хімічних речовин, які застосовуються в текстильній промисловості на 

різних етапах виготовлення та обробки матеріалів  представлено на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Характеристика допоміжних текстильних речовин,  

які застосовуються в текстильній промисловості 
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Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом даного дослідження є виявлення відповідності показників визначеної 

групи матеріалів (камуфляжних) щодо вимог сертифікаційнійної системи «Екотекс». 

Прагнення забезпечити високий рівень якості  шляхом  задоволення споживчих 

вимог, які у більшості відносяться до обов’язкових, може призвести до істотного 

зниження показників екологічності виробу. Так, як було зазначено в роботі [1,2] 

забезпечення високої зносостійкості виробу за рахунок просочуваннь різного виду 

апретами  дасть позитивний ефект з боку властивостей надійності, що є важливим для 

одягу військовослужбовців для виконання ними професійних обов’язків. При цьому 

виникне негативний ефект – зменшення рівня екологічної безпеки, що призведе до 

погіршення самопочуття та здоров’я і в результаті військовослужбовець таки не зможе 

виконати свої професійні обов’язки.  

Така саме проблема виникає при застосуванні будь-яких інших допоміжних 

текстильних речовин (антимікробна, антистатична, малозсідальна  обробки), які 

утворені на основі спеціальних хімічних сполук. Їх застосування несе також 

певнуекологічно небезпеку.     

Саме тому в системах сертифікації існує чіткий розподіл споживчої якості 

продукції від її безпеки. 

Постановка задачі 

Метою дослідження є визначеня відповідності текстильних матеріалів по 

показнику рН екстрагованого розчину (на прикладі камуфляжних матеріалів) у 

відповідності норм «Екотекс» з послідуючим їх аналізом. 

Результати та їх обговорення 

В західній Європі вже 20 років діє  Міжнародна асоціація досліджень та 

випробовувань в галузі текстильної екології – «Екотекс» [4,5]. На основі 

сертифікаційної системи «Екотекс», яка  розглядає основні принципи безпеки 

текстилю, створився новий напрямок в виробництві одягу, взуття, домашнього 

текстилю – «Екотекстиль», який ґрунтується на вимогах до виробників відносно 

безпеки сировини, матеріалів, та виробів; безпеки виробництва, мінімізації впливу на 

природу при виробництві; безпеки виробів при утилізації після процесу експлуатації. 

Принциповим для системи «Екотекс» є поділ всіх текстильних матеріалів на 

класи в залежності від їх призначення та жорсткості вимог безпеки, які до них 

висуваються (табл.1) [5]: 
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Таблиця 1.  
Класифікація текстильної продукції в залежності від рівня вимог безпеки 

Клас Призначення текстильної продукції Рівень вимог 
безпеки 

Клас І 

Дитячий асортимент: текстиль, основні продукти та 
аксесуари, які використовуються при виготовленні 
виробів для дітей до 2-х років, за виключенням 
шкіряного одягу. 

Найбільш жорсткі 
вимоги. 

Клас ІІ 

Асортимент виробів в прямому контакті з шкірою, 
більша частина поверхні яких при використанні 
знаходиться в прямому контакті з шкірою людини 
(блузи, сорочки, білизна та ін.) 

Вимоги жорсткі 

Клас ІІІ 

Асортимент виробів, які не мають прямого контакту зі 
шкірою, тільки мала частина поверхні яких при 
використанні знаходиться в прямому контакті з шкірою 
людини (верхній одяг). 

Вимоги менш 
жорсткі 

Клас ІV 

Асортимент декоративних матеріалів та виробів з них, 
які створюють середовище постійного або тимчасового 
існування людини (скатертини, штори, матеріали для 
оббивки, чохли, текстильні обої та ін.) 

Жорсткі вимоги 
по емісії 
шкідливих 
речовин у 
приміщенні 

Система «Екотекс» складається з двох самостійних частин: «Екотекс-100», та 

«Екотекс-200». 

«Екотекс-100» містить вимоги до певних характеристик безпеки матеріалу і 

встановлює гранично допустимі концентрації (ГДК) таких параметрів, як: рН – 

(кислотність, лужність, нейтральність) екстрагованого розчину; вільний формальдегід; 

важкі метали; пестициди; пентахлорофенол; потенційно канцерогенні азобарвники; 

хлорорганічні носії; стійкість забарвлення до дії поту та слини (для дітей);  запах; 

алергенні забарвлюючі речовини. 

«Екотекс-200» вказує стандартні методи кількісної оцінки характеристик 

безпеки, зазначених в «Екотекс-100». 

В середовищі, що нас оточує – повітрі, ґрунті, воді (військовослужбовці в 

залежності від роду військ в більшій або меншій мірі контактують з усіма 

середовищами) – знаходиться велика кількість мікроорганізмів, звідки вони 

потрапляють на предмети, одяг шкіру, через їжу – в   рот та кишечник. Захисним 

бар’єром на шляху мікроорганізмів зовні є слизові оболонки та шкіра. Саме тому 

міжнародна виставка в Дюссельдорфі «Безпека та охорона здоров’я»  в 2007 р. 

пройшла під девізом «Два квадратні метри шкіри – найважливіші квадратні метри в 

твоєму житті» [7]. Біоцидні обробки, що можуть бути використані для камуфляжних 

матеріалів, це [7]: 
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- антимікробна (запобігає розмноження та росту колоній патогенних бактерій); 

- протигрибкова (стримує ріст пліснявих та інших мікрогрибків); 

- антигнилосна (захищає текстильний матеріал при контакті з водою та 

грунтом); 

- антиалергенна (від пильового кліща); 

- репелентна (яка відганяє кровососущих комах). 

Зміна рівня рН шкіри внаслідок взаємодії з речовинами, які входять в склад 

текстильного матеріалу може призвести до зменшення захисної функції шкіри людини. 

Одним з перспективних напрямків бактерицидної обробки виробів є застосування 

нанотехнологій, зокрема, впровадження іонів срібла в волокна та нитки, що описано в 

роботах  Глубіш П.А. 

Тому значення рівня рН в забезпеченні екологічності текстильних матеріалів 

відіграє значну роль поряд з іншими показниками, а в окремих випадках – визначальну. 

Згідно вимог «Екотекс-100»  для текстильної продукції І-го та ІІ-го класу рН 

повинно бути в межах 4,0 – 7,5. Це обумовлено тим, що ця продукція знаходиться в 

безпосередньому контакті зі шкірою, рН якої складає 4,5 – 5,5 (ізоелектрична точка). 

Для ІІІ та ІV класу текстильної продукції рН складає 4,0 – 9,0, тобто менш жорсткі 

умови. Камуфляжні матеріали використовуються для виготовлення  складного 

асортименту одягу для військовослужбовців, який  знаходиться в прямому контакті з 

різними ділянками тіла, тому відноситься до ІІ класу текстильних матеріалів, 

відповідно рівень вимог безпеки є жорстким.   

Узагальнюючи екологічні показники безпеки матеріалів доцільно використати 

графічну інтерпретацію рівня якості з використанням усіх визначених відносних 

одиничних показників. Для цього застосовують метод побудови кругової діграми, на 

променях якої відкладають розрахункові значення qi. Кількість променів має 

відповідати кількості показників у встановленій номенклатурі показників якості. Така 

діаграма дає уявлення про рівень якості виробу як в цілому, так і за окремими 

показниками, що дозволяє, спираючись на конкретні дані, визначити напрямки робіт з 

покращення якості.  

При побудові діаграми використовувався диференційний метод, який 

основується на співставлення одиничних показників якості оцінюваного матеріалу або 

виробу з одиничними базовими показниками, що прийняті як вихідні при порівняльних 

оцінках конкретної продукції.  
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Отже, даний графічний метод можна застосувати для оцінки рівня якості 

досліджуваних камуфляжних тканин згідно екологічних показників (рис.2, табл. 2). 

 
Рисунок 2 -   Діаграма індексів якості (екологічних показників) камуфляжних матеріалів 

. Дані діаграми дають наочне уявлення про відповідність камуфляжних 

матеріалів екологічним вимогам. 
Таблиця 2.  

Умовні позначення показників відповідності q 
Умовне 

позначення 
показника 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 

Назва 
екологічного 
показника 

Стій-
кість 
зафарбу-
вання до 
дії пран-
ня, бали 

Стійкість 
зафарбуван-
ня до дії 
сухого тертя, 
бали 

Стійкість 
зафарбуван-
ня до дії 
мокрого 
тертя, бали 

Стійкість 
зафарбуван-
ня до дії 
дистильова-
ної води, 
бали 

Наяв-
ність 
вільного 
нормаль-
дегіду 

Наявність 
солей 
важких 
металів 
(алюміні-
євих, 
мідних, 
хромових) 

Реакція 
водного 
розчину 

Волок-
нистий 
вміст, % 
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Авторами було проведено аналіз рівня рН камуфляжних матеріалів, отриманого 

за різними методиками: у відповідності ІSО 3071-2008 «Материалы текстильные. 

Метод определения рН водного экстракта.» та   ГОСТ 25617-83 «Материалы 

текстильные. Метод определения рН водного экстракта.» (останній є діючим на 

теренах України). 

Було проведено дослідження 7 - ми видів камуфляжних матеріалів [2,3] з метою 

оцінки їх відповідності екологічним вимогам «Екотекс-100», зокрема рН 

екстрагованого розчину. Зразки №№ 1,2,7 – вітчизняного виробництва, зокрема взірець 

№7 виготовлений на підприємстві у м.Чернігові. Країна-виробник взірця № 4 – Китай, 

інформація про виробників взірців №№ 3,5,6 відсутня.  

Відсутність повної інформації  про виробника пов’язана з відсутністю 

супроводжуючої  документації на  текстильні  матеріали, що ускладнює підбір пакету 

матеріалів для виробу, оскільки кількісні та якісні характеристики матеріалу невідомі. 

Відповідно, при відсутності документації можна зробити припущення, що даний 

матеріал не проходив сертифікацію відповідності якості та вимогам безпеки. Це 

підтверджує доцільність виконаного дослідження. Характерним є те, що усі 

дослідження проводилися на нових зразках камуфляжних матеріалів, тому виникає 

закономірне запитання, чи  зміниться значення показника, якщо матеріали піддавати 

певним фізико-механічним впливам, а саме тертя, прання, прасування. Тобто створення 

реальних умов експлуатації одягу протягом певного часу.  

При вимірюванні реакції водного розчину згідно ІSО 3071-2008 (температура 

екстракту 18-25˚С), було визначено що зразки ТМ 1- ТМ7 мають рівень рН нижче 

гранично-допустимої норми (середовище – кисле). Дані зразки матеріалів  піддали 

фізико-механічним впливам, які були зазначені вище. В результаті було виявлено, що 

після двох циклів прання [6]  реакція водного розчину майже не змінюється і 

залишається кислою.  Ймовірніше за все, такий низький рівень рН зумовлений видом  

барвника, який використовувався для даного матеріалу  та видом апретів. Результати 

дослідження наведено в таблиці 3 та рис.3. 
Таблиця 3. 

 Значення рівня рН досліджуваних камуфляжних текстильних матеріалів 

Значення рН водного розчин 

Температура екстрагування 

Кодове позначення 
тканини 

20-25 °С 
(ІSО 3071-2008)  

100°С 
(ГОСТ 

25617-83) 

Засоби та 
умови 

проведення 
випробувань 
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Нова 
тканина 

Тканина 
після 1-го 
прання 

Тканина 
після 2-го 
прання 

Нова 
тканина 

Тканина 
камуфляжна 1 3,4 3,7 3,6 6,2 

Тканина 
камуфляжна 2 3,6 3,1 3,1 6,0 

Тканина 
камуфляжна 3 3,4 3.6 3,6 6.4 

Тканина 
камуфляжна 4 3,3 3,2 2,9 6,8 

Тканина 
камуфляжна 5 3,3 3,1 3,3 5,3 

Тканина 
камуфляжна 6 3,7 3,1 3,1 6,4 

Тканина 
камуфляжна 7 3,4 3,1 3,2 5,8 

Пральний 
порошок вода, 
посуд, прилад  

ПТ-4, 
індикаторна 
бумага,  
рН- метр 

 

 
Рисунок 3 – Діаграма зміни реакції водного розчину камуфляжних матеріалів в залежності 

від циклів прання і температури 
 
Як видно з даної діаграми, показники рівня рН водного екстракту з матеріалу 

при температурі 18-25 °С (ІSО 3071-2008) майже не змінюються, навіть, якщо тканина 
піддається дії тертя, прання і прасування. Але при зміні температури даний показник 
значно змінюється. Якщо проводити випробування при температурі 100 °С  (ГОСТ 
25617-83), то значення рівня рН у всіх тканинах є нейтральним і знаходиться в межах 
допустимих норм вимог безпеки щодо ІІ-ї групи матеріалів. Як було вже зазначено, 
саме до даної групи  відноситься камуфляжний матеріал, що свідчить про відповідність 
матеріалів вимогам «Екотекс» відносно рівня рН. 

Висновки  
Аналізуючи отримані результати дослідження, можна зробити висновок про 

існуючу невизначеність з проблеми детермінації показників екологічної безпеки одягу 

ТМ1     ТМ2      ТМ3      ТМ4     ТМ5      ТМ6   ТМ7
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в рамках існуючих нормативних документів. Так,  визначення показника рН 
відрізняється (за діючим на сьогодні ГОСТом) від міжнародного  регламентованого 
стандарту  «Екотекс». Важливість цього пункту визначає степінь безпеки одягу в 
процесі його експлуатації,  що в ряді випадків може спричинити шкоду здоров’ю 
людини в процесі виконання нею професійних обов’язків. Тому, використання та 
застосування норм стандарту «Екотекс»  на території України вирішить проблему щодо 
екологічної експертизи текстильних матеріалів та виробів з них, що вже виконано 
рядом країн СНД, зокрема Росії.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И АНАЛИЗ УРОВНЯ  рН  В 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

В данной статье авторами анализируются результаты исследований соответствия текстильных 
материалов (на примере камуфляжных материалов) нормам «Экотекс» по показателю рН экстагируемого 
раствора в зависимости от условий проведения исследований 

 
 

THE SUMMARY 
 

ECOLOGICAL EXAMINATIONS of SEWINGS WARES And ANALYSIS of LEVEL  of рН  In 
TEXTILE MATERIALS 

 The results of research in accordance of standart "Ecotex" of textile materials (on the example of 
miletary suite materials) on the index of рН which was extracted from solution are analysed by authors in this 
article.  
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УДК 685.31: 613.48. 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНИХ ВІДЧУТТІВ ДИСКОМФОРТУ В 
СИСТЕМІ “СПОЖИВАЧ – ВЗУТТЯ – ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ” 

 
А.В. КОСОВІЛКА, Н.Д. АНДРЕЙКО,  Ю.І ФОРДЗЮН  

Мукачівський державний університет 
 

Досліджені психофізичні аспекти відчуттів дискомфорту в системі “споживач – взуття – 
зовнішнє середовище”. На основі соціологічного опитування зроблена спроба систематизувати 
відчуття споживача в умовах дискомфорту. Отримані результати дозволяють говорити, що в спеку 
першочерговою причиною появи дискомфорту є відчуття зайвої вологи, обумовлене потовиділенням, у 
холодну пору року причиною появи дискомфорту є відчуття холоду. 

 
У нормативних документах на товарну продукцію оговорено рівні взаємодії в 

системі “споживач - товар - зовнішнє середовище”, а саме: комфортний стан, відносно 

дискомфортний стан, екстремальний стан, надекстремальний стан [1]. 

Однак дана градація взаємодії між людиною та товаром не відображає 

кількісних параметрів стану комфорту чи дискомфорту. Це особливо актуально для 

продукції взуттєвої галузі, адже в залежності від індивідуальних особливостей людини, 

виду взуття, інтенсивності фізичного навантаження та умов зовнішнього середовища 

відчуття дискомфорту у кожного споживача проявляється по різному. Як наслідок, 

критерії якості взуття, зокрема кількісні параметри ергономічності, комфортності, 

гігієнічності на сьогоднішній день недостатньо регламентовані [2]. Тому в системі 

“споживач-взуття-зовнішнє середовище” безпосередні відчуття, потребують 

детального вивчення та систематизації. 

Об’єкти та методи дослідження  

Об’єктом дослідження є відчуття споживача при експлуатації взуття, адже від 

умов навколишнього середовища значною мірою залежить зручність у системі 

“споживач-взуття-зовнішнє середовище”. 

Як відомо, відчуття - психічний процес відображення окремих елементарних 

властивостей дійсності; чутливість до фізичних і хімічних властивостей середовища, 

що безпосередньо впливають на органи відчуттів людини. У залежності від 

розташування рецепторів усі відчуття людини поділяються на три групи[3,4]: 

– до першої групи відносяться відчуття, що пов’язані з рецепторами, які 

знаходяться на поверхні тіла: слухові, зорові, нюхові, смакові, і шкірні відчуття – 

екстероцептивні відчуття. 
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– до другої групи відносяться інтероцептивні відчуття, які зв’язані з 

рецепторами, що знаходяться у внутрішніх органах. 

– до третьої групи відносяться кінестетичні (рухові) і статичні відчуття, 

рецептори яких знаходяться в м’язах і сухожиллях – пропріоцептивні відчуття. 

Зовнішні шкірні відчуття поділяються на тактильні, відчуття болю, тепла, 

холоду. Кожен з цих видів шкірних відчуттів має свої рецептори. Органи чуття 

сприймають відчуття рецепторами за рахунок нервових імпульсів, що поступають до 

аналізаторів кори головного мозку. Діяльність аналізаторів умовно - рефлекторна. 

Тактильні відчуття відповідають за розпізнавання рельєфності поверхні предметів. Це 

відчуття дотику, тиску, “упорність” (рос.) взуття. Больові відчуття обумовлені 

механічними, температурними і хімічними впливами.  

У системі “споживач-взуття - зовнішнє середовище” може мати місце вплив 

наступних факторів: тепла, холоду, вологи, сухості. Тепло та холод сприймаються 

відповідними рецепторами. Холодових рецепторів у людини набагато більше (250000) 

в порівнянні з тепловими (39000). Проте шкіра кінцівок (руки, ноги) менш чутлива, 

чим тіла, оскільки стопа людини має температуру, дещо нижчу - 21-26ºС. Це 

пояснюється тим, що стопа є найбільш віддаленою частиною тіла відносно інших, і в 

ній не забезпечується відповідна циркуляція крові [3]. 

Фізіологічні дослідження показують, що комфортне самопочуття людини при 

раціонально підібраних одягу, взуттю, в умовах відносного спокою людини -

спостерігається при температурі повітря 18-20˚С, відносній вологості повітря 60±5% і 

вмісті вуглекислого газу не більше 0,8 %. За межами критичних значень температури, у 

людини виникає відчуття дискомфорту, вона починає себе погано почувати. Для 

оголеної людини ця межа дещо вище - 28˚С [5]. Межі комфортності для різних людей 

можуть бути різними, що залежить від індивідуальних особливостей організму, віку 

людини, фізичного, емоційного стану, добового циклу, прийому їжі тощо. Ці 

обставини обумовлюють необхідність вивчення та систематизації відчуттів людини в 

умовах дискомфорту. 

Фізіологія людини як теплокровної істоти полягає в тому, що терморегулювання 

людського організму при різній температурі навколишнього середовища виконується 

організмом рефлекторно [3]. Людина постійно віддає в навколишнє середовище тепло, 

однак матеріали одягу, взуття здатні порушувати умови теплообміну, що 

безпосередньо визначає відчуття комфорту чи дискомфорту. 
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Постановка завдання 

Метою даного дослідження є вивчення впливу фізичної дії взуття на стопу за 

результатами анкетного опитування респондентів. На основі методу “фокус-груп” було 

підготовлено анкету, яка дозволяє визначити та систематизувати безпосередні відчуття 

дискомфорту при експлуатації взуття. При підготовці анкети майбутні респонденти 

мали змогу запропонувати свої варіанти відчуттів дискомфорту на основі власного 

досвіду. Провівши систематизацію цих даних було розроблено анкету (див. Додаток 

1.). Опитування проводилось серед студентів технологічного факультету МДУ 

(кількість опитаних 30 чол.). 

Результати та їх обговорення  

Для визначення основного, найвпливовішого відчуття, яке обумовлює 

дискомфорт у взутті було розглянуто весь можливий ряд відчуттів, що мають місце при 

виникненні незручностей. Це, в першу чергу, температурні відчуття (тепло, холод), 

тактильні та відчуття вологи через температурні рецептори (сухість, вологість). 

Потрібно зазначити, що відчуття зайвої вологи, сирості слід відносити до 

інтероцептивних відчуттів (відчуттів внутрішніх органів), хоча в науковій літературі 

однозначна думка з цього приводу відсутня. 

На питання: “Що Ви легше переносите? (підвищення температури, пониження 

температури)”, відповіді респондентів показали ( рис.1.), що у теплу пору року 

підвищену температуру (більше 25°С) носії взуття переносять важче, ніж понижену 

температуру. В холодну пору року – навпаки, підвищення температури переноситься 

легше, ніж пониження. Це можна пояснити тим, що в теплу пору року людина на 

підсвідомому рівні краще сприймає понижену температуру, адже підвищена 

температура є причиною дискомфорту. 
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Рис. 1 Діаграма оцінки відчуттів носіїв взуття у різні сезони носіння: 

1 - у теплу пору року; 2 - у холодну пору року. 
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Щодо відчуттів сухості та вологості, 80% респондентів легше переносять 

сухість у холодну пору року, 73% відповідно - у теплу пору року (рис. 2). Найважче 

переноситься вологість. Лише 27% респондентів легше переносять її в теплу пору року, 

і 20% - взимку.  
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Рис. 2 Діаграма оцінки відчуттів носіїв взуття у різні сезони носіння: 

1 - у теплу пору року; 2 - у холодну пору року. 
Перші прояви дискомфорту у взутті протягом робочого дня у 45% опитаних 

виникають через 2-3 години, у 30% респондентів - через 15-30 хвилин, у 20% - через 5-

6 годин, у 5% - через 7-8 годин. 

Досліджувалась послідовність виникнення відчуттів при переохолодженні. За 

допомогою програми “RANG” визначався ранг (вагомість) кожного відчуття з тих що 

пропонувались в анкеті для опитування (питання № 15 анкети (додаток 1)) ( рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результати визначення вагомості відчуттів з допомогою програми “ RANG” 
при переохолодженні. Шифр (№ показника) у відповідності:1- “Оніміння пальців”, 2 - 
“Відчуття холоду”, 3 - “Слабкість”, 4 - “Відчуття ознобу”, 5 - “Відчуття втрати ніг”, 6 - 

“Відчуття вологи”, 7 - “Мерзнуть пальці”. 
 

Тому послідовність відчуттів при переохолодженні за результатами ранжування  

можна представити в такому порядку: 

1.“Відчуття холоду”; 

2.“Мерзнуть пальці”; 
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3.“Відчуття вологи”; 

4.“Оніміння пальців”; 

5.“Відчуття ознобу”; 

6.“Слабкість”; 

7.“ Відчуття втрати ніг”. 

А відповіді респондентів  щодо виникнення  даних відчуттів представлені на 

діаграмі (рис. 4), (відповіді з відсотком менше 15% не враховувались). 
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Рис. 4. Діаграма оцінки послідовності виникнення відчуттів при переохолодженні. 

Відчуття, яке виникло у респондентів у: першу чергу – І, другу – ІІ, третю – ІІІ, четверту – 
IV; п’яту – V; шосту – VI; сьому чергу – VII. 

Тобто домінуючим відчуттям при переохолодженні є відчуття “холоду” 

обумовлене впливом температури зовнішнього середовища.  

За допомогою програми “RANG” визначався ранг (вагомість) кожного відчуття, 

що виникали при дискомфорті в спеку, з тих що пропонувались в анкеті для 

опитування (питання № 17 анкети (додаток 1)) (рис.5).  

 

 
 

Рис. 5. Результати визначення вагомості відчуттів з допомогою програми “RANG” у жарку 
погоду. Шифр (№ показника) у відповідності:  

1-“недомагання”, 2 - “поява набряків”, 3 - “головний біль”, 4 - “потепління стопи”, 5 - 
“відчуття печіння”, 6 - “поява зайвої вологи”, 7 - “крутіння ніг”, 8 - “парить ноги”. 
 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

40

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

Послідовність відчуттів у жарку погоду за результатами ранжування можна 

представити в такому порядку: 

1. “Потепління стопи”; 

2. “Зайва волога”; 

3. “Парить ноги”; 

4. “Печіння стопи”; 

5. “Поява набряків”; 

6. “Крутіння ніг”; 

7. “Недомагання”; 

8. “Головний біль”. 

Визначались та врахувались відсотки стверджуючих відповідей респондентів 

(рис. 6). Відповіді з відсотком  менше 15% не враховувались . 
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Рис. 6. Діаграма оцінки послідовності виникнення відчуттів у жарку погоду. 

Відчуття, яке виникло у респондентів у: першу чергу – І, другу – ІІ, третю – ІІІ, четверту – 
IV, п’яту – V, шосту – VI, сьому – VII, восьму чергу - VIII. 

 

В даному ряду відчуттів домінуючим є потепління стопи, що обумовлене 

підвищеною температурою зовнішнього середовища, що призводить до підвищення 

температури стопи та сприяє потовиділенню за рахунок терморегуляційної функції 

шкіри стопи. Ці обставини можуть обумовлювати додаткові незручності та неприємні 

відчуття при експлуатації взуття. Було встановлено, що відчуття “зайва волога” 
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виникає у респондентів як у “першу”, так і в “другу чергу”. Дане відчуття найважче 

переноситься респондентами (див. рис. 2). 

Показовими є відповіді на питання, що стосуються факторів, які мають 

вирішальне значення для споживача при виборі взуття. Так 65% респондентів надають 

перевагу комфортності, 30% - зовнішньому вигляду, 5% - при покупці взуття звертають 

увагу на ціну. 

Висновки 

Відчуття дискомфорту для респондентів є різними адже вони залежать від умов 

зовнішнього середовища, виду взуття і відповідно матеріалів. Встановлені наступні 

закономірності: 

1. В теплу пору року має місце наступна послідовність відчуттів: “потепління 

стопи”, “зайва волога”, “парить ноги”, “печіння стопи”, “поява набряків”, “крутіння 

ніг”, “недомагання”, “головний біль”. Домінуючими відчуттями в даному випадку є: 

“потепління стопи”, “зайва волога”. Першочерговою причиною появи цих домінуючих 

відчуттів у внутрішньому взуттєвому просторі є підвищення температури, яке змушує 

стопу виділяти піт. Відповідно потовиділення є причиною дискомфорту. Слід 

відзначити, що відчуття зайвої вологи влітку відіграє основну роль при появі 

дискомфорту. 

2. В холодну пору року мають місце наступні відчуття: “відчуття холоду”, 

“мерзнуть пальці”, “відчуття вологи”, “оніміння пальців”, “відчуття ознобу”, 

“слабкість”, “відчуття втрати ніг”, які обумовлені факторами середовища. Причиною 

появи таких відчуттів є неправильно підібране взуття до даного сезону носіння 

(зимній), що сприяє зниженню температури нижніх кінцівок людини і в свою чергу 

призводить до виникнення  дискомфорту. Взимку зайва волога може бути причиною 

додаткових незручностей у взутті, адже в умовах закритого, теплого приміщення 

утеплене взуття сприятиме потовиділенню. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що відчуття дискомфорту в 

системі “споживач – взуття – зовнішнє середовище” тісно пов'язані з умовами 

зовнішнього середовища та індивідуальними особливостями споживача. У спекотну 

погоду першочерговою причиною появи дискомфорту є відчуття зайвої вологи, 

обумовлене потовиділенням, в холодну пору року причиною появи дискомфорту є 

відчуття холоду. 
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Ключову роль відіграє процес потовиділення. Отже, відчуття дискомфорту є 

складним процесом, в якому задіяні два види аналізаторів, що визначають 

температурні і тактильні відчуття.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ОЩУЩЕНИЯ ДИСКОМФОРТА В СИСТЕМЕ 
"ПОТРЕБИТЕЛЬ - ОБУВЬ - ВНЕШНЯЯ СРЕДА" 

 
Исследованы психофизические аспекты ощущений дискомфорта в системе “потребитель - обувь 

- внешняя среда”. На основе социологического опроса сделана попытка систематизировать ощущения 
потребителя в условиях дискомфорта. Полученные результаты позволяют говорить, что в жаркую 
погоду первоочередной причиной появления дискомфорта есть ощущение “излишней влаги”, 
обусловленное потоотделением, в холодное время года причиной появления дискомфорта есть 
ощущение холода. 

 

THE SUMMARY 
 

RESEARCH PSYCHOPHYSICAL DISCOMFORT IN THE "CONSUMERS - FOOTWEAR - 
EXTERNAL ENVIRONMENT" 

Investigated psychophysical aspects of discomfort in the "consumer - Shoes - external environment. 
Based on the survey attempts to codify in the consumer feeling discomfort. The results allow to say that in hot 
weather a primary cause of discomfort is a feeling of excessive moisture caused by sweating in the cold season 
cause of discomfort is the sensation of cold. 
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Додаток 1 
Анкета по вивченню психофізичних відчуттів 

комфорту, дискомфорту  при експлуатації взуття. © МДУ 2009-2010 
1. Стать.  

Жіноча ____ 
Чоловіча ____ 

2. Вік. 
до 18 років ___ 
18 – 25 років ___ 
25 – 30 років ___ 
30 -35 років ___ 

3. Як відомо, взуття служить для захисту ніг людини, воно повинно забезпечувати комфорт і мати 
гарний зовнішній вигляд. Який фактор для Вас є вирішальним при виборі взуття ? 

Комфортність ___ 
Гарний зовнішній вигляд ___ 
Ціна ____ 

4. На комфортність взуття впливають умови зовнішнього середовища. Відомо, що людина комфортно 
почувається при температурі повітря 20±2 ºС, і відносній вологості повітря 60±5 %. 
Що Ви легше переносите ? 

Підвищення температури (тепло)  ___ 
Пониження температури (холод) ____ 
Сухість ___ 
Вологу ___ 

5. Чи відомо Вам, що повсякденне взуття служить для тривалого використання протягом 9-ти год., воно 
повинно бути комфортним; модельне – використовується не тривалий час, так як основною вимогою 
до нього є гарний зовнішній вигляд. Чи готові Ви надалі нехтувати комфортом (у холодний період), 
надаючи перевагу гарному вигляду взуття (високий каблук, тиснена чи лакова шкіра, оздоблення, 
безпідкладковому взуттю)? 

Так ___ 
Ні ____ 

6. Відомо, що конструкція взуття сприяє покращенню комфортності. 
Якому взуттю Ви надаєте перевагу влітку? 

Відкритої конструкції.____ 
Закритої конструкції____ 

7. Якому взуттю Ви надаєте перевагу взимку? 
Утепленому ____ 
Не утепленому ____ 

8. Взуттю якої конструкції Ви надаєте перевагу в період осінь-зима-весна ? 
Пів черевики ___ 
Черевики ____ 
Чобітки ___ 
Півчобітки ____ 
Туфлі _____ 

9. Погодні умови, як і пора року істотно впливають на комфорт стопи. 
В яку пору року у Вас швидше виникає відчуття дискомфорту під час носіння взуття? 

Влітку ____ 
Восени ____ 
Взимку ____ 
Навесні ____ 

10. Відомо, що в процесі руху людина виділяє енергію, Яка змінює умови комфорту стопи. Коли у Вас 
частіше виникають незручності взутті (у холодний період року)? 

При ходьбі ___ 
При сидінні ___ 
При стоянні ___ 
При активній фізичній роботі ___ 

11. Відомо, що тісне взуття є менш зручним і сприяє збільшенню дискомфорту. 
Чи усвідомлювали Ви, що першопричиною дискомфорту було неправильно підібране взуття за 
розмірними ознаками? 

Так____ 
Ні_____ 
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12. Чи траплялося таке, що поява дискомфорту у взутті заважала Вашій роботі? 
Так ___ 
Ні ___ 

13. Перші прояви дискомфорту у взутті протягом робочого дня Ви, як правило, відчуваєте: 
Через 15-30 хвилин ___ 
Через 2-3 годин ___ 
Через 5-6 годин ___ 
Через 7-8 годин ___ 

14. Перші прояви дискомфорту у взутті в холодну погоду у Вас проявляються з такими відчуттями: 
“Мерзнуть пальці” ___ 
“Відчуттям холоду” ___ 
“Відчуттям зайвої вологи” __ 
“Відчуттям оніміння пальців” ___ 
“Відчуттям втрати ніг” ___ 
“Відчуттям слабкості” ___ 
“Відчуттям ознобу” ___ 

15. Відомо, що поява дискомфорту у взутті при переохолодженні викликає такі відчуття: 
“Оніміння пальців” ___ 
“Відчуття холоду” ___ 
“Слабкість” ___ 
“Відчуття ознобу” ___ 
“Відчуття втрати ніг” ___ 
“Відчуття вологи” ___  
“Мерзнуть пальці” ___ 

Розставте їх у послідовності виникнення Ваших відчуттів від 1 до 7. 
16. Перші прояви дискомфорту у взутті в жарку погоду у Вас  проявляються з такими відчуттями: 

Відчуттям “набрякання стопи”___ 
Відчуттям “потепління стопи”____ 
Відчуттям “зайвої вологи”_____ 
Відчуттям “печіння ступні”____ 
Відчуттям “крутіння ніг”____ 
“Головного  болю”_____ 
“Недомагання”______ 
Відчуттям “парить ноги”____ 

17. Відомо, що поява дискомфорту у взутті влітку викликає такі відчуття: 
“Недомагання”___ 
“Поява набряків”____ 
“Головний біль”____ 
“Потепління стопи”_____ 
“Відчуття печіння”_____ 
“Поява зайвої вологи”____ 
“Крутіння ніг”_____ 
“Парить ноги”_____ 

Розставте їх у послідовності виникнення Ваших відчуттів від 1 до 8. 
18. Чи було у Вас бажання перевзутися в умовах дискомфорту при тривалому сидінні ? 

Так ___ 
Ні ___ 

19. Чи траплялося у Вас, що поява дискомфорту у взутті була причиною захворювання ? 
Так ___ 
Ні ___ 

20. Чи траплялося у Вас, що поява дискомфорту (переохолодження ніг), була спричинена надмірною 
вологістю у взутті? 

Так ___ 
Ні ___ 
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УДК 685.34.013.2 
 

ОБХВАТНІ ТА ШИРОТНІ АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
СТОП ДІТЕЙ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ ВІКОМ 12-16 РОКІВ 

 
Б.Б. ПЕТРУС 1, В.П. КОНОВАЛ 2,  Д.А .ЧАЛИХ 3, Л.Т. СОПКО 4 

1, 3,4Мукачівський державний університет 
2Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Проведено антропометричні дослідження стоп дітей легкоатлетів(хлопчиків та дівчаток) 

віком 12-14 та 14-16 років, отримані дані оброблено за допомогою статистично-математичних 
методів. Встановлено відхилення, які є наявні в стопах дітей та перевірено показник обхват стопи 
(Ост) та ширина стопи (Шст) на закон нормального розподілу в однорідному колективі, залежність 
довжини стопи з обхватом і шириною в пучках,а також співвідношення обхвату і ширини готового 
взуття із стопою в перетині 0,68 довжини стопи (Дст). 

 
З кожним роком збільшується кількість бажаючих, які віддають свій вільний час 

активному відпочинку, заняттям фізичною культурою, спортом і туризмом. Спорт 

відіграє важливу роль в збереженні здоров’я людини, в етичному і духовному 

вихованні підростаючого покоління, та все більше входить в повсякденне життя 

сучасної людини. 

Як відомо, легка атлетика – це один із основних та найбільш масових видів 

спорту, який об’єднує такі дисципліни як: ходьба, біг, стрибки, кидання та 

легкоатлетичне багатоборство [1]. Всі ці види спорту є дуже динамічними і 

характеризуються швидкими переміщеннями, стрибками та кидками. Такий 

динамічний характер у різних видах спорту вимагає від спортсменів високої рухової 

активності, витривалості та фізичної підготовленості [2] . 

Заняття різними видами спорту спричиняють зміни морфологічної будови 

організму в цілому і ступні зокрема. Результат спортивної біомеханіки підтверджують, 

що цілеспрямовані та систематичні навантаження при занятті спортом викликають у 

спортсменів-легкоатлетів наявність ознак пристосування опорно-рухового апарату, 

зокрема, формування м'язів. При чому більш інтенсивне формування морфологічних 

змін відбувається в пубертатний період (12-16 років) та після нього.  

Під час тренувань та змагань юні легкоатлети користуються взуттям, яке не 

зовсім відповідає вимогам щодо сучасного легкоатлетичного взуття для дітей, оскільки 

розмірно-повнотний асортимент існуючого на нашому ринку імпортного взуття не 

відповідає параметрам стоп українських дітей, що було підтверджено значною 

кількістю тренерів України. Відомо, що використання невідповідного взуття може мати 

шкідливий вплив на розвиток стопи дитини під час регулярних тренувань та змагань. 

База даних по стопам сучасних дітей легкоатлетів є відсутньою, що не дає змоги 
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розробити колодку та взуття для дітей зазначеної категорії, що робить дану роботу 

актуальною.  

Постановка задачі 

Основною метою є дослідження обхватних та широтних розмірів стоп дітей 

легкоатлетів віком 12-16 років і на їх основі встановлення взаємозв’язків між ними, 

відхилень стоп дітей, перевірка гіпотези закону нормального розподілу в однорідному 

колективі, перевірка залежності довжини стопи з обхватом і шириною в пучках, а 

також співвідношення обхвату і ширини готового взуття із стопою в перетині 0,68 

довжини стопи (Дст), для побудови колодок та подальшого створення спеціального 

легкоатлетичного взуття. 

Об’єкти та методи досліджень 

Для проведення дослідження антропометричних параметрів було використано 

прилад типу плантограф, оскільки методика отримання плантограми [3]  є швидкою та 

дає досить точні дані під час обробки результатів (±1-2мм). Для додаткових досліджень 

використовувались лінійка, гнучка сантиметрова стрічка, ваги для визначення ваги 

дитини та пристрій для визначення росту. Результати досліджень оброблялися за 

допомогою математичної статистики з використанням ПК. Також було проаналізовано 

моделі спортивного взуття іноземних фірм – виробників, які дозволили виявити 

співвідношення обхвату і ширини готового взуття із стопою в перетині 0,68 довжини 

стопи (Дст). 

Дослідження проводились на базі Мукачівської та Ужгородської дитячо-

юнацької спортивної школи. В якості об’єктів досліджень вибрані дві вікові категорії 

дітей, а саме : 12–14 років, та 14–16 років, хлопчики та дівчата, така градація 

характеризується своєрідним розвитком організму дітей, тренувальним процесом, та 

поділом груп. Для отримання достовірних даних, під час проведення 

антропометричних досліджень, було здійснено вибірку за відповідною методикою [7] 

загальною кількістю 200 дітей легкоатлетів, в яку ввійшло 100 дівчат та хлопчиків 

вікової категорії 12–14 років, та 100 дівчат та хлопчиків вікової категорії 14–16 років.  

Під час проведення антропометрії було досліджено 48 основних розмірних 

ознак стопи (довжинні, широтні, обхватні, висотні та кутові), які необхідні для 

перевірки відхилень стоп та розробки раціональної колодки (див. рис.1.). 
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а                    б                                           в 
Рис.1. Розмірні ознаки стопи, які визначаються при антропометричних дослідженнях стоп 

спортсменів: а – вид стопи збоку; б – вид стопи ззаду, в – по плантограмі 
 

З метою отримання вихідних даних для розробки раціональних колодок 

результати антропометричних досліджень оброблялися методами математичної 

статистики [4,5]. Всі показники були обраховані, систематизовані та визначені: середнє 

значення – М; статистична помилка – mм;  середнє квадратичне відхилення – δ; 

коефіцієнти варіації або мінливості – V %. 

Результати та їх обговорення 

Результати математично-статистичної обробки основних антропометричних 

даних стоп дітей легкоатлетів віком 12-16 років представлені в таблицях 1 та 2. 
Таблиця 1.  
робки основнРезультати математично-статистичної об их антропометричних даних стоп дітей 

легкоатлетів віком 12 – 14 років 
Хлопчики Дівчата № Розмірні ознаки М δ mм V М δ mм V 

1 Довжина стопи (Дст) 2
1 

45,3 9,66 1,44 3,94 2
8 

32,7 8,90 1,33 3,82 

Обхват : 

2 через точку згину стопи та п’ятки (Осп) 
311,3

3 20,91 3,12 6,72 286,2
0 17,04 2,54 5,95 

3 прямого підйому (Опп) 
23

1 
1,3 13,17 1,96 5,69 2

2 
12,8 13,12 1,96 6,16 

4 по середині пучків (Оп) 
22

3 
1,5 12,66 1,89 5,71 2

4 
07,8 14,13 2,11 6,80 

5 по зовнішньому пучку (Озп) 
22

3 
2,3 12,87 1,92 5,79 2

7 
10,8 14,23 2,12 6,75 

6 по внутрішньому пучку (Овп) 
22

4 
2,6 13,30 1,98 5,97 2

7 
05,2 13,09 1,95 6,38 

Ширина : 
7 в самому широкому місці п’ятки (Ш1) 61,69 5,28 0,79 8,56 56,96 5,24 0,78 9,19 

8 зовнішньої сторони відбитку п’ятки 
(Ш’1н) 

28,31 3,49 0,52 12,32 24,84 3,29 0,49 13,25 

9 відбитку п’ятки (Ш’1) 50,78 5,24 0,78 10,33 46,62 4,40 0,66 9,43 
10 в самому вузькому місці перейм від осі 46,69 5,66 0,84 12,12 43,07 6,23 0,93 14,48 
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ОХ до габаритної точки стопи(Ш2) 

11 в самому вузькому місці перейм 
відбитку (Ш’2) 

27,93 11,08 1,65 39,67 23,96 6,66 0,99 27,80 

  12 зовнішньої сторони відбитку по 
зовнішньому пучку (Ш’3) 

51,11 4,40 0,66 8,60 47,89 4,51 0,67 9,42 

13 по середині пучків стопи (Ш4) 91,22 5,49 0,82 6,02 87,80 5,47 0,82 6,23 
14 по середині пучків відбитку (Ш’4) 80,36 5,31 0,79 6,61 76,62 4,27 0,64 5,57 

15 внутрішньої сторони відбитку по 
внутрішньому пучку (Ш’5в) 

28,98 3,46 0,52 11,94 28,42 3,30 0,49 11,62 

16 від осі ОХ до середини відбитку 
п’ятого пальця (Ш’6) 

47,04 3,88 0,58 8,25 45,84 4,26 0,64 9,30 

17 від осі ОХ крайньої точки відбитку 
першого пальця (Ш’7) 

26,18 2,93 0,44 11,20 24,82 2,96 0,44 11,93 

Таблиця 2. 
 Результати математично-статистичної обробки основних 

антропометричних даних стоп дітей легкоатлетів віком 14 – 16 років 
Хлопчики Дівчата 

№ Розмірні ознаки М δ mм V М δ mм V 

1 Довжина стопи (Дст) 264,6
2 7,90 1,18 2,99 246,0

2 8,98 1,34 3,65 

Обхват : 

2 через точку згину стопи та п’ятки (Осп) 
322,7

8 13,90 2,07 4,31 301,5
1 14,00 2,09 4,64 

3 прямого підйому (Опп) 
242,5

1 15,18 2,26 6,26 227,3
3 9,70 1,45 4,26 

4 по середині пучків (Оп) 
232,4

4 12,63 1,88 5,43 220,9
3 8,87 1,32 4,01 

5 по зовнішньому пучку (Озп) 
233,6

0 12,74 1,90 5,45 220,6
7 9,03 1,35 4,09 

6 по внутрішньому пучку (Овп) 
234,4

2 12,74 1,90 5,43 219,6
7 8,37 1,25 3,81 

Ширина : 
7 в самому широкому місці п’ятки (Ш1) 63,82 3,96 0,59 6,20 59,69 4,15 0,62 6,95 

8 зовнішньої сторони відбитку п’ятки 
(Ш’1н) 

28,56 4,10 0,61 14,36 27,29 2,71 0,40 9,94 

9 відбитку п’ятки (Ш’1) 51,80 6,09 0,91 11,76 49,20 3,51 0,52 7,13 

10 в самому вузькому місці перейм від осі 
ОХ до габаритної точки стопи(Ш2) 

47,64 6,14 0,92 12,89 44,40 3,96 0,59 8,91 

11 в самому вузькому місці перейм 
відбитку (Ш’2) 

32,27 11,43 1,70 35,42 27,04 7,22 1,08 26,69 

12 зовнішньої сторони відбитку по 
зовнішньому пучку (Ш’3) 

53,29 4,85 0,72 9,10 51,67 3,08 0,46 5,96 

13 по середині пучків стопи (Ш4) 96,36 5,75 0,86 5,97 93,13 5,86 0,87 6,29 
14 по середині пучків відбитку (Ш’4) 84,87 5,94 0,89 7,00 82,24 5,13 0,76 6,23 

15 внутрішньої сторони відбитку по 
внутрішньому пучку (Ш’5в) 

31,58 3,33 0,50 10,55 30,58 3,50 0,52 11,44 

16 від осі ОХ до середини відбитку 5-го 
пальця (Ш’6) 

46,69 5,29 0,79 11,34 44,84 3,61 0,54 8,05 

17 від осі ОХ крайньої точки відбитку 1-
го пальця (Ш’7) 

28,27 3,72 0,55 13,16 26,00 3,20 0,48 12,32 

 

Розподіл обхвату та ширини стопи (Ост, Шст) досліджуваних груп спортсменів 

представлений графічно гістограмами (рис. 2;3;4;5), по яким видно, що крива 

відповідає закону нормального розподілу. 
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Закономірність І. Нормальний розподіл 
обхвату стопи у дівчат 14-16р.
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Рис. 2. Емпіричний та теоретичний розподіл обхвату стоп дівчат: а – 12 -14 років,  б - 14-16 років 
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Рис. 3. Емпіричний та теоретичний розподіл ширини стопи дівчат: а – 12 -14 років,  б - 14-16 років 
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Рис. 4. Емпіричний та теоретичний розподіл обхвату стоп юнаків: а – 12 -14 років,  б - 14-16 років 
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Закономірність І. Нормальний розподіл 
ширини стопи у юнаків  14-16р.

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35

1 2 3 4 5 6

Кільк ість розподілень

Ш
ир

ин
а 
ст
оп

и

теоретичне розподілення емпіричне розподілення

Закономірність І. Нормальний розподіл 
ширини стопи у юнаків  12-14р.

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35

1 2 3 4 5 6

Кількість розподілень

Ш
ир

ин
а 
ст
оп

и

теоретичне розподілення емпіричне розподілення
  

 
Рис. 5. Емпіричний та теоретичний розподіл ширини стопи юнаків: а – 12 -14 років,  б - 14-16 років 

 
Для встановлення другого закону нормального розподілу, було досліджено 

обхватні (Ост) та широтні (Шст) антропометричні показники стоп дітей- легкоатлетів 

(хлопчиків і дівчаток) віком 12-14р та 14-16р. В результаті досліджень було 

встановлено, що поперечні антропометричні показники в перетині 0.68Дст, тобто 

обхватні (Оп) та широтні (Шп) розміри стоп дітей-легкоатлетів, пов’язані з їх 

довжиною (Дст) лінійною залежністю виду у = kx + b, тобто виражені другим законом 

нормального розподілу. 

Висновки  

Порівняльна характеристика розмірного показника – обхвату та ширини стопи 

(Ост, Шст) – з розмірними характеристиками стоп згідно ГОСТ 11373 «Обувь. 

Размеры» показало відхилення в дівочій групі (12-14 років) в більшу сторону на 4,5 мм, 

в хлопчиковій  групі (12-14 років)– на 4,4 мм, а в дівочій групі (14-16 років) в більшу 

сторону на 3,9 мм, а в хлопчиковій  групі (14-16 років)– на 4,9 мм,  що необхідно 

врахувати при розробці розмірів колодок, а також  розмірно - повнотного асортименту 

взуття для дітей легкоатлетів зазначених вище вікових категорій. 

Відхилення які були виявлені в результаті досліджень могли бути викликані 

пристосуванням стопи до рухів характерних для легкої атлетики та положення в яких 

вона часто перебуває, а також використанням невідповідного взуття. Отримані дані 

планується порівняти з даними по дітям не спортсменам, а також вивести певні 

тенденції та закономірності нормального розподілу стоп в однорідному колективі. 

Як видно із рис.2, 4, гіпотеза за законом нормального розподілу обхвату стопи у 

юнаків та дівчат має лівостороннє відхилення, тобто ліве логнормальне, а із рис. 3,5 
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гіпотеза нормального розподілу ширини стопи підтвердилася тільки у юнаків, а у 

дівчат має місце правостороннє відхилення, тобто праве логнормальне.  

Було встановлено, що із збільшенням обхвату та ширини стопи різниця між 

внутрішньою формою і стопою зменшується. Тобто необхідно збільшити повноту 

колодки на 4-5 мм. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОБХВАТНЫЕ И ШИРОТНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СТОП ДЕТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВОЗРАСТОМ 12-16 ЛЕТ 
Проведены антропометрические исследования стоп детей легкоатлетов(мальчиков и девочек) 

возрастом 12-14 и 14-16 лет, полученные данные обработаны с помощью статистически 
математических методов. Установлено отклонение которые имеются в стопах детей и проверен 
показатель обхват стопы (Ост) и ширина стопы (Шст) на закон нормального распределения в 
однородном коллективе, зависимость длины стопы с обхватом и шириной в щепотках, а также 
соотношение обхвата и ширины готовой обуви со стопой в пересечении 0,68 длины стопы (Дст). 

THE SUMMARY 
 

CIRCUMFERENCE AND LATITUDINAL ANTHROPOMETRIC RESEARCHES  
FEET CHILDREN OF ATHLETES BY AGE 12-16 YEARS 

Антропометрическое исследование детей - ноги атлетов в возрасте 12-16 проводится, 
полученные данные обрабатываются с помощью статистическо-математических методов. Это 
отклонения доступны по стопам детей проверил и норма охвата футового  и футового шириной закон 
нормального распределения в гомогенной группе, окружности ноги зависимости длины и ширине луча, 
и соотношения окружности и ширины законченного пересечения подошвы ботинка 0.68 длины  ног. 
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УДК 685.34 
 
 
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЄВОГО РИНКУ 

МІСТА МУКАЧЕВА 
 

В.В. БІЛАК,  Н.Д. АНДРЕЙКО, А.І. ЧИЧЕРСЬКА, О.О. ІВАНОВА, Ю.І. ФОРДЗЮН  
Мукачівський державний університет 

 
В даній роботі  досліджено ринок взуття міста Мукачева в осінньо-весняний період 2009 року. 

Дослідженням охоплено: 32 торгових магазини, з яких 5 спеціалізовані, 12 -  магазинів «секонд-хенд», 
131 - торгових точок ринків: «ГІД», «ГІД (гуманітарна)», «Автостанція», «Циганський ринок» за 
наступними критеріями: назва магазину , його адреса, виробник , вид взуття, ціна, основні матеріали 
взуття , гарантія, якість та кількість взуття. Досліджувались умови захисту прав споживача. 

 
Особливу роль в житті людини відіграє взуття, адже воно є елементом 

загального вигляду, відображає особливості конкретної особистості, його соціальний 

стан, ментальність… 

Ці обставини певною мірою повинні обумовлювати формування взуттєвого 

ринку України, для якого характерним є принцип: "розумне співвідношення ціна – 

якість".  

Однак пересічний покупець не завжди спроможний вибрати якісне взуття, 

оскільки відсутня інформація про матеріали з яких виготовлений виріб, інколи відсутня 

ціна, продавець не дає зобов’язання щодо гарантійного терміну носіння тощо. 

Ставлення продавців взуття є упередженим та далеко не ідеальним. З іншої сторони, 

купівельна спроможність населення є невисокою, а тому при купівлі взуття споживач 

орієнтується на невисоку ціну [1].  

В таких умовах актуальним є вивчення взуттєвого ринку, аналіз його структури, 

асортименту, якості товарів, умов щодо захисту прав споживача. Дослідження ринку 

взуття на прикладі м. Мукачево, експертиза якості взуття, має велике практичне 

значення, адже результати досліджень сприятимуть, з однієї сторони, захисту 

споживчого ринку, захисту прав споживача, а з іншої сторони - захисту інтересів 

вітчизняного товаровиробника.  

Це особливо актуально в умовах вступу України до СОТ. При формуванні 

ринкових відносин, коли пропозиція перевищує попит, гостро постає питання здорової 

конкуренції при боротьбі виробників за споживача. Ця модель ринкових відносин 

повинна базуватись на пріоритетах політики консюмеризму [2]. Консюмеризм (від 

англ. соnsumer – споживач) всесвітній рух громадськості і державних органів на 

підтримку прав та можливостей споживачів у їхніх відносинах із виробниками та 
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продавцями товарів, робіт, послуг. Захист споживчих прав – це складова частина 

захисту прав людини. У державах із розвиненою економікою споживач здійснює 

керівну функцію на споживчому ринку. А це можливо лише за активної життєвої 

позиції кожного громадянина країни та відповідної підтримки з боку держави, адже 

споживач має право на якіснішу, дешевшу продукцію. 

Об’єкти та методи дослідження 

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» усі споживачі, що 

знаходяться на території України мають  наступні права [3]: 

• захист своїх прав державою; 

• належну якість продукції та обслуговування; 

• безпеку продукції; 

• необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про 

продукцію, її якість, асортимент, виробника; 

• відшкодування збитків, завданих дефектною чи фальсифікованою 

продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у 

випадках, передбачених законодавством; 

• звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади на 

захист порушених прав; 

• об'єднання споживачів в громадські організації (об'єднання споживачів). 

У відповідності до основних принципів даного закону нами досліджена мережа 

торгових точок взуття в Мукачівському регіоні. 

Постановка задачі 

Вивчення ринку взуття полягало у зборі інформації, що стосується відповідних 

торгових підприємств за наступними критеріями: 

• назва магазину і його адреса; 

• виробник взуття (вітчизняний чи іноземний); 

• вид взуття; 

• ціна; 

• матеріал з якого воно виготовлено; 

• гарантія; 

• якість взуття; 

• кількості пар, що знаходиться в наявності; 
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• захист прав споживача. 

Метою роботи є об’єктивне дослідження асортименту, кількості та якості взуття 

в мережі торгових точок Мукачівського регіону. 

Аналіз якості, зовнішнього вигляду взуття проводився за допомогою 

органолептичного методу. Дослідження дозволять проаналізувати існуючі проблеми на 

ринку взуття, дослідити перспективи розвитку галузі, запропонувати пропозиції 

стосовно підвищення якості та культури обслуговування вітчизняного споживача. 

Результати досліджень 

Дане дослідження проводилося в осінньо-весняний період 2009 року (з 20 

жовтня по 10 листопада ), тобто в сезон товарів весняно-осіннього асортименту. 

Об’єкти досліджень: мережа магазинів, мережа магазинів «секонд-хенд», 

торгові ринки: «ГІД»; «ГІД (гуманітарна)»; «Автостанція»; «Циганський ринок». 

Розподіл взуття по торгових підприємствах представлений на рис.1. 

 
Рис. 1. Розподіл взуття по торгових підприємствах. 

 

Встановлено, що найбільша частина взуття продається на торгових ринках 47 %, 

(131 торгова точка), на другому місці - мережа магазинів 41% (32 торгові точки), 

мережа магазинів «секонд-хенд» відповідно 12% (12 торгових точок). Загальна 

кількість торгових точок 175, з них спеціалізованих – 10 магазинів. 

Встановлено, що гарантія на взуття надається лише в мережі магазинів. З них 

лише 43 % надається гарантія у відповідності до вітчизняного законодавства рис.2. 
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Рис. 2. Розподіл взуття щодо надання гарантійних зобов’язань. 

 

Результати оцінки якості взуття, яка проводилася за п’ятибальною шкалою 

показують(див. рис.3), що якісне взуття, з оцінками «5» і «4», становить 23%; взуття 

задовільної якості (3 бали) – 38%; низької (1-2 бали) – 39%. Взуття низької якості – це 

переважно взуття, що знаходиться на прилавках магазинів «секонд-хенд» та торгових 

ринках.  

 

 
 

Рис. 3. Оцінка якості взуття за п’ятибальною шкалою. 
 

Щодо цінової політики, то вартість взуття на взуттєвому ринку Мукачівського 

регіону в досліджуваний період наступна (рис.4): взуття вартістю від 150 до 500 грн. 

становить 50%, 500-1000 грн. - 27%, нижче 100 грн. – 12%, це переважно взуття мережі 

магазинів «секонд-хенд» та торгових ринках міста; взуття за ціною 1000 і більше 

гривень складає 11% – це високоякісне взуття для заможних людей, яке переважно 

продається в брендових магазинах. Було встановлено, що в ціновому діапазоні 500-

1000 і більше 1000 грн., складає 38% - це взуття належної якості. 
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Рис. 4. Поділ взуття по ціновій політиці. 
 

Відсоток українського, іноземного та невідомих виробників взуття показано на 

рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Розподіл взуття у відповідності до виробника. 

 

Встановлено, що відсоток взуття іноземного виробництва складає 62% взуття, а 

29% – це взуття невідомого виробника, що є ознакою інформаційної фальсифікації. 

Відповідно, лише 9% взуттєвої продукції українського виробника. Слід зауважити, що 

дане взуття є досить високої якості. Взуття невідомого виробника 29 % є взуттям 

неналежної якості. 
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Висновки 

Проведені дослідження показують що загальна кількість взуття на прилавках 

торгових підприємств Мукачівського регіону становить приблизно 62 тис. пар взуття. 

Слід зауважити, що з врахуванням кількості товару на складах, беручи поправочний 

коефіцієнт поправки 1,5 - фактична кількість взуття на ринку становить майже 100 тис. 

пар., тобто на ринку взуття міста Мукачева має місце сезонний продаж - осінньо–

весняного асортименту, ринок є насичений, адже пропозиція суттєво переважає попит. 

Це фактично по одній парі взуття на жителя Мукачева. 

Якість взуття, на жаль, бажає бути кращою. Лише 1% взуття є високої якості, 

22% - хорошої якості, 38% - задовільної якості, 39% - незадовільної і дуже поганої 

якості. Слід зауважити що на ринку переважає взуття задовільної і незадовільної 

якості. 

Ціни на взуття коливаються від 100 до 1000 грн. і більше. На ринку переважає 

взуття за ціною до 500 грн. і становить 50%, менше 100 грн. становить 12%, взуття за 

ціною 500-1000 грн. становить 28%, дорогого взуття в брендових магазинах за ціною 

1000 грн. і більше становить 11%. 

Гарантійних зобов’язань дотримуються не всі продавці. На торгових ринках і в 

мережі магазинів «секонд-хенд»  взагалі не дають, хоча цим вони порушують права 

споживачів. В мережі магазинів на 43% гарантія не надається, а на 53% гарантія 

надається. Дане питання потребує державного регулювання і контролю. 

Стосовно виробника, то тут можна сказати, що на ринку переважає відомий 

іноземний виробник, який становить 62%. Також присутній невідомий виробник, це як 

правило взуття китайського походження, яке становить 23%. І, на жаль, лише 9% на 

ринку українського виробника, що є дуже погано. 

Для того, щоб підняти якість і конкурентоспроможність взуття на споживчому 

ринку, необхідне виконання наступних заходів: 

1. Зобов’язати торгові підприємства провести обов’язкову передпродажну 

підготовку взуття з ознаками інформаційної фальсифікації. 

2. Зменшити нелегальний імпорт неякісного взуття шляхом покращення роботи 

митниць та контролю за їхньою діяльністю, забезпечивши митниці відповідними 

спеціалістами та умовами щодо проведення експертизи.  

3. Стимулювати вітчизняні підприємства, що постачають сировину та матеріали 

для взуттєвого виробництва та виробництва взуття. 
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4. Підтримати експортерів українського взуття (тих, які працюють не за 

давальницькими схемами) для освоєння внутрішнього ринку. 

5. Провести всеукраїнську акцію підтримки вітчизняного виробника, 

забезпечити регулярне проведення виставок-ярмарок на території країни. 

6. Забезпечити українських виробників взуття рекламно-інформаційною 

підтримкою з боку держави, з метою підвищення інформованості споживача. 

Необхідно пам’ятати, що не лише держава повинна захищати права споживачів, 

а й самі споживачі мають подбати про свої інтереси. Тому в ринкових умовах, коли 

пропозиція суттєво перевищує попит, вирішальну роль відіграє свідомий, обізнаний 

споживач - він вибирає якісне взуття, як наслідок, на ринку залишається 

відповідальний виробник (продавець), якість товару зростає, ціна знижується. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И СТРУКТУРЫ АССОРТИМЕНТА ОБУВНОГО РЫНКА ГОРОДА 
МУКАЧЕВА 

В данной работе исследованы рынок обуви города Мукачево в осенне-весенний период 2009 
года. Исследование проводилось в 32 торговых магазинах, из которых 5 специализированные, 12 - 
магазинов «секонд-хенд», 131 - торговых точек рынков: «ГИД», «ГИД (гуманитарная)», «Автостанция», 
«Цыганский рынок» по следующим критериям : название магазина, его адрес, производитель, вид обуви, 
цена, основные материалы обуви, гарантия, качество и количество обуви. Исследовались условия 
защиты прав потребителя. 
 

THE SUMMARY 
 

QUALITY ANALYSIS AND MARKET STRUCTURE RANGE SHOE CITY MUKACHEVO 
In this work the market town of Mukachevo shoes in the fall and spring of 2009. The study was 

conducted in 32 retail stores, including 5 specialized, 12 - store “second-hand”, 131 - outlet markets: "Guide", 
"Guide (humanitarian)", "Bus", "Gypsy market " on the following criteria: store name, address, manufacturer, 
type of footwear, the price of basic material shoes, warranty, quality and quantity of shoes. Studied the 
conditions of consumer protection. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

59

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

УДК 546.03:54-16:544.01 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬ ПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ 
 

Р. Т. МАРІЙЧУК  
Ужгородський національний університет 

 

Дана робота присвячена аналізу особливостей синтезу сполук, що містять оксиди перехідних 
металів. На ряді прикладів показано, що врахування поведінки перехідних металів, умов їх співіснування, 
дозволило синтезувати ряд речовин, спроби синтезу яких на протязі кількох десятирічч був 
безуспішним. До таких випадків відносяться сполуки синтетичних слюд з високим вмістом Мангану і 
Феруму. 
 

 В останні роки зі сторони спеціалістів в області твердотільної хімії зріс інтерес 

до синтезу матеріалів, що містять перехідні метали. Цей інтерес стосується, як 

оксидних (V2O5, TiO2, ZrO2, CeO2, SnO2, Al2O3, Cr2O3, Mn2O3, Fe3O4, Fe2O3, CoO, Co3O4, 

NiO, CuO, Pt, Pd, Rh та Au) [1], так і халькогенідних [2-4] та халькогенгалогенідних [5]. 

Такий інтерес, в першу чергу пов’язаний з наявністю неспарених електронів на d-

орбіталях, які є причиною електричних і магнітних властивостей. Такі матеріали 

представляють інтерес в області гетерогенного каталізу, твердотільної електроніки, 

люмінесценції, магнетизму та ін.  

 Однак, присутність перехідних металів суттєво ускладнює методику синтезу 

через легкий перехід від ступеня окислення до іншого. Завдання ще більше 

ускладнюється, якщо у системі присутні два і більше елементів, для яких характерні 

різні ступені окислення. Прикладом такої системи є змішані оксиди Co1-xNixO, 

каталітичні властивості яких майже такі ж самі, як у системи Pd/Al2O3 [6]. На перший 

погляд, є сенс дослідити системи інших перехідних металів. Однак, про системи Fe1-

xNixO чи Fe1-xCoxO нічого не відомо, незважаючи на відсутність кристалографічних 

обмежень існування неперервних рядів твердих розчинів A1-xBxO з кубічною 

структурою NaCl ( mFm3 ). Адже відмінності іонних радіусів (rNi2+ = пм, rCo2+ = 89 пм, 

rFe2+ = 92 пм) є несуттєвими, а параметер кристалічної гратки моноксидів не 

перевищує 3 %. Аналогічні умови характерні і для добре відомих систем Co1–xNixO, 

Fe1–xMgxO, Fe1–xMnxO, Ni1–xMnxO та Mg1–xMnxO. 

Для пояснення причини відсутності відомостей про фази Fe1–xCoxO та Fe1–xNixO 

слід розглянути ці системи з точки зору термодинаміки.  

 Стабільність оксиду металу залежить від рівноваги реакції 

MOx ↔ M + x/2 O2, 
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або у випадку вищих оксидів 

MOx ↔ MOx-1 + 1/2 O2. 

Енергія Гібса для такої реакції 

ΔGf (MOx) = ΔGf (MOx-1) + ΔGf (O2), 

а з врахуванням того, що оксиди зазвичай є твердими речовинами, а Оксиген є газом, 

то рівняння набуває виду 

ΔGf (MOx) = ΔGf (MOx-1) + ΔGf (O2)·R·T·ln pO2. 

Таким чином описуються залежність стабільності оксиду від температури і 

концентрації кисню в оточуючій атмосфері. Базовим рівнянням, що описує 

парціальний тиск Оксигену над оксидом є  

ln pO2. = (ΔGf (MOx) – ΔGf (MOx-1))/(R·T). 

Наприклад, відомо, що оксид Феруму (ІІІ) Fe2O3, що містить атоми Феруму 

виключно з ступенем окислення +3, у при нагріванні на повітрі (вміст Оксигену у 

повітрі – 21 об. %, рО2 = 0.21 атм) до температури 1300 К, перетворюється у магнетит 

Fe3O4, який є оксидом Феруму із змішаними ступенями окислення +2 і +3 - FeO·Fe2O3. 

Так, парціальний тиск Оксигену над Fe2O3 описується рівнянням 

Fe2O3 ↔ Fe3O4 + 1/2 O2  ln pO2. = (ΔGf (Fe2O3) – ΔGf (Fe3O4))/(R·T). 

Для розгляду залежностей границь стабільності оксидів від температури та 

парціального тиску Оксигену зручно користуватися p-T-x діаграмами, або діаграмами 

Еллінгема (Ellingham). 

Оскільки енергія утворення відповідних оксидів доступна у термодинамічних 

таблицях, то не складає труднощів розрахувати температури переходу оксидів 

(наприклад, Fe ↔ FeO ↔ Fe3O4 ↔ Fe2O3) при фіксованому парціальному тиску 

Оксигену (Рис. 1).  

Якщо нагрівання Гематиту виконати у відкритій атмосфері, то тиск Оксигену 

над оксидом буде складати 0.21 атм. Якщо зразок знаходиться у атмосфері кисню, то 

слід розглядати лінію ізобари p lg pO2, = 0. З Рис. 1 видно, що при низьких 

температурах та високому парціальному тиску кисню стабільним є Fe2O3, а при 

високих температурах і низькому парціальному тиску кисню (напр., інертна 

атмосфера) – стабільним є металічний Феррум. Температурні границі існування 

кожного із оксидів можуть бути зміщені зміною концентрації кисню у оточуючій 

атмосфері. Перетин границь існування FeO показує, що цей оксид є термодинамічно 
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нестабільним при низьких температурах. Це проявляється у тому, що при зниженні 

температури до 450 оС FeO розкладається на Fe2O3 і Fe. 

Для прояснення співіснування різних оксидів і металів доцільно розглянути 

системи Mo-O, Ni-O та Mn-O. Відповідні p-T-x діаграми представлено на Рис. 2. 

 
Рис. 1. p-T-x діаграма для системи Fe-O. 

 
Рис. 2. p-T-x діаграми для систем Mn-O, Mo-O та Ni-O. 

 

Розглянемо випадок, коли оксид Ніколу необхідно нагріти у закритому 

молібденовому тиглі. З Рис. 2 видно, що NiO та металічний Молібден не можуть 

співіснувати ні при яких температурах та парціальних тисках кисню. 

Експериментально встановлено, що при нагріванні NiO у молібденовій ампулі 

спостерігається утворення MoO2 та металічного Ніколу. Що ж відбувається у 

вакуумованій запаяній молібденовій ампулі з моноксидом Ніколу? На початку, 

парціальний тиск Оксигену у ампулі дуже малий (вакуум). По мірі нагрівання, NiO 

починає розкладатися до того часу, поки парціальний тиск Оксигену не досягне 

значення, що відповідає рівновазі реакції NiO = Ni + 1/2 O2 при даній температурі. За 

умови повної інертності матеріалу ампули, як тільки концентрація Оксигену досягне 

рівноважного значення, подальший розклад припиняється. 
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Однак, як видно із Рис. 2, рівноважна концентрація Оксигену над NiO занадто 

висока для стабільності металічного Молібдену. Тоді Молібден починає окислюватися 

Оксигеном із газової фази, що приводить до зниження його концентрації у ампулі. Для 

встановлення рівноваги, наступні кількості NiO починають розкладатися. Цей процес 

продовжується до того часу, поки весь NiO не перетворится у металічний. Цей процес 

супроводжується утворенням MoO2. Під час реальних дослідів спостерігається 

утворення відносно низькоплавких сплавів Ni-Mo і руйнування молібденової ампули. 

Аналогічні процеси відбуваються при спробі синтезувати сполуки Co2+ та Mn3+ 

у молібденових і танталових ампулах. Однак, немає термодинамічних обмежень для 

одержання сполук Mn2+, тобто металічний Молібден може співіснувати з оксидом 

Мангану (ІІ).  

Далі розглянемо ряд випадків, для яких детальний аналіз термодинамічної 

стабільності фаз дозволив одержати сполуки, які без нього вважалися неіснуючими, 

або щонайменьше, пояснив причини неможливості одержання певних сполук. 

Синтетичні слюди.  

У 60-70-х роках минулого століття  цілий ряд науководослідних груп працювали 

над проблемою одержання синтетичних слюд AM3Si4O10F2 (A – лужний метал; M – Mg 

або перехідний метіл) з високим вмістом перехідних металів [7, 8]. Синтези 

виконували у відкритих системах без контролю парціального тиску Оксигену. 

Незважаючи на багаторічні дослідження кількох науково-дослідних груп у СРСР, 

Японії та США, однофазних зразків одержати не вдалося. Тільки після детального 

термодинамічного аналізу співіснування оксидних фаз і матеріалів тигля було 

розроблено технологію і синтезовано синтетичні слюди з високим вмістом Ферруму і 

Мангану [9, 10]. У першу чергу, було встановлено, що синтез слід виконувати у 

закритих ампелах через сублімацію флюориті в лужних металів. Вона чітко 

проявляється вже при 700 К. Температура синтезу повинна складати не нижче 1400 К, 

оскільки тільки при таких температурах кварц SiO2 стає реакційноздатним у 

негідротермальних умовах. Однак, нагрівання запаяної ампули до 1500-2000 К вимагає 

контролю тиску у середині ампули з оксидами. У роботах [9, 10] в якості матеріалу 

ампули було використано металічний Молібден, який окрім високої температури 

плавлення, механічної міцності при високих температурах, відігравав роль кисневого 

буфера. Підвищення концентрації Оксигену у ампулі через термічний розклад оксидів 

миттєво компенсовувалося його зв’язуванням у MoO2. По мірі зниження температури 
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відбувалася зворотня реакція розкладу MoO2 і відновлення концентрації Оксигену у 

ампулі до початкового.  

Інше завдання, яке слід було вирішити, це дослідження співіснування матеріалу 

ампули (металічного Молібдену) та оксидів перехідних металів. Експериментально 

було встановлено, що синтез сполук з NiO та CoO приводить до взаємодій цих оксидів 

з ампулою. На основі термодинамічного аналізу було встановлено, що у 

молібденовому або танталовому тиглі можуть бути синтезовані сполуки, що містять 

Fe2+ та Mn2+. Синтез сполук, що містять Fe3+, Mn3+ i Mn4+, Co2+ та Ni3+ є неможливим. 

Система Pb-Sb-O.  

Цілий ряд досліджень по синтезу і ідентифікації нових фаз виконано для 

системи Pb-Sb-O. Одержані результати є суперечливими, але інтерес до цієї системи не 

знижується через цікаві фізичні властивості одержаних зразків [11].  

Суперечливість повідомлень, перш за все, пов’язана з контролем ступенів 

окислення металів. p-T-x діаграму для цієї системи представлено на Рис. 3. Аналіз 

границь стабільності оксидів дає можливість встановити, що у відкритій системі (рО2 = 

0.21 атм) в інтервалі температур 700-1900 К можна синтезувати зразки бінарних 

оксидів систем PbO-Sb2O4. Можливим є також синтез фаз у системах PbO-Sb4O6, але 

синтез слід виконувати у інертній атмосфері (при 1000 К парціальний тиск кисню < 10-

10 бар). 

Для синтезу фаз у системі Pb3O4-Sb2O4, температура не повинна перевищувати 

800 К, що суттєво знизить швидкість перебігу твердофазної реакції. Для синтезу фаз у 

системах Pb3O4-Sb2O5. та PbO2-Sb2O5, слід створювати атмосферу з парціальним 

тиском Оксигену 103 та 105 бар, відповідно, що вимагає спеціального обладнання. 

На Рис. 4 приведено Рис. 4. p-T-x діаграми систем Co-S та Fe-S. Термодинамічна 

стабільність сульфідів дещо відрізняється від термодинамічної стабільності оксидів. 

Так, відсутні термодинамічні обмеження для синтезу сполук у системах FeS–CoS, FeS2-

Co3S4 та FeS2-CoS2. Однак, неможливим у всьому діапазоні температур є синтез сполук 

у системах FeS-Co3S4 і FeS-CoS2. По мірі нагрівання суміші FeS і Co3S4 у вакуумованій 

ампулі, Co3S4 почне окислювани FeS до FeS2. Ці обмеження слід враховувати при 

плануванні синтезу. 
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Рис. 3. p-T-x діаграма для системи Pb-Sb-O. 

 
Рис. 4. p-T-x діаграма для системи Co-S та Fe-S. 

 

Висновки 

Розгляд термодинамічної стабільності сполук перехідних металів виявив ряд 

обмежень у співіснування оксидів та сульфідів з різними ступенями окислення.  

Наприклад, синтез слюд з високим вмістом перехідних металів (Феруму, 

Мангану) став можливим тільки після детального аналізу співіснування матеріалів 

тиглів та оксидів перехідних металів. 

Продемонстровано підходи до аналізу співіснування сульфідних систем. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПЕРЕХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ 

Данная работа присвящена анализу особенностей синтеза соединений, которые содержат 
окислы переходных металлов. На ряду примеров показано, что учет поведения переходных металлов, 
условий их сосуществования, позволил синтезировать ряд веществ, попытки синтеза которых в течение 
нескольких десятилетий были безуспешными. К таким случаям относятся сочетания синтетических слюд 
с высоким содержанием Мангану и Феруму. 

 
THE SUMMARY 

 
FEATURES OF SYNTHESIS OF CONNECTIONS WHICH CONTAIN TRANSITIONAL METALS 

This work is  analysis of features of synthesis of connections which contain the oxides of transitional 
metals. It is rotined on the row of examples, that the account of conduct of transitional metals, terms of their 
coexistence, allowed to synthesize the row of matters, attempts of synthesis of which during a few decades was 
unsuccessful. To such cases belongs synthetic micas with high maintenance of Manganu and Ferumu. 
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УДК 378.37 

 

БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАТИНИ 
 

А.М. ГАБОВДА 
Мукачівський державний університет 

 
В статті розглянуто проблему методики викладання латинської мови для студентів 

філологічних спеціальностей. 
Ключові слова: мовний рівень, автентичний матеріал, практичне застосування. 

 

No tarn praeclarum est scrire Latine, 
quam turpe est nescrire ( Cicero). 

He настільки похвально знати латину, 
наскільки ганебно - не знати її (Цицерон). 

 
В сучасних умовах виникла необхідність перегляду традиційних методів 

викладання латинської мови на філологічних факультетах. 

Об'єкти та методи дослідження 

Об'єктом дослідження є розгляд проблеми вивчення латинської мови 

студентами вищих навчальних закладів. Актуальність латинської мови є незаперечною. 

Постановка задачі 

Аналіз літератури з даної проблеми, праць вчених Звонської Л.Л., Шовкового 

В.М [1], Кацман Н.Л. [2], Ревак Н., Сулима В. [7] частково відображають стан 

викладання латинської мови. 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності деякої зміни викладання 

латинської мови. 

Результати та їх обговорення 

Серед зазначених авторів детальніше зупинимося на дослідженнях Кацман Н.Л., 

Ревак Н., Сулима В. 

Розмаїття і мелодійність сучасних мов можуть наштовхнути на думку: навіщо 

вивчати мову, яка перестала бути засобом активного спілкування майже дві тисячі 

років тому і вважається сьогодні «мертвою мовою»? 

Відповідь на запитання: «Чи латина - мертва мова?» читаємо в Юліана Тувіма: 

«Яка ж це мертва мова, яка, не в'янучи, пережила тисячоліття?!» Але як, у якій формі 

«пережила»? Передусім у текстах, у творах, які дійшли до наших днів як невичерпна 

скарбниця мудрості та нетлінних істин, що слугували освіченим людям багатьох віків, 

в історичних пам'ятках і документах середньовіччя, у творіннях епохи Відродження, у 

романських, германських і слов'янських мовах, у нових наукових медичних, 
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біологічних, юридичних, лінгвістичних та технічних термінах. Упродовж сторіч латина 

була обов'язковою дисципліною у навчальних закладах, її значення надзвичайно 

вагоме, адже вона стала класичним підґрунтям терміносистем багатьох мов світу. 

Сьогодні латинською мовою майже не розмовляють. Історичні обставини 

склалися так, що вона втратила свою комунікативну функцію, але не втратила свого 

великого освітньо-історичного значення, ставши важливим джерелом 

загальнолюдської культури та сполучною ланкою між античністю і сучасністю. Її 

вивчення допомагає глибшому засвоєнню знань із багатьох спеціальностей 

гуманітарного профілю. 

Як відомо, вивчення латинської  мови  не  лише  розширює загальноосвітній та 

лінгвістичний кругозір майбутнього філолога, але й розвиває абстрактне й логічне 

мислення, даючи майже універсальні правила для дослідження мовних явищ як 

виразників смислу тексту. Виходячи з цього, провідним методом у навчанні латинської 

мови має стати розвиток навичок граматичного і смислового аналізу мовних одиниць. 

Таким чином, при аргументації ми відштовхуємось не від практичного значення цієї 

мови, а від її цінності як аналітичної дисципліни. 

Викладання латинської мови у системі вищої освіти має багатовікову традицію. 

З часів середньовіччя латинська мова слугувала не лише предметом вивчення, але й 

використовувалась як засіб письмового та усного спілкування. Саме останній фактор 

визначав методику її викладання. 

Сферою застосування латинської мови в епоху Середньовіччя були 

юриспруденція, освіта, наука, церква, література, - усі сфери суспільного і культурного 

життя. Закони перших варварських держав у Західній Європі називалися «правди» 

(leges) і були написані латинською мовою. Міські статути, якими користувалися в 

міських управах, були і також латиномовні. 

Латинська мова стала мовою культурного та інтелектуального життя при 

монастирях і катедральних соборах. Вона яскраво представлена у творчості 

італійського філософа й теолога Томи Аквінського (1227-1274), який поєднав учення 

Аристотеля з християнськими догмами. На базі шкіл XII ст. виникають нові центри 

культури та освіти - університети. Ці заклади з'являються у Болоньї (1119), Оксфорді 

(1163), Падуї (1222), Неаполі (1224), Севільї (1254), Парижі (1259), де латина була 

мовою освіти і спілкування. Книги, які видавалися в університетських скрипторіях, 
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були написані латинською мовою. В університетах вивчали твори Лівія, Лукреція, 

Тацита, Катулла— класиків римської літератури і культури загалом. 

В епоху Середньовіччя латинська мова була фактично єдиним інструментом 

спілкування і висловлювання думок, зрозумілим для всіх і вигідним для встановлення 

контактів. Вона була невід'ємною частиною суспільного, політичного, культурного і 

наукового життя всієї Європи, зразком для нових романських мов, які постійно 

зверталися до її багатої лексичної скарбниці, шукаючи засобів для позначення нових 

понять та ідей. 

Винятковою була роль класичної латинської мови в епоху Відродження 

Renaissence(XTV—XVI ст.), коли просвітники виявили великий інтерес до античної 

культури, наслідуючи античні зразки. В епоху Відродження латинською мовою пишуть 

свої твори Еразм Роттердамський (1466 - 1536) у Голландії, Томас Мор (1478-1535) в 

Англії, Джордано Бруно (1548-1600), Томмазо Кампанелла (1568-1639) в Італії. 

Латинська мова стає в цей період важливим засобом міжнародного культурного і 

наукового спілкування. 

Щоб забезпечити знання латини на рівні говоріння й розуміння, розроблялась 

система спеціальних вправ, спрямованих на ґрунтовне вивчення граматики і лексики. 

Для пояснення граматичних правил складались штучні речення і тексти, завчались 

слова і уривки з творів давньоримських письменників, а також широко практикувались 

вправи на переклад латинською мовою. Таким чином, латина оцінювалась як засіб 

спілкування, звідки і методи її вивчення, які мало чим відрізняються від методики 

значення живих мов. 

Латинська мова вже давно не є мовою міжнародного спілкування, нею не 

ведуться лекції в університетах і не пишуться дисертації. А використання латини 

лікарями, провізорами та іншими представниками медичного напрямку не відображає 

масштабність застосування. 

Наше визначення сучасних цілей вивчення латинської мови ґрунтується на 

таких положеннях. Ми підтримуємо загальноприйняту думку про те, що латинська 

мова належить до загальноосвітніх дисциплін і носить характер прикладної науки. "Як 

теоретична дисципліна латинська мова служить для розширення лінгвістичного 

кругозору, розвитку абстрактного граматичного мислення і наукового підходу до 

рідної та західноєвропейської мов, що вивчаються." [2]. Принагідно наведемо й 

образне висловлювання Нервова П.Д.: "На уроках з давніх мов ...щохвилини 
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здійснюється у мініатюрі той процес, який дає студенту університету можливість 

самостійно вивчати будь-яку науку, який дає вченому можливість відкривати нові 

закони ..." [7].    Вивчення давніх мов має на меті зробити збагачений за рахунок пам'яті 

знаннями розум гнучким і здатним до мислення і комбінування. Ця здатність 

розвивається при перекладах з давніх мов, оскільки такий переклад вимагає з'ясування 

значної кількості категорій [5]. Додамо, що, крім аналізу на мовному рівні, що 

найголовніше, необхідно проводити глибинний аналіз на рівні логіки думки. 

Беззаперечним є значення латини і як практичної дисципліни. "Знання 

латинської мови дає  можливість   оперувати  багатющим ілюстративним матеріалом у 

галузі мовознавства, допомагає краще і глибше розбиратись у загальних мовознавчих 

поняттях і закономірностях, що лежать в основі будь-якої живої мови" [4]. 

Доцільно, на нашу думку, також приділяти серйозну увагу філологічному 

вивченню латинських запозичень у рідній мові та одній із західноєвропейських, яка 

вивчається [5]. На наших заняттях ми намагаємось завжди робити паралель між 

латиною - українською мовою — англійською мовою - французькою мовою. Це дає 

можливість студентам краще сприймати та вивчати основну та другу іноземні мови. 

Актуальним залишається значення латини і як мови сентенцій. Латинські 

вислови посилюють виховну роль занять, сприяють кращому засвоюванню 

граматичних правил, розширюють кругозір студентів і підвищують інтерес до 

предмета, що вивчається. А пошук англійських, французьких прислів'їв та приказок, 

що мають латинське походження, підкреслює важливість вивчення латини. Отже, 

латинська мова розвиває аналітичне мислення, дає ілюстративний матеріал для 

проведення мовознавчих досліджень, є ключем до розуміння великого пласту 

насамперед абстрактної наукової лексики в живих мовах і має пізнавальну та виховну 

цінність. 

Попри правильний, як на нашу думку, погляд на значення латинської мови у 

процесі підготовки філолога, не розробленими залишаються методи, при яких би 

реалізовувались сучасні завдання. 

Навчальна програма змушує викладача за якихось два семестри викласти всю 

складну граматику латинської мови, детальне пояснення якої вимагає постійних 

екскурсів в історію мови, проведення систематичних порівнянь із сучасними мовами. 

При цьому не береться до уваги, що студент на першому курсі паралельно вивчає ще 
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понад десяток нових для нього предметів. Практика показує: людині необхідно давати 

головне, від чого відштовхуватись, а решту вона помітить сама. 

При розробці навчальних програм і методичних посібників для студентів 

філологічних спеціальностей необхідно мати на увазі таке. Все, що нам відомо про 

мертві мови, ми довідуємось лише через Писемні пам'ятки, які дійшли до нашого часу. 

На класичну мову необхідно дивитись як на антикварний недоторканий витвір 

мистецтва. Значна кількість писемних пам'яток латинської мови дозволяє не вдаватись 

до усіляких реконструкцій у вигляді штучних фраз і адаптованих текстів. Навіть 

ілюстраціями для пояснення граматичних правил може і має слугувати автентичний 

мовний матеріал. По-перше, такий підхід заощаджує час і прискорює перехід від 

граматики до читання текстів, а по-друге, скорочує обсяг теоретичного матеріалу 

завдяки вилученню граматичних одиниць з низькою частотністю, які можна 

пояснювати ad hoc при читанні авторів. Оскільки розвиваюче значення латинської 

мови реалізується головним чином через читання текстів, то і граматика потрібна лише 

у тому обсязі, в якому вона має практичне застосування. Навчальний процес ми 

пропонуємо будувати за принципом від тексту до граматики, тобто індуктивним 

методом. 

При окресленні кола завдань вивчення латинської мови на першому місці у нас 

стоїть розвиваючий фактор. Саме йому і підпорядкована вибрана нами стратегія. 

Метою занять: латинської мови не є вивчення граматики, яка начебто пізніше 

знадобиться при перекладі текстів. На початковому етапі граматичний матеріал відразу 

вводиться в оригінальні речення і вивчається виключно на їх основі. Згодом при 

читанні зв'язних текстів вона усвідомлюється лише як засіб для пошуку смислу. Але 

при цьому не переклад, а шлях до нього стає самоціллю. Ретельний логічний аналіз на 

рівні мови і думки, який супроводжується інтерпретацією, герменевтикою і 

перекладом, - ось те, що здатне якнайсильніше розвивати абстрактне і логічне 

мислення. 

Як ми вже зазначили, теоретичні знання мають закріплюватись вправами, 

складеними майже виключно на оригінальних фразах і текстах. Показовим у цьому 

плані є, приміром, підручник Звонської Л.Л. і Шовкового В.М. [І]. 

Дослідження підтвердили, що виклад майже всіх граматичних тем латинської 

мови можна побудувати на сентенціях. Необхідно враховувати, що мета першого 

семестру вивчення латинської мови - підготувати до читання оригінальних текстів, при 
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аналізі і перекладі яких труднощі будуть виникати не стільки на рівні мови, скільки на 

рівні розуміння смислу. Штучні фрази і адаптовані тексти здатні лише підготувати до 

сприйняття граматики тексту, але для навчання розуміти світобачення носіїв мови та 

мовного вираження логіки їхньої думки найкраще підходять саме афористичні вирази. 

Тісний зв'язок між теоретичним матеріалом і реченнями на його закріплення з 

опусканням винятків і малочастотних мовних одиниць дозволяє представити граматику 

латинської мови стрункішою і більш систематичною, сприяючи тим самим її 

міцнішому запам'ятовуванню.   При цьому обмовимось, що при аналізі і перекладі 

речень і текстів студент має користуватись всім теоретичним матеріалом від граматики 

до словника. Читання тексту повинно мати характер мовознавчого дослідження не 

лише із залученням вивченого матеріалу, але й з готовністю зустрітись з новим. 

Здійснення поставлених цілей вимагає також певного відходу від традиційних 

методів складання посібників. Необхідно проводити чіткий поділ між підручниками 

для самостійного вивчення мови і підручниками   для   аудиторної  роботи. 

Отже, при аудиторному вивченні латинської мови виклад навчального матеріалу 

розподіляється між викладачем і посібником. Обов'язковим елементом посібника 

мають бути практичні вправи, граматика ж складається у табличній формі, виконуючи 

функцію підказки і маючи вигляд системного коментаря. Викладач, таким чином, 

повністю бере на себе виклад теоретичного матеріалу заняття, а роль підручника у 

цьому процесі полягає в організації практичної роботи студентів дома і в аудиторії. 

При розробці нової методики викладання латинської мови ми передусім 

відштовхуємось від її значення як дисципліни, що тренує розуміння мовної логіки як 

рідної, так і більшості західноєвропейських мов. Виклад теорії у курсі з нормативної 

граматики має пояснюватись на автентичному мовному матеріалі і зводитись до того 

мінімуму, який реально може підкріплюватись практичним матеріалом. Мета 

початкового курсу - на матеріалі оригінальних висловів античних письменників відразу 

привчити студента до сприйняття особливостей мислення носіїв даної класичної мови і 

дати базові теоретичні знання, які будуть доповнюватись і розширюватись при читанні 

автентичних зв'язних текстів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАТЫНИ 
В статье расмотрена проблема методики преподавания латинського языка для студентов 

филологических специальностей. 
Ключевые слова: языковой уровень, аутентический материал, практическое использование. 
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IMPLICIT VALUE OF LATIN 

The article covers the matter concerning the methodology of Latin language for the students of 
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NEMZETKÖZI KIFEJEZÉSEK, AMELYEK TURIZMUSSAL, UTAZÁSSAL 
KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOSAK 

 
М.Й. ГОРВАТ-ЛЕШКО  

Мукачiвський державний унiверситет 
 
A turisztika, a turizmus nem csak napjaink egyik legkedveltebb fajtája a szabadidős 

programoknak, hanem társadalmunk egyik leginkább jövedelmező forrása is. Az 

idegenforgalom virágkorát éli világunkban. Összetörpült földünkön bárhonnan bárhová 

eljuthatunk. 

A munkámmal, a cikkemmel célom az volt, hogy azokat a nemzetközi szavakat 

mutassam be, amelyekkel egy turista bárhol bármelyik országban találkozhat, ugyanakkor e 

szavaknak eredetét, illetve pontos meghatározását is közöljem. A kifejezéseket magyar és 

ukrán nyelven gyűjtöttem, bizonyítva ezzel, hogy a különböző nyelveken valóban hangzásuk 

igen hasonló, viszont a szavak írásképe eltérő, mégis mindenki által érthetőek. 
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 Maga a turisztika, a turizmus (туризм, ангфр.) kifejezés is idegen eredetű lexéma.  

Az angolfrancia nyelvből eredeztetjük. Jelentése: 1. természetjárás; 2. utazgatás, idegenbe 

látogatás.  

A turista (турист, ангнiм.) szavunkat viszont már az angolnémet 

nyelvhasználatból kölcsönöztük. Jelentése: 1. természetjáró, kiránduló; 2. más helységekbe, 

városokba, tájakra látogató személy.  

Amivel pedig közlekedik az a transzport (транспорт, лат→нiм.). Eredetileg latin 

eredetű mégis a németből vett idegenszó. Jelentése: 1. szállítás, fuvarozás; 2. fuvar, 

szállítmány; illetve 3. átvitel a könyvelésben.  

És hogy milyen transzportokat ismerünk? Hadd soroljak fel a teljesség hiányában egy 

párat. Ilyen például a metro (метро, анг.), amit szintén nemzetközi lexémával jelölünk. 

Görög eredetű, angolból átvett idegenszó. Jelentése: nagy mélységben haladó, az úthálózattól 

független vonalú föld alatti (villamos)vasút, ami a világon elsőként 1863-ban Londonban 

megnyitottt földalatti nevének Metropolitán Railway rövidítéséből ered. A következő a 

troll, trolibusz (тролейбус, анг.) angol eredetű, jelentése felsővezetékes, villamos hajtású 

autóbusz.  

Továbbá itt említhetjük a tramway-t, tram (трамвай, анг.) (villamos) az angol eredetű 

közuti villamosvasútat is. A mindenki által szívesen használt autómobil (автомобiль, 

грлат→фр.). Eredetileg a göröglatinból származik, mi mégis a francia nyelvhasználatból 

vettük át. Amin pedig az autómobilunkkal közlekedünk az az autobahn, ami mémet eredetű 

kifejezés. Autópályát jelenet. Az (autó)busz (автобус, лат.) latin eredetű. Jelenthet: 1. 

közlekedési eszközt, illetve 2. a különféle eszközök összekapcsolhatóságát lehetővétevő 

adatátviteli vezetékrendszert.  

Itt elengedhetetlen, hogy ne jegyezzem meg, még ha csak zárójelben is a következő 

szavakat: taxi (таксi, фр.) francis eredetű szó. Jelentése: taxaméterrel felszerelt 

személyszállító bérautó. Ennek vezetője a taxis (таксист фр.) szintén francia eredetű 

magyarosított (-s főnévképzővel ellátott) forma. Jelentése: a bérautó vezetője. Taksza (такса, 

лат.), ami latin eredetű. Jelentése: 1. díjat, árat megszab; 2. tart, becsül, értékel valamennyire; 

3. felbecsül, becslést végez. A taxaméter (таксаметер, нiм.) pedig német eredetű, és nem más 

mint a viteldíjat mutató szerkezet a taxiban.  

A távolságok leküzdésére egyik legkényelmesebb közlekedési eszköz a vasút. A 

személyszállító vonatok közül az egyik közkedvelt az intercity (iнтерсiтi, анг.). Ez angol 

kifejezés. Jelentése: két nagy város között nagy sebességgel, megállás nélkül közlekedő 
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kényelmes vonat. Ennek vagonjainak száma akár ötven-hatvan is lehet. A vagon (вагон, анг.) 

is angol eredetű szó. Jelentése: 1. vasúti kocsi; illetve 2. mértékegységként 100 métermázsa. 

És hol máshol is várakozhatnánk ezekre az utazási eszközökre mint a treminál-ban 

(термiнал, лат→анг.). Ez latinból lett, angol eredetű nemzetközi szó. Több értelmezést is fed 

egyszerre ez a kifejezés: 1. fogadó és indító épületek együttese pl. buszpályaudvaron, 

repülőtereken; 2. számítógéphez csatlakozó berendezés, amely a kért, keresett adatokat 

képernyőn megjelenteti, esetleg kinyomtatja; 3. elvégez, meghatároz, megállapít valamit.  

Ha viszont kétkerekűvel szeretnénk megközelíteni valamit, akkor azt mondjuk, hogy 

bicikli-vel (бiцiглi, анг→нiм.). Ez  angolnémet eredetű lexéma; jelentése: kerékpár. Aki 

pedig ezen kerekezik, az a biciklista (az idegenszó –ista főnévképzővel van ellátva) vagyis a 

kerékpáros.  

Ennek kicsit kényelmesebb változata a motor-(kerékpár) (мотор-( бiцiглi), лат.), ami 

latin eredetű kifejezés. Jelentése: 1. valamilyen energiát mozgássá alakító gép; 2. 

motorkerékpár; 3. valaminek a hajtóereje, előrevivője; 4. egy számítógépes alkalmazás 

szolgáltatását végrehajtó része.  

Az utóbbiakban felsorolt járművek pedig a sztráda-n (страда, iт.) közlekednek. Ez 

olasz eredetű szó. Jelentése: 1. autópálya; 2. helytelen szóhasználatban: autóút. 

Ami pedig a biztonságos közlekedést biztosítja az a szemafor (семафор, гр.). Görög 

eredetű elnevezés. Jelentése: 1. karos jelző; 2. vasúti térbiztosító jelző. 

A Velencébe látogató turisták kedvenc időtöltése a gondola-zás (гондола iт.). Ez 

természetesen olasz eredetű szó. Több jelentéssel is bír egyszerre: 1. díszesen faragott, magas 

orrú, lapos fenekű, hosszú evezős velencei csónak; 2. a repülőgép utas/csomagtere, illetve az 

a része, ahol a hajtómű van; 3. a léghajó kosara; 4. önkiszolgáló üzletben: apróbb, darabos 

áruk állványszerű rekeszes tartója.  

Tovább maradva a vizi járműveknél megemlíthetjük a jacht-ot (яхт, холл.), ami 

holland eredetű szó és szórakozásra valamint sportcélokra használt kisebb motoros, vitorlás 

hajót jelent.  

Ha pedig már voltunk szárazföldön, vizen miért ne mennénk a levegőbe helikpter-rel 

(гелiкоптер гр.→фр.). A helikopter görögből átvett francia eredetű idegenszó. Jelentése: 

forgószárnyas repülőgép. Ha pedig nem is ezen a forgószárnyas repülőgépen, de más 

nagyobb járatokon szinte kivétel nélkül találkozhatunk a stewardess-szel. A stewardess 

(стюардес, анг.) angol szó. Jelentése: utaskisérőnő.  
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Ahhoz pedig, hogy a megfelelő szezonban számunkra érdekes helyre utazhassunk a 

prospektusok nyújtanak segítséget. A szezon (сезон фр.) franciából lett nemzetközi szó. 

Jelentése: idény, évad, évszak. A prospectus pedig latin eredetű szó. Több és igen eltérő 

jelentést takar. Jelenthet például: 1. nyomtatott röplapot, brossúra alakú reklámot; vagy 

részletes kereskedelmi árjegyzéket; de jelenthet 2. részvények nyilvános 

forgalombahozataláról szóló tájékoztatót; 3. színházban a fenékszín díszletét, hátsó 

fenékdíszletet a színpadon; illetve 4. az orgona többnyire díszes kivitelű homlokzatát. 

 Ahhoz pedig, hogy egyes külföldi országokba utazhassunk elengedhetetlen, hogy ne 

váltsunk vizumot. A vízum (вiза,лат.) lаtinból lett nemzetközi kifejezés. Jelentése: be-/ki-

/átutazási engedély idegen állampolgárok számára, ennek bevezetése az útlevélbe.  

De mielőtt útnak indulnánk és akár kempingbe, hotelbe, motelbe, panzióba szállnánk 

meg szükséges holmiainkat kofferbe csomagoljuk. A kemping (кемпiнг, анг.) angolból lett 

nemzetközi szó. Bizonyos elemi közszolgáltatásokkal felszerelt terület, ahol kirándulók 

megszállhatnak, autósok lakókocsijukkal parkolhatnak; illetve táborhelyet is jelent. A hotel 

(готель, фр.) francia eredetű. Jelentése: szálló, szálloda. A motel (мотел,ь анг.)  angol 

eredetű. Jelentése: országút mentén, föleg autós turisták számára épült modern, nem 

tulságosan drága szálló. A panzió (панciонат, лат.) latinból eredő franciából lett idegenszó. 

Jelentése: 1. teljes ellátású, bennlakás szolgáltatása; ennek díja; 2. családias jellegű kis szálló, 

ahol étkezést is adnak; 3. nyugdíj. Végül pedig a koffer (коффер, фр→нiм.) franciából átvett 

németből lett nemzetközi szó. Jelentése: bőrönd, utazótáska.  

Ha pedig már a hotelben vagyunk a szabadidőnket a legkülönbözőbb módon tölthetjük 

el: drinkbárban, kondicionálóteremben, szaunában, szoláriumban, vagy éppen masszázzsal, 

pingponggal,  tenisszel. De felkereshetjük a kozmetikust is . Most pedig nézzük minden 

szónak külön-külön az eredetét és értelmét. A drinkbar (дрiнкбар анг.) angol eredetű. Főleg 

rövid és kevert italok fogyasztására berendezett vendéglátói üzem. A kondicionáló (terem) 

latin szó; jelentése: erőnlétet, állapotot fejlesztő. A szauna (сауна, фiн.) finn eredetű. 

Jelentése: finn gőzfürdő. A szolárium (соларiй лат.) latin eredetű szó. Jelentése: ibolyántúli 

sugarakat kibocsátó fénycsövekkel működő mesterséges napfényfürdő. A masszázs (масаж, 

фр.) pedig francia eredetű lexéma. Jelentése: valamely testrész/testtáj rendszerint gyógyító 

célú szakszerű kenése és gyúrása. A pingpong (пiнпонг анг.) angol; asztalitenisz. A tenisz 

(тенiс, анг.) angol eredetű; ütővel játszott labdajáték. A kozmetika (косметика, гр.) görög 

kifejezés; jelentése: 1. szépségápolás; 2. csinosítás, csinosítgatás; 3. szépítgetés = a hibák 

palástolása.  
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Néha viszont csak kisebb kirándulásra indulunk. Ezt nevezzük pikniknek (пiкнiк, 

фр→анг.) francia→angol. Jelenthet 1.olyan összejövetelt, ahol az ennivalót a résztvevők 

maguk hozzák, illetve a költségeket kösen fedezik; 2. szerényebb kerti partit; 3. családi, 

társasági szórakozást; néhány órás időtöltést a természetben letelepedve: pihenés, az otthonról 

hozott elemózsia és ital elfogyasztását. 

És még sorolhtanánk és sorolhatnánk az egyébb kifejezéseket , amelyek ezzel a 

témakörrel kapcsolatosak, de azok is csak töredékei lennének az egésznek. 

Célomat mégis elértem, mert bár a teljesség hiányában, de sikerült összegyűjteni a 

turizmusban, az utazásban és a közlekedésben leginkább használt lexémákat, közölve 

azoknak eredetét és jelentését. A következtetést levonva elmondhatjuk, hogy a nemzetközi 

kifejezések túlnyomó részben az angol nyelvhasználatból származtathatóak, viszont szinte 

egy-két kivétellel mindegyikük gyökere a görög, illetve a latin nyelvből ered. 
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АННОТАЦИЯ 
В этой статте мы попробували найти и исследовать этимологию происхождения слов, каторые 

употребляются в туризме и применяються в сфере путешевствий, готелей, транспорта. Эти лексемы есть 
интернационализмами, из них некоторые многозначные. Большенство слов взаимствованы из англиского 
языка, но корни их происходят из древнегреческого, латинского языка. 

 
 

THE SUMMARY 
In this article we tried to find and investigate the etymology origin of words, which are used in tourism 

and apply in sphere of travelling, hotels, transports. These lexemes are internationalisms, some of them are 
polysemantic. Most of the words are borrowed from English, but the root of them originated from ancient Greek 
and Latin languages.  
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УДК 81.111=133.1=161.2’373(045) 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ МОВНИХ КАРТИН 

СВІТУ НА ПРИКЛАДІ ЛЕКСЕМИ «ІНТЕРЕС» В АНГЛІЙСЬКІЙ, 
УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ. 

 
Д.О. ІЛЬНИЦЬКА  

Мукачівський державний університет 
 

Мовна картина світу - це "спосіб відбиття реальності у свідомості людини, що 

полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних 

особливостей, притаманних певному мовному колективу; інтерпретація 

навколишнього світу за національними концептуально-структурними канонами" [5]. 

Термін "картина світу" був уведений у науковий обіг у фізиці в кінці 19-го - на 

початку 20-го століття. "Фізична картина світу" розглядається як "сукупність 

внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких логічним шляхом можна отримати 

знання про властивості та поведінку предметів" або "образ довкілля, що формується 

фізичною наукою та відбиває реальні закономірності природи" [5]. З часом поняття 

"картина світу" в природничих науках стало означати специфічну концептуальну 

структуру, що формується за допомогою наукових методів і понять. 

Моделювання штучного інтелекту спонукало вчених до оперування поняттями 

"модель світу", "ментальна модель", "ментальні світи", "внутрішня репрезентація", 

причому остання стає об'єктом дослідження когнітивної лінгвістики. Феномен 

"картини світу" та світобачення став об'єктом досліджень гуманітарних наук 

культурологічних, а також лінгвосеміотичних, присвячених реконструюванню 

архаїчної свідомості на матеріалі міфів та фольклору [5]. Проблема мовного 

світосприймання була сформулювана ще В.Гумбольдтом: "різні мови - це не різні 

позначення того самого предмету; це різне бачення і відображення його" і далі: "Всяка 

мова, позначаючи окремі предмети, насправді творить: вона формує для народу, який є 

її носієм, картину світу." [6]. 

Запропонована гіпотеза лінгвістичної відносності (linguistic relativity principle) 

Е.Сепіра та Б.Уорфа стверджує, що структура мови впливає на спосіб мислення і 

поведінки. Через це носії мови схильні сприймати дійсність по-різному, залежно від 

семантичних категорій, закладених у мовному коді [Kramsch, 1998]. Дане положення 

перегукується з твердженням про те, що "властивий мові спосіб концептуалізації    

дійсності    частково    універсальний,    частково національно специфічний, тому носії 
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різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, крізь призму своїх мов" [1], знайшло 

широке визнання серед дослідників. 

Проблема мовної картини світу є актуальною у зв'язку із виходом на перший 

план у лінгвістичних дослідженнях проблеми співвідношення мови, свідомості 

(індивідуальної й колективної) й культури. Серед актуальних питань лінгвістики слід 

відзначити спосіб відображення світу у свідомості людини та роль вербальних засобів 

у цьому процесі. 

Вчені стверджують, що світ пізнається тільки через форми мови -будь-яка мова 

спрямовує мислення її носіїв згідно з напрямком, що визначається світоглядом, 

зумовленим мовою. Е. Сепір формулює свою гіпотезу так: « уявлення про те, що 

людина орієнтується в зовнішньому світі...без допомоги мови і що мова є лише 

випадковим засобом розв'язання специфічних завдань мислення і комунікації - це 

ілюзія. Насправді «реальний світ» значною мірою неусвідомлено будується на основі 

мовних звичок тієї чи іншої соціальної групи». [2] 

Мовна картина світу - це образ світу, що твориться лінгвістичними засобами, а 

саме: 

- номінативними засобами мови (лексемами, фразеологізмами); 

- граматичними засобами мови ; 

- функціональними засобами мови ; 

- образними засобами мови (переносні значення, внутрішня форма мовних 

одиниць, національно-специфічна образність) ; 

- фоносемантикою мови ; 

- дискурсивними засобами мови (засобами і стратегіями текстобудови, 

аргументації, побудови монологічних текстів, діалогу і т.ін.). [3] 

Метою статті є визначення лексико-семантичних особливостей взаємодії різних 

мовних картин світу. Відповідно до мети, визначено завдання роботи: 

простежити зв'язок між лексикою англійської, української та французькою 

мовами; 

виявити лексику, що впливає на створення мовної картини світу у художніх 

творах досліджуваних мов; 

простежити співвідношення між значеннями лексики, що входить до складу 

лексико-семантичного поля « Інтерес» у порівнюваних мовах. Объектом дослідження є 
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іменники, дієслова та прикметники лексико-семантичного поля «Інтерес» у художніх 

текстах англійської, української та французької мов. 

Як відомо, основою навколишнього світу, який сприймається органами чуття, є 

дві категорії: предмети та їх ознаки. Тому мовна картина світу відображає та описує ці 

категорії у формі іменників і дієслів ( як мовне відображення предметів), а також 

прикметників (як мовне відображення ознак). Досліджувані лексичні одиниці мають 

високу комунікативну цінність і високу частотність уживання. Вони належать до 

основного «ядра» лексики кожної з досліджуваних мов і входять до складу лексичного 

мінімуму кожного носія цих мов. 

Особливий інтерес для дослідження викликає усвідомлення інтересу людиною 

та мовне відображення результатів цього виду перцепції. «Інтерес» при цьому 

визначається як процес усвідомлення, а не пізнання. 

Картина світу існує у свідомості людини в досить неясному вигляді, у 

неоформленому стані. У необ’єктивованому стані картина світу не сприймається 

свідомістю в усій повноті. Звичайно об'єктивація картини світу здійснюється не до 

кінця, ескізно, несистематично, в популярних нарисах викладання основ усіх наук, у 

філософських трактатах, коментарях, публіцистичних есе, художній літературі [4] 

Як відомо, письменники користуються загальновживаною мовою, проте їх 

індивідуальне світосприйняття, а також особливості мови зумовлюють створення 

неповторного мовного світу. Контакт письменників, як і будь-яких інших суб'єктів 

світорозуміння, зі світом є унікальний, уявлення про світ - різноманітним. При цьому, 

дійсно, адекватний глобальний і цілісний образ світу може створити тільки 

колективний суб'єкт в ході всебічного розглядання зовнішнього світу, створюючи 

загальну картину світу, в якій усуваються усі нюанси індивідуального світосприйняття. 

Картина світу - це наслідок побудови суб'єктом образу світу за допомогою певних 

засобів. [4] 

Вибір письменником тих чи інших мовних засобів зумовлено багатьма 

факторами - задумом, концептом та змістом художнього твору, художнім напрямком. 

Мовна картина світу письменника відображає особливий спосіб світобачення, 

властивий даній мові, культурно значущий для неї. Для дослідження співвідношення 

лексики як частини мовної картини світу були відібрані художні твори англійською, 

українською та німецькою мовами. 
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У ході дослідження визначилося спільне ядро для лексико-семантичної групи 

прикметників, іменників та дієслів досліджуваних мов. Так, Лексема «Interest» в 

англійській мові має такі значення: 

1) інтерес, зацікавленість; 

2) захоплення, схильність, прагнення; 

3) важливість, значення; 

4) практична зацікавленість, вигода, користь, інтереси; 

5) частка, відсоток, проценти; 

6) майнове право; 

7) вплив, сила авторитету; 

8) група осіб, об'єднаних спільністю інтересів; зацікавлені особи; 

де французька лексема «Inte’ret» у формі іменника має такі значення: інтерес;   участь,   

співчуття;   користь;   відсоток.   На   прикладі виявилося, що лексична одиниця  

«Інтерес» має спільні ознаки як у вимові так і в тлумаченні   в українській, в 

англійській, і навіть у французькій мовах. Ця ж лексема, що вживається у формі 

дієслова «Тоinterest», в англійській мові має значення  -   1) цікавити, викликати 

інтерес; 2) зацікавити, залучити до участі; 3) зачіпати, торкатися; у французькій vt  

«inte ’resser» - цікавити, зацікавити. Також можемо порівняти прикметники на 

прикладі англійської та французької мов. Так, в англійській мові лексична одиниця 

«interesting» має такі значення: - цікавий,  інтересний; важливий, значний; 

зворушливий, хвилюючий, де в українській мові прикметник, утворений від лексеми 

«Інтерес», це — цікавий, інтересний, зацікавлений. 

Аналіз нашого мовного матеріалу виявив спільне при передачі семантики 

лексеми «Інтерес» лексикографічними джерелами досліджуваних мовних систем. 

Отже, в ході дослідження ми використовували переклад, а це — вид діяльності, який 

неминуче відбувається принаймі з двома мовами і двома культурними. 

Проведений аналіз мав на меті розглянути лексему «Інтерес» з точки зору її 

значення в контексті, що в цілому сприяє кращому розумінню походження, розвитку та 

модифікації форми і значення, концептуалізацію поняття та втілення його у певних 

графічних формах. У ході дослідження виявлено, що досліджувані лексичні одиниці 

мають високу комунікативну цінність і високу частотність уживання, що вказує на 

лексико-семантичні особливості взаємодії різних мовних картин світу. Дане 
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дослідження може бути широко використано на заняттях з англійської мови при 

вивченні полісемантики англійських лексем. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН 

МИРУ НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «ИНТЕРЕС» В АНГЛИЙСКОМ, УКРАИНСКОМ И 
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ. 

В статье проведен анализ связи между лексикой английского, французского и украинского языков (на 
примере слова "Интерес"). Рассмотрены взаимосвязь и воздействие лексики на создание языковой 
картины мира в художественных текстах исследуемых языков. 

 
 

THE SUMMARY 
 

FEATURES OF CO-OPERATION OF DIFFERENT LINGUISTIC PICTURES 
TO THE WORLD ON EXAMPLE OF LEXEME «INTEREST» IN ENGLISH, UKRAINIAN AND 

FRENCH LANGUAGES. 
In this article we have dialled with various types of semantic change on the example of the English, Ukrainian 
and French word «interest». This article also analyses the connection between the lexicology that influences the 
creation of the language picture of the world in the analyzed literary works. 
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УДК 802.037 
 
 

ВИДИ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
М.М. СІДУН  

Мукачівський державний університет 
 

У статті визначено й досліджено роль педагогічних ситуацій як засобу формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Автор наголошує 
на важливості використання педагогічних ситуацій у професійній діяльності майбутнього вчителя 
іноземної мови початкової школи.  

 
Специфіка діяльності вчителя іноземної мови початкової школи в сучасних 

умовах вимагає від нього компетентного мислення, спостережливості, уміння 

планувати, здійснювати та аналізувати педагогічний процес. Компетентно мислити й 

діяти насамперед означає бачити і знаходити в навчанні та вихованні нестандартні ідеї, 

засоби, способи, прийоми й форми організації учнів, які відповідають логіці 

ефективного розв’язання поставлених завдань. Компетентне розв’язання педагогічних 

ситуацій є свідченням високого рівня професійної готовності вчителя іноземної мови 

початкової школи. Тому майбутній учитель іноземної мови початкової школи уже в 

роки навчання у педагогічному ВНЗ повинен знаходитися в умовах, наближених до 

його практичної діяльності за допомогою активних методів навчання, що готують його 

до співпраці з учнями. Як свідчать дослідження О.С.Березюк,  Л.В.Кондрашової, та ін. 

одним із таких ефективних методів є моделювання педагогічних ситуацій [2;8] 

Об’єкти та методи дослідження 

Серед  сучасних досліджень, присвячених дослідженню педагогічних ситуацій 

як комплексного засобу, що може стимулювати молодь до самоаналізу, самооцінки та 

саморозвитку, слід виділити наукові розробки В.С.Безрукової, Б.С.Гершунського, 

О.А.Дубасенюк, В.А.Ковальчук, В.А.Сластьоніна та ін. В них наголошується на 

необхідності врахування ролі емоційних переживань, спілкування, аргументації у 

процесі моделювання педагогічних ситуацій. 

Аналіз джерел дає можливість констатувати, що на сьогодні потребує 

відповідного наукового обґрунтування процес формування професійних якостей у 

майбутніх учителів іноземної мови початкової школи засобами моделювання 

педагогічних ситуацій, що зумовлюється відсутністю спеціальних педагогічних 

досліджень із визначеної проблеми в тому числі щодо визначення типології таких 

ситуацій. 
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Постановка задачі 

Визначити й дослідити систему педагогічних ситуацій, що зустрічаються в 

діяльності вчителя іноземної мови початкової школи. 

Результати та їх обговорення 

Відповідно до поширеної концепції (Н.В.Кузьміна, В.О.Кан-Калик, 

М.Д.Нікандров, В.О.Сластьонін, Л.Ф.Спірін та ін.) ми розглядаємо професійно-

педагогічну діяльність як неперервний процес розв'язання вчителем нескінченного 

ряду педагогічних  задач, спрямованих на досягнення загальної мети - формування 

особистості учня, його світогляду, переконань, свідомості, поведінки. У роботах 

згаданих авторів детально аналізується проблема розв'язання вчителем педагогічних 

задач. Відмічається, зокрема, що педагогічна задача виникає кожний раз, коли потрібно 

перевести учнів з одного стану в інший: сформувати певні знання уміння, навички або 

трансформувати одну систему знань, умінь і навичок (неправильно сформовану) в 

іншу. Підкреслюється багатозначний характер розв’язання педагогічних задач. Якщо ж 

педагогічна ситуація однозначна, тобто не вимагає пошуку оптимального способу роз-

в'язання, то вона перестає бути задачею. Педагогічна задача, пише Н.В.Кузьміна, 

виникає тоді, коли можливе не одне рішення і необхідно знайти кращий спосіб 

досягнення бажаного результату [9]. 

Дослідження свідчать, що педагогічна ситуація – це фрагмент педагогічної 

діяльності, який містить суперечності між тим, що сталося і тим, що очікувалось в ході 

навчально-виховного процесу. Педагогічна ситуація – це своєрідна “клітина” 

педагогічного процесу, для якої характерні суттєві ознаки цілісного  виховного 

процесу. 

Визначення шляхів розв’язання ситуації передбачає її аналіз, виявлення причин 

виникнення. Обов’язковим елементом  діяльності педагога є самооцінка дій і аналіз 

можливих наслідків поведінки школярів. 

У переважній більшості ситуації відображають глибинні педагогічні процеси в 

шкільному середовищі – особливо у сфері взаємовідносин учителя й учнів. Тому 

зрозуміти педагогічні явища можна лише в тому разі, якщо бачити за кожною 

ситуацією гострий сигнал про негативні передумови в розвитку учня або цілого 

колективу. 
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Результати проведених нами досліджень свідчать, що різноманітні професійні 

ситуації виникають як у досвідчених вчителів іноземної мови початкової школи, так і в 

початківців. Причому ситуації створюються як учнями, так і самими вчителями.  

Проблемні ситуації у діяльності вчителя іноземної мови початкової школи 

виникають під час виконання різноманітних завдань. Найчастіше, як зазначили вчителі, 

вони виникають під час основної і підготовчої частин уроку іноземної мови. 

Передумов для виникнення проблемних ситуацій у діяльності вчителя іноземної 

мови початкової школи значно більше, ніж у вчителів інших предметів. Це зумовлено 

як специфікою і умовами самої діяльності, так і швидкою, часто раптовою зміною 

видів діяльності під час уроку. Можна не звертати уваги на багато простих і здавалось 

би звичних ситуацій. Однак за цими окремим випадками приховуються корені 

глибоких педагогічних процесів і, в першу чергу, ставлення учнів до вчителя, до його 

предмета. Якщо не звертати увагу на незначні відхилення від норм поведінки, успіхи та 

невдачі дітей, то, з одного боку, це призводить до більш глибоких і значних відхилень 

у їх поведінці, а з іншого, – формує у  вчителя безпринципність, а згодом – байдужість, 

що зрештою негативно позначиться на результативності педагогічної діяльності. 

Найчастіше професійні ситуації в діяльності вчителя іноземної мови початкової 

школи виникають раптово, що при недостатній фаховій підготовленості педагога може 

призвести до зриву навчально-виховного процесу. 

Більшість ситуацій, які виникають у діяльності вчителя іноземної мови 

початкової школи, є простими і вимагають негайного реагування. Наприклад, школяр 

не привітався;  учитель-початківець неправильно назвав прізвище учня в 

присутності класу, і діти голосно сміються і т.д.  

Водночас у діяльності вчителя іноземної мови початкової школи нерідко 

трапляються більш складні ситуації. Значна їх частина, як зазначають респонденти, 

виникає внаслідок недостатньо професійних дій самих учителів.  

 Поширеною причиною виникнення складних ситуацій у діяльності вчителів-

початківців є недисциплінованість учнів на уроці. Складність таких проблем 

загострюється тим, що в них бере участь велика кількість учнів. Крім того, школярі 

можуть самі спровокувати певну ситуацію, щоб “перевірити” вчителя, виявити його 

реакцію на певні вчинки чи дії. 

Аналіз літератури свідчить, що на сьогодні не існує єдиної науково 

обґрунтованої класифікації педагогічних ситуацій, які виникають в діяльності вчителя 
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іноземної мови початкової школи. Разом з тим така класифікація дасть змогу викладачу 

з меншими витратами часу та більшою ефективністю застосовувати методи і засоби їх 

розв’язання в залежності від особливостей навчально-виховного процесу, складу учнів, 

їх віку й статі. З іншого боку, групування педагогічних ситуацій на основі відповідних 

критеріїв сприятиме самому вчителю накопичувати банк професійних ситуацій в 

залежності від основних завдань, змісту занять, навчальної проблеми, умов навчально-

виховного процесу.  

Існує ряд класифікацій педагогічних ситуацій, які базуються на різних підходах. 

При аналізі класифікацій педагогічних ситуацій ми спиралися на розробки 

В.С.Безрукової, Б.С.Гершунського, О.А.Дубасенюк, В.А.Ковальчук, Ю.М.Кулюткіна, 

В.А.Сластьоніна, Г.С.Сухобської. 

Так, розроблені класифікації можна типізувати за окремими ознаками:  

• за управлінням навчальною діяльністю – аналітичні, проективні, ігрові[10]; 

• за завданнями – відповіді на запитання, вибір доцільного розв’язку, 

самостійне формулювання проблеми, психолого-педагогічна характеристика суб’єктів і 

об’єктів виховання, розв’язок педагогічних ситуацій на основі педагогічних знань, 

прогнозування поведінки, пошук педагогічних ситуацій на основі педагогічних джерел, 

педагогічної практики, самоаналіз особистості в педагогічній ситуації, намітити план 

самовиховання тощо[12]; 

• за метою діяльності вчителя – стратегічні, тактичні, оперативні[12]; 

• за критерієм функціональності – навчальні, критерійні, дидактичні,  виховні 

тощо[1]; 

• за критерієм виконання вихованцями навчальних завдань, рівнем 

успішності, за способом порушення вихованцями правил поведінки – ситуації-

конфлікти поведінки, ситуації-конфлікти в діяльності[11]; 

• за структурними і функціональними властивостями, за характером взаємодії 

зовнішніх і внутрішніх умов – узгоджена взаємодія, неузгоджена, суперечлива[4]; 

• за метою і спрямованістю взаємодії, за способом взаємодії, за змістом 

взаємодії, за семантикою взаємодії, за характером взаємодії[3]; 

• за часовим критерієм – екстремальні та неекстремальні 

(Б.С.Гершунський)[11]; 

• за системою відносин – батьки-учень, учитель-батьки, учень-учитель, учень-

учень, за характером діяльності вчителя – авторитарно-, демократично-, нейтрально 
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стильові;  за способом розв’язання – орієнтаційні, аналітичні, проектувальні, 

організаторські, оцінні [6]. 

На підставі аналізу наукової літератури і педагогічної практики ми розробили  

власну класифікацію педагогічних ситуацій, які трапляються у процесі вивчення 

іноземної мови в початковій школі, та які слід враховувати в процесі професійної 

підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. В її основу покладено такі критерії: 

діяльнісна ознака, зміст ситуації, характер її виникнення, тривалість дій.  

За діяльнісною ознакою професійні ситуації поділяються на зумовлені діями 

учнів, вчителем або зовнішніми обставинами. Проблеми у навчально-виховному 

процесі, які виникають внаслідок дій учнів, потребують виявлення причин такої 

поведінки і прийняття відповідних рішень.  

Професійні ситуації, які виникли у зв’язку з діяльністю вчителів, вимагають 

особливої уваги й аналізу. Педагогічна практика, власний досвід роботи свідчать, що 

несправедливі дії, непрофесійна поведінка вчителя надовго запам’ятовуються учнями 

молодшого шкільного віку і можуть суттєво вплинути на їх подальшу діяльність.  

На виникнення складних педагогічних ситуацій можуть впливати й обставини. 

Наприклад: “Організований початок уроку іноземної мови є важливою передумовою 

його ефективності. Учні 4-го класу прийшли на урок  іноземної мови після гри в 

футбол на уроці фізкультури. Діти збуджені, сперечаються. Учитель намагається 

пояснити завдання уроку, але більшість дітей неуважна, мимоволі продовжує обмін 

думками. Зауваження кільком учням дотримуватись дисципліни не заспокоїло клас. 

Учитель раптово замовкає, сподіваючись таким чином викликати увагу учнів, але й це 

не допомогло. Дорогоцінний час уроку витрачається не за призначенням”. Які дії 

вчителя будуть ефективними у такому випадку? 

За характером виникнення педагогічні ситуації ми поділяємо на спонтанні, 

прогнозовані та навмисно спровоковані. Прикладом спонтанної ситуації є така: 

“Професійна діяльність вчителя іноземної мови початкової школи майже кожного дня 

потребує вміння вирішувати непередбачені ситуації. Іде урок у 4 класі. Діти досить 

старанно виконують завдання уроку, вчитель уважно спостерігає. Під час цього 

учениця М. з  третьої парти голосно звертається до подруги за другою партою. 

Вчитель, почувши це, з окриком називає її прізвище. На таке звертання дівчина різко 

відповідає: "Підлікуйте нерви!" Яке продовження може мати така ситуація? 
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Прогнозовані педагогічні ситуації передбачаються вчителем завчасно. Тому їх 

розв’язання, як правило, ефективне і швидке.  

Навмисно-спровоковані професійні ситуації мають важливе виховне значення і, 

як правило, цілеспрямовано створюються кваліфікованими вчителями іноземної мови 

початкової школи.  

За змістом педагогічні ситуації ми поділяємо на навчальні та виховні. 

Прикладом навчальної ситуації є така: “під час пояснення значення слів на іноземній 

мові вчитель помічає, що деякі учні не розуміють значення їх аналогів на рідній мові”.      

Практично всі педагогічні ситуації мають певну виховну сутність. Водночас 

інколи виникають і вузькоспрямовані ситуації, що передбачають виховання 

конкретних якостей особистості. Наприклад: “Під час  вивчення назв  овочів на 

іноземній мові учні 2 класу дізналися, що в перекладі на українську мову прізвище 

одного із учнів означає (Керот) морква, що викликало в них несамовитий сміх. Як 

вчинити учителеві у такому випадку? 

За тривалістю дії педагогічні ситуації ми поділяємо на миттєві та стабільні. 

Прикладом миттєвої ситуації є така: “Пролунав дзвінок на урок.  Учні 3 класу вже сіли 

за парти, розпочався урок. Раптом відчиняються двері, і у клас убігає захеканий учень. 

Зупиняється, звертається до вчителя на українській мові з проханням дозволити сісти 

за парту, але той ніби не чує, не звертає на учня уваги, продовжує пояснювати завдання 

уроку. Винуватець стоїть, переступаючи з ноги на ногу”. Як вчинити у такому 

випадку? 

Стабільні педагогічні ситуації виникають рідше, але, водночас, вимагають 

глибокого аналізу і прийняття рішень. Наприклад: “У практичній діяльності значної 

частини вчителів застосовується покарання учнів, які запізнюються і порушують 

дисципліну, необхідністю написання знаної кількості  вибачень на іноземній мові на 

шкільній дошці. Однозначної оцінки доцільності використання такого прийому серед 

педагогів не існує”.  

„Під час уроку  іноземної мови у 3 класі учень М. навмисне вимовляє слова так, 

щоб викликати сміх у товаришів. Після декількох зауважень учитель наказує учневі 

написати вибачення на дошці 10 разів. Учень стає на відведене місце, але 

відмовляється продовжувати завдання”. Як поступити учителеві у такому випадку? 

Майстерність учителя полягає в тому, як він вміє трансформувати педагогічну 

ситуацію в педагогічну задачу, тобто спрямувати умови, що мають місце в даній 
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ситуації, на перебудову стосунків, які забезпечать поліпшення дисциплінованості, 

організованості й відповідальності учнів. 

Особливої уваги і компетентності вимагають ситуації, що стосуються 

взаємовідносин між учителями. Досить часто вони провокуються школярами. 

Прикладом типової професійної ситуації може бути така: „Вчителю-початківцю 

довелося заміняти уроки іноземної мови в 4 класі, де працює досвідчений учитель, 

який терміново виїхав на декілька днів. На уроці перевіряється знання учнями 

неправильних дієслів. Вчитель уважно спостерігає за вимовою учнів, і помічає, що 

майже всі вони мають неправильну вимову. Помітивши грубу помилку, учитель 

виправляє учнів. На це  один із них збуджено відповів: “А нас так учили!” Як діяти 

вчителю у такому випадку?” 

За часовою ознакою педагогічні ситуації ми поділяємо на оперативні, які 

виникають раптово й вимагають невідкладного розв’язання; тактичні, що вирішуються 

в недалекому майбутньому, і стратегічні, розраховані на далеку перспективу 

розв’язання. 

Висновки  

Використання розробленої класифікації педагогічних ситуацій у   процесі   

підготовки   фахівців іноземної мови може сприяти розвитку їх професійно-

педагогічного мислення, навичок самоаналізу, самоконтролю, самооцінки, а також  

формуванню умінь застосовувати методи аналізу педагогічних явищ і процесів. Тому, 

розробляючи класифікацію педагогічних ситуацій, які виникають у діяльності вчителя 

іноземної мови початкової школи, ми розглядали їх з погляду можливого використання 

у навчальному процесі. При цьому нами враховувалось, що аналіз педагогічних 

ситуацій може виступати ефективним методом навчання.  

 Враховуючи поширену в психолого-педагогічній науці думку [7] про значну 

залежність між рівнем професіоналізму вчителя й ефективністю розв’язання ним 

педагогічних ситуацій, можна вважати виправданим  використання їх як критерію 

оцінки професійної готовності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи  

до практичної діяльності. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБЫ В ВУЗЕ 

В статье рассматривается вопрос готовности будущих учителей гуманитарного профиля к 
профессиональной деятельности.. Готовность к профессиональной деятельности предусматривает: 
осознание значения профессиональной подготовки; черты характера и способности, адекватные 
требованиям такой деятельности; необходимые знания и умения. 

Ключевые слова: профессионализм, педагогическое мастерство, профессиональная 
компетентность, педагогическое творчество, творческая личность, педагогическая креативность. 

 
 

ТHE SUMMARY 
 

TYPES OF PEDAGOGICAL SITUATIONS IN PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN PRIMARY SCHOOL 

The article determines and investigates the role of pedagogical situations as a mean of forming 
professional communication of future foreign language teacher for the work in primary school. The author 
emphasizes on the importance of pedagogical situations’ using in the process of future foreign language 
teacher’s professional pedagogical preparation that further successful forming of high level his professional 
communication. 
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ENGLISCHE ENTLEHNUNGEN IN DER DEUTSCHEN NORMSPRACHE  

IM BEREICH DES HOTEL-RESTAURANTDIENSTES  
 

INGRID TURIS, VIKTORIA LITSCHAUER, KRISTINA KUS'MA 
Mukatschewer staatlichen Universität 

 
Der deutsche Wortschatz, verbunden mit den englischen Entlehnungen sehr wichtig 

ist, weil klar die heutige moderne deutsche Normsprache darstellt.  Außerdem er ist sehr 

reich, eigenartig und mannigfaltig. Das lässt sich erklären durch die Entstehung und 

Entwicklung der neuen Technologie in allen Bereichen des Lebens der Menschen, 

insbesondere im Bereich des Hotel-Restaurantdienstes.  

Bekannt, dass die englische Sprache – die Welt Sprache ist und USA – eine 

Riesenwirtschaftstaat, folgend die modernsten Erfindungen der heutigen Zeit zwar aus USA 

stammen, zusammen mit den englischen Benennungen der Realien (herstellte Produkt oder 

Erscheinung, welche eine bestimmte Benennung braucht). 

Einerseits die deutsche Sprache kriegt schon die Produktion mit der fertigen 

englischen Benennung, was später aktiv in ihrer Sprache benutzen kann. Anderseits 

heutzutage ist sehr aktuell besonders in der Deutschjugendsprache der Gebrauch der 

Anglizismen.     

Das ist erst mit dem Begriff „der Sprachkontakte“ verbunden. Dieser Begriff definiert 

man verschiedener Weise von den bestimmten Wissenschaftlern  (Ш. Баллі, И.А. Бодуен де 

Куртене, У. Вайнрайх, Ж. Вандрієс, Ю.А. Жлуктенко, П.М. Лизанець, Wilfried Schabus, 

Heinrich Schottmann та ін.). Der Aufklärung der lexikalischen Entlehnungen wurden auch 

viele wissenschaftlichen Arbeiten von den ukrainischen und ausländischen Forschern 

gewidmet (В.В. Акуленко, Л.П. Ефремов, Е.В. Кротевич, Г. Пауль, В. Пізані, Н.C. 

Родзевич та ін.), was aber die Bezeichnung betrifft, es gibt verschiedene Aufsichten, aber die 

meisten Wissenschaftler sind solcher Meinung, dass die lexikalische Entlehnung – ein 

dauernder sprachlicher Vorgang ist, in welchem Ergebnis sich die Wörter aus einer Sprache 

allmählich dem System anderer Sprache  aneignen, infolge der sprachlichen, wirtschaftlichen, 

politischen und kulturellen Zusammenhängen verschiedener Ethnien.   

In der linguistischen Literatur wurde eine Reihe der Versuchungen gemacht um die 

richtige Klassifikation der Typen der Mehrsprachigkeit zu bestimmen. Also, es erschien die 

große Meinungsverschiedenheit der Forscher: einige Wissenschaftler haben in der ersten 

Linie das linguistische, andere – psychologische oder andere Prinzipe aufgeschoben. Unserer 
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Meinung nach, es ist sehr notwendig im Vorgang der Mehrsprachigkeiterlernung eng den 

psychologischen Aspekt der Forschung mit dem linguistischen verbunden.           

Das Ziel des Artikels ist die komplexe Analyse der Lexeme, entlehnte aus der 

englischen Sprache, in der deutschen Sprache.   

Das Ziel der Analyse sieht die Erledigung solcher Grundaufgaben voraus: 

• die Bestimmung der Repertoire der englischen Entlehnungen in der deutschen 

Sprache, 

• die Klassifikation der gesammelten Stoffes nach den thematischen Gruppen; 

• die Analyse der Entlehnungen in den etymologischen und lexikalisch-semantischen 

Aspekten. 

Das Objekt der Forschung – der Wortschatz der deutschen Normsprache. Der 

Gegenstand der Forschung – die lexikalischen Entlehnungen aus der englischer Sprache.  

Hotel und Restaurant Business ist das wichtigste Element des Tourismus. Die 

Entwicklung des innerlichen und internationalen Tourismus ist mit dem Niveau der 

materiellen und technischen Grundlage des Tourismusbetriebs, der Mannigfaltigkeit des 

Netzes und Dienstqualität, denen die Hotels vorschlagen, verbinden. Hotelbetrieben erfüllen 

eine von der wichtigsten Funktion in dem Bedienungsbereich der Touristen. Sie versorgen die 

Touristen mit den Wohnflächen und den Allgemeindiensten während des Urlaubs [10, 8]. 

Bei dem Hotel und Restaurant Business eine wichtige Rolle spielt die 

Kommunikation, insbesondere die Fremdsprachenkenntnis. 

Kommunikation – ist der Aspekt der sozialen Wechselwirkung, allgemeine   

Charakteristik jeder beliebigen Beschäftigung, schließen auch die Verwaltung ein. Sie ist die 

Form der politischen, wissenschaftlichen, organisatorischen und technischen Kraft in der 

Gesellschaft, mit deren Hilfe sich der Betrieb ins auswärtige Medium einschließt, der 

Austausch der Meinungen oder der Information  für die Versorgung  des wechselseitigen 

Verständnisses [10, 215].   

In unserem Artikel bieten wir die folgende Klassifikation der entlehnten  

Wörter aus der englischen Sprache an: 

1. Der Bedienungsbereich.  

2. Management des Hotel-Restaurant Business.  

3. Sport und Zerstreuung. 
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1. Der Bedienungsbereich. 

Apartment (das) – [engl.amerik apartment = Wohnung, Etaxe < frz.  appartement] 

Appartement (b) [14, 156]. 

Jacuzzi (der) – [engl. jacuzzi] [nach dem Namen der Firma Jacuzzi Bros. Inc., Little 

Rock (USA)]: Bassin oder Wanne, in der das Badewasser durch Düsen in sprudelnde 

Bewegung gebracht wird] [14, 850]. 

Make-up (das) – [engl. make–up, eigentlich Aufmachung]: 1) a) kosmetische 

Präparate, die der Verschönerung, der dekoreativen Kosmetik dienen: Creme, mit der die 

Flächern des Gesichts bedeckt werden: make–up auflegen, auftragen. 2. Kosmetische 

Verschönerung des Gesichts mit make–up (1): ein gekonntes make–up; kein make–up tragen 

(sich nicht schminken, geschminkt haben) [14, 1044]. 

Service (1) (das) – [frz. Service, eigentlich = Dienstleistung, Bedienung (Service) (2), 

beeinflusst von frz. Servir in der bedeutung „Speisen auftragen“ (servieren) in Form, Farbe, 

Muster übereinstimmendes aufeinander abgestimmtes mehrteiliges Ess oder Kaffegeschir: ein 

schlichtes, gemustertes, kostbares Service: ein Service für zwölf Personen] [14, 1445]. 

Service (2) (der), auch (das) – [engl. service = Dienst, Bedienung (1) < (a) frz. service 

< lat. servitium = Sklavendienst, zu: serviere, servieren]: 1. (Pl.) a) (im gastronomischen 

Bereich) Bedienung und Betreuung von Gästen: das Hotel ist für seinen guten Service 

bekannt; b) Kundendienst (1): für dieses Gerät gibt es einen gut funktionierenden Service (2) 

(Tennis) a) Aufschlag (2): ein harter Service; b) Aufschlagball: sein erster Service ging ins 

Netz [14, 1445]. 

Wellness (die) – [engl. wellness, zu: well = gut, wohl, in Ordnung]: durch leichte 

körperliche Betätigung erzieltes Wohlbefinden [14, 1799]. 

2. Management des Hotel-Restaurant Business. 

Business (das) – [engl. business, zu busy < aengl. Bisig, bysig = beschäftigt]: a) 

(abwertend) Geschäftemacherei: b) Geschäftsleben  [14, 327]. 

Computer (der) – [engl. computer, zu: compute = (be) rechnen < lat. Computare, 

Konto]: programmgesteuerte, elektronische Rechenanlage; Datenverarbeitungsanlage: den 

Computer programmieren; dem Computer wurde ein bestimmtes Programm eingegeben; am 

Computer arbeiten [14, 341]. 

Exchange (die) – [engl. exchange < frz. échange zu: échanger = umtauschen, zu: 

changer changieren] (Bankwesen): 1. Tausch, Kurs (im Börsengeschäft) 2. Börsenkurs [14, 

502]. 
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Internet (das) – [engl. internet, zu: inter = zwischen, unter(einander) und network 

network (2) (im Sinne von „Gruppe untereinander verbundener Netwerke“)]: weltweiter 

Verbund von Computersystemen, in dem verschiedene Dienste angeboten werden: Anschluss 

ans 1.; Informationen ins Internet stellen; ab sofort können Sie uns im Internet erreichen; 

etwas im Internet suchen, finden, nachlesen; im Internet surfen, werben, einkaufen; sich einen 

Konkurrenzkampf im Internet liefern; Buchungsservice per Internet  [14, 842]. 

Manager (der) – [engl. manager]: 1. mit weitgehender Verfügungsgewalt und 

Entscheidungsbefugnis ausgestattete, leitende Persönlichkeit eines Grossunternehmens. 2. 

geschäftlicher Betreuer von Künstlern, Berufssportlern [14, 1046]. 

Safe (der) – [engl. safe, Substantiv von: safe = unversehrt, sicher; geschützt < afrz. 

sauf < lat. salvus = gesund, heil, also eigentlich = der Sichere]: a) Geldschrank; b) 

Schließfach im Tresor [eines Geldinstituts] zur sicheren Aufbewahrung von Geld, kostbaren 

Schmuck, Wertpapier [14, 1341]. 

3. Sport und Zerstreuung. 

Bowling (das) – [engl. bowling, zu: to bowl = rollen (lassen), schieben, zu frz. boule, 

Boule]: 1. amerikanische Art des Kegelspiels mit 10 Kegeln. 2. englisches Kugelspiel auf 

glattem Rasen [14, 310]. 

Fitness (die) – [engl. fitness, zu: fit]: gute körperliche Verfassung, Leistungsfähigkeit 

[aufgrund eines planmässigen sportlichen Trainings]: sich durch Joggen seine Fitness 

erhalten; ihre geistige Fitness ist erstaunlich [14, 548]. 

Golf (1) (der) – [ital golfo < lat. colphus < griech. kolpos = Busen, Meerbusen, Bucht] 

grössere meeresbucht: der 6. von Genna [14, 667]. 

Golf (2) (das) – [engl. golf, aus dem Schott] (Sport): Rasenspiel mit Hartgummiball 

und Schlägern, bei dem es gilt in die einzelnen Lächer zu spielen: 6. spielen [14, 667]. 

Trainer (der) – [engl. trainer, zu: to train, trainieren]: a) (Sport) jemand, der Sportler 

trainiert: den Trainer entlassen, wechseln; b) (Pferdesport, jemand, der für Unrehalt und 

Training von Pferden sorgt) [14, 1593]. 

Walking (das) – [engl. walking = das gehen, zu: to walk = gehen]: intensives Gehen 

[als sportliche Betätigung] [14, 1773]. 

Analysierend die Lexik der englischen Herrkunft in der deutschen Sprache, wir haben 

bemerkt, dass die Mehrheit der Bennenungen entlehnte aus Englisch, Іnternationalismen 

(Zivilisationswörter) sind und haben in der deutsche Sprache mit der identischen Bedeutung 
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befestigt. Die grosse Zahl von ihnen gehört noch heutzutage zum Wortschatz nicht nur der 

jugendlichen, sondern auch der mittleren Generation.  

Schlussfolgerungen 

Mit der Erlernung der Anglizismen in der deutschen Sprache beschäftigen sich die 

Forscher noch nicht lange. Die große Zahl der entlehnten aus der englischen Sprache Wörter 

sind mit der sprachlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenhängen 

verschiedener Völker verbunden, entsprechen vorwiegend den Bereichen der Bedienung, 

Management des Hotel-Restaurant Business, sowie auch Sport und Zerstreuung. 

In diesem Artikel wurden von uns 18 lexikalischen Einheiten in den etymologischen 

und lexikalisch-semantischen Aspekten analysiert. 

Abkürzungen: 

aengl. – altenglisch 

afrz. – altfranzösisch 

engl. – englisch 

frz. – französisch 

griech. – griechisch 

ital. – italinisch 

lat. – lateinisch 
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АННОТАЦИЯ 

Изучением англицизмов в немецком языке в сфере гостинично- ресторанного бизнеса ученые 
занимаются относительно недавно. Большая часть заимствованных с английского языка слов, 
повязанные в первую очередь с языковыми, экономическими, политическими и культурными 
взаимоотношениями разных народов, касаются большей частью сфер обслуживания, менеджмента 
гостинично-ресторанного бизнеса, спорта та развлечений.   

В данной статье проанализировано 18 лексических единиц в этимологическом и лексико-
семантическом аспектах.  

 

THE SUMMARY 

The investigation of the hotel-restaurant business by the scientists has been fulfilled not so far. A great 
amount of the borrowed English lexemes are connected with the linguistic, economic, political and cultural 
relations of different peoples. It deals with the sphere of services, management of hotel-restaurant business, as 
well as sport and entertainment.  

In the given article 18 lexical units have been analyzed regarding their etymological and lexico-
semantic aspects.     
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УДК 477.87:27 
 
ВПЛИВ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ НА 

ХРИСТИЯНІЗАЦІЮ РУСИНІВ ЗАКАРПАТТЯ. 
 

Т.І. ВОЛОШИН, І.Г. ШЕРШУН  
Мукачівський державний університет 

 
В статті на основі досліджень різних авторів показано місіонерську діяльність святих Кирила 

і Мефодія і її вплив на християнізацію Закарпаття. 
 
Християнство є найбільш значною світовою релігією в наш час, воно виникло у 

другій половині І ст. У християнстві розрізняють два головні напрями: православ’я та 

католицизм, а також, починаючи з кінця XV-го початку XVI століть почали з’являтися 

протестантські напрямки християнства. Християнство як релігія відіграло виключно 

велику роль у питанні духовного розвитку, адже основні заповіді ввійшли у людські 

стосунки. Саме діяльність християнської церкви сприяла культурному розвитку. Щодо 

поширення християнства греко-візантійського напрямку у нашому краї, було занесено 

до нас братами Константаном (Кирилом) та Мефодієм та їхніми учнями у другій 

половині IX століття. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом нашого дослідження є період проникнення та утвердження 

християнського вчення у наш край. Проблемами зародження християнства на 

Закарпатті займалися вчені багатьох країн, частину робіт яких ми згадуємо у нашій 

статті. За допомогою історико-порівняльного методу дослідження показати якими 

шляхами проникало християнство у наш край, і затверджувалося як провідна релігія.   

Постановка задачі 

Серед дослідників даного питання, праці яких використано нами, не існує 

особливо великих розбіжностей у питанні визначення періоду остаточного 

проникнення  християнства на Закарпаття. Однак є різні тлумачення у визначенні 

початку й шляхів проникнення християнського вчення в край. Складність полягає ще і 

в тому, що у дослідників не вистачає наявних фактів, у першу чергу письмових. Тому в 

даній статті ставиться завдання узагальнити наукові праці, які вже опубліковані і 

визначити шляхи і час проникнення християнства на Закарпаття, в чому велика заслуга 

місіонерської діяльності святих Кирила і Мефодія. Це має велике пізнавальне і виховне 

значення. Немає нічого дивного в тому, що одні вчені стверджують: "…проповідь 

християнства (Слова Божого) почалася в історичному Підкарпатті  ще з апостольських 

часів. Сюди доходив вплив  святого апостола Андрія Первозванного, що поширювався 
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із Придніпров'я, і вплив святого Павла –  з Іллірії"[1]. За іншою версією, 

"…утвердження християнства в Угорщині прийняте взагалі  приписувати латинським 

єпископам Пілігримові Пассавскому й Адальберту (Войтеху) Празькому, але грецькі 

письменники Скилица, Кедрин і Зонара стверджують, що християнство поширилося в 

Дакії (область середньої Тиси й сучасної Румунії) і Паннонії (придунайська частина 

Угорщини) з Візантії, ще задовго до появи мадярів в Угорщині"[2]. Якщо врахувати, 

що Дакія й Паннонія - сусіди історичного Підкарпаття, то можна припустити, що 

християнство в цей період проникало й на Підкарпаття. Думки з цього приводу є у 

книзі «Краю мій рідний», автором якої є професор М.Болдижар[3]. 

 Про те, що слов'янське населення Підкарпаття одним з перших серед 

слов'янських народів Центральної й Східної Європи познайомилося із християнським 

вченням, говорить і переказ про Преподобного Іоанна, походження якого є  з білих 

хорватів - предків карпатських русинів. Чеський дослідник Франтишек Тихі на підставі 

документа, датованого 1032 роком, пише: "Святий Іоанн прийшов до нас, як указує 

його типове ім'я, з російського Сходу…це було ще в період, коли в Чехії княжив 

Борживой. Іоанн же говорить, що у своїй печері живе 42 роки. (Іоанн народився 

близько 820 року й прийшов до нас не пізніше 840 року)…Іоанн прийшов  як місіонер, 

як пропагандист христианства…"[4]. Однак говорити про активну місіонерську 

діяльність Іоанна в Чехії не доводиться, оскільки, як указує чеська хроніка Даліміла, 

складена в період 1282-1314 рр., чеський князь Борживой, на час правління якого в 

Чехії доводиться місіонерська діяльність Іоанна, за його власним бажанням був пізніше 

охрещений святим Мефодієм у Великій Моравії [5]. 

 Результати та їх обговорення 

 Костянтин (Кирило), Мефодій і Велика Моравія - це одне загальне й значне ціле, 

що дало величезний вплив на духовний розвиток усіх слов'янських народів. Інша 

справа, що конкретні умови формування окремих слов'янських спільнот наклали свій 

відбиток на їхню національну самосвідомість, сприяли виробленню в них особливих 

державних інтересів, усвідомленню ними національної диференціації, з одного боку, і 

взаємного духовного збагачення - особливо збагачення тих з них, які в силу певних 

об'єктивних причин відставали у своєму розвитку - з іншої сторони. Цим, можливо, 

пояснюється - до певного ступеня - та обставина, що створена Костянтином (Кирилом) 

і Мефодієм літературна мова стала згодом спільнослов'янською. Вона з'явилася в 

найпершій міжнаціональній державі Великої Моравії в умовах сильної ще слов'янської 
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мовної спільності. Разом з тим, саме ця спільність виявилася могутнім фактором 

культурного впливу найбільш передових слов'янських народностей на інші, які 

затрималися у своєму культурному розвитку [6]. 

З моменту свого виникнення Закарпаття випробовувало на собі тиск із боку 

німецьких феодалів, які бачили в ній перешкоду на шляху їхньої завойовницької 

політики в слов'янські землі. Географічно край виявився розташованим саме на 

перехресті двох великих християнських культурних сфер: східноєвропейської – 

візантійської, в основному православної, і трохи пізніше – західноєвропейської-

латинської. Саме в краї під Карпатами, у цій своєрідній контактній етнокультурній 

русинській зоні, чітко виявився характер цих різних культурних процесів. Кирило й 

Мефодій, готуючись до місіонерської діяльності у Великій Моравії, провели ґрунтовну 

підготовчу роботу. Однак виникає питання, чому Константинополь доручив 

найважливішу місію братам Костянтину (по кличці Філософ) і Мефодієві? Насамперед 

тому, що вони були високоосвіченими талановитими молодими людьми: Костянтин 

служив бібліотекарем константинопольської патріархії, був талановитим 

проповідником, Мефодій вирізнявся величезною працьовитістю й великими 

організаторськими здібностями.                 

Перебування братів Костянтина й Мефодія у Великій Моравії тривало з 

невеликими перервами з 863 по 885 рік - можливої дати смерті архімандрита Мефодія. 

Це був період розквіту місіонерської діяльності братів. Уже на зорі свого перебування 

у Великій Моравії брати заклали тут міцний фундамент самостійної слов'янської 

церкви й добилися її офіційного визнання, що автоматично вирішувало й важливе 

політичне питання, оскільки забезпечувало повну політичну самостійність Великої 

Моравії [7]. Найважливіше значення щодо цього мала почата братами ще в 

Константинополі й продовжена тут перекладацька діяльність. Знаючи про те, що в 

слов'ян немає свого письма, Костянтин склав перший слов'янський алфавіт, глаголицю 

(пізніше в Македонії був розроблений сьогоднішній слов'янський алфавіт, названий на 

честь святого Кирила кирилицею); разом з Мефодієм переклав на давньослов'янську 

мову Новий Завіт, до нього Костянтин додав віршовану молитву "Проглас"; брати 

перевели збірник канонічного права "Номоканон"; написали також перший 

слов'янський кодекс законів "Закон судний людем"[8]. Цей кодекс можна назвати 

Основним законом того часу, який на багато століть випередив Основний закон 

Пилипа Орлика, головного писаря, прихильника Івана Мазепи. Переклади святих 
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братів були першими книгами слов'янською мовою! Вони мали епохальне значення, 

оскільки порушили, що панувала в той час у Європі т.зв. "трехъязычная догма", згідно 

з якою священними визнавалися лише три мови - латинська, грецька і іврит. В    867 р. 

брати відправилися у Венецію на церковний Собор, з метою легалізувати богослужіння 

слов'янською мовою. На жаль, Собор відхилив їхню пропозицію. Правда, через деякий 

час, папська курія, боячись впливу німецького духівництва в Центральній Європі, 

скликає церковний Собор у Римі, на якім Костянтин і Мефодій захищають свої 

переклади в папи Адріана II, який в 867 році поклав богослужбові книги, переведені 

братами на слов'янську мову, на вівтар Базиліки Святого Петра в Римі, і тим самим 

слов'янська мова й символічно, і фактично була поставлена на один рівень із тими, що 

панували в той час у Європі . В "Житії Костянтина" про цю важливу для слов'ян подію 

говориться так: "Папа, прийнявши слов'янські книги, освятив їх і поклав у храмі 

св.Марії, який називається Фатне. Співали потім з ними Літургію. А потім папа сказав 

двом єпископам, Формошу й Гудерику, щоб вони освятили слов'янських учнів. І коли 

їх освячували, співали Літургію в храмі святого Петра слов'янською мовою. 

Наступного дня співали в храмі святого Петроніли, а на третій день співали в храмі 

святого Андрія, а потім ще й у великого вчителя язичників апостола Павла співали в 

храмі вночі святу Літургію по-славянски над святою труною, при цьому допомагав їм 

єпископ Арсеній, один із семи єпископів, і Анастасій-бібліотекар. Філософ зі своїми 

учнями на подяку за це довго вшановував хвалу Господу Богу" [9]. Грамотою папи 

Римського "Слава во вишніх Богу" Мефодій одержав письмове право вести Літургію 

слов'янською мовою. Говорячи науковою мовою, папа Адріан II кодифікував 

слов'янську мову. І навіть у договорі Ужгородської Унії, (тобто об'єднанні русинської 

православної церкви з католицькою) обговорення якого  відбулося 24 квітня 1646 року 

в церкві Ужгородського замку. Тут були присутні 63 священники, єпископ 

Мукачівської єпархії Петро Партеній й Егерський, єпископ Якушич який виступив як 

представник католицької церкви  Однак єпископ Якушич в 1647 році вмер і умови унії 

підписав його наступник Кишди Алі лише 1651-52 рр. Кардинал Липпаи примас 

угорського короля, (найвищий католицький ієрарх Угорщини), просив Папу Римського 

призначити Петра Партения Уніатським Єпископом. У договорі окремим пунктом було 

підкреслено, що русинська церква зберігає греко-східний обряд і слов'янську мову 

Літургії. 
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Про те, на яку мову Костянтин (Кирило) і Мефодій переклали богослужбові 

книги, якщо мову моравских слов'ян вони не знали, учені ведуть суперечку до 

сьогоднішнього дня. Вище вже відзначалося, що на момент приходу святих братів у 

Моравію в слов'ян існувала досить близька мовна спільність. Але уже століття вчені 

сперечаються, якою мовою написані їхні переклади.  Однак, святі брати ще з дитинства 

володіли прарусинською мовою, тому й не дивно, що їхні переклади богослужбових 

книг на слов'янську мову несуть і донині відбиток прарусинської мови. Про цей факт 

красномовно свідчать переклади церковнослов'янських текстів на сучасну русинську 

мову, коли понад 80% слів і словосполучень збігаються, відрізняючись часто тільки 

дієслівними закінченнями або дієслова мають коротку, прадавню, форму написання. 

Деякі дослідники перекладів св.Кирила й Мефодія дотримуються іншої думки. Йозеф 

Добровский (1753-1829), чеський учений- теолог, стверджував, що це мова сербсько-

болгарсько-македонська. 

Варфоломій Копитар (1780-1844), словенський філолог- славіст, стверджував, 

що це корутанска мова. Чеський архімандрит Сава (НерудаНеруда) у своїй книзі 

"Тернистий шлях слов'янських апостолів" приводить два уривка із середньовічних 

літописів - з літопису хроніста Хоробра "Obrana" і літописи Нестора "Повість минулих 

літ". Хоробрий пише: «Аще го вопросиши книгъ чиλ гръечскыλ глагола кто вы есть 

письмена створилъ или книги прђложилъ».Нестір пише: «Пођхалъ Ильλ ко городу ко 

Кієву, хотђлъ поспђтъ ко заутрени...” („Поехал Илья к городу Киеву, хотел поспеть к 

заутрени...”).Архімандрит Сава говорить, що ця мова досить близька до мови болгар 9 

в. - жителів пригорода Фессалоники (стара назва Солунь), однак він її називає чомусь 

македонською, до того ж дуже близькою до сучасній російській мові, „...не штучно 

перекладній, а живій народній, на якій розмовляли й слов'яни Моравії 9 ст." [10]. 

Це твердження являє собою яскравий приклад того, що до будь-якого питання, а 

тим більше до питання мовного, необхідно підходити професійно. Сучасний 

словацький теолог А.Тимкович (Gorazd A. Timkovič, OSBM), вивчивши переклади на 

слов'янську мову святих братів і зіставивши їх із сучасною живою русинською мовою, 

стверджує, що солунські брати розмовляли не македонською мовою, як вважають і 

сьогодні деякі теологи, а русинською, яку вони й вибрали за основу церковно-

слов'янської мови. Тут криється ще один феномен карпатського русина - за 250 років 

перебування карпатських русинів у грецькім середовищі вони не забули своєї мови. 

Саме цим розумно скористалися Костянтин і Мефодій, вивчивши її досконально, і на її 
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базі, використавши словниковий фонд і граматичні форми й інших слов'янських 

діалектів, створили старослов'янську літературну мову, яка була зрозуміла усім 

слов'янам. Тому й не дивно, що нинішня церковно-слов'янська мова (місцевої редакції), 

на якій ведеться літургічна пісня в русинських храмах, є найбільш близькою 

русинській мові, і найбільш зрозумілою русинам [11]. На підтвердження того, що в 

пригороді Фессалоник в 7 ст.. слов'яни розмовляли не на болгарській, а на русинській 

мові, і що саме цю мову, а не болгарську знали Костянтин і Мефодій. А.Тимкович 

наводить слова імператора Костянтина Багрянородного (Порфирогена) (905-959), який 

у своїй історичній праці "Про керування імперією" (De administrando imperio) пише: « 

В першій половині 7 ст. на окраїні Солуни поселилися слов'яни з північної, за 

Туреччиною (Угорщиною) країни, яка називається "Бойки" ( мова йде про Закарпаття, 

де русини-бойки живуть по сьогоднішній день)». Трохи пізніше слов'яни із Солуни 

заснували на ріці Мораве (в сьогоднішній Сербії) державу, т.зв. "Рашку " (тобто 

"Руську") [12]. 

Відразу після прибуття в Моравію місіонери охрестили князя Моймировичів і 

його дружину, і згодом цілих 25 років (з невеликими перервами) проповідували 

християнство в Центральній Європі. Але не в самій Моравії, як ядрі держави, і не серед 

мораван, а в окраїнних областях держави Моймировичій, тому що самі моравани вже 

до місії святих братів познайомилися із християнським вченням через місіонерів "із 

Влах", "із Грек" і "з Німець". Моравія вже на початку 9 ст. була християнизована, тут 

уже існувала й певна церковна організація. Правда, вона не була незалежною. І все-

таки в кожному великому населеному пункті Моравії був храм, або навіть кілька 

храмів. Зовсім інакше було на периферії. Саме периферія потребувала поширення 

християнських ідей. А русинський край уже на початку 9 ст.. був периферією Великої 

Моравії. Приблизно в кін 8- го поч.. 9- го ст.. підкарпатські русини й познайомилися із 

християнським вченням (на сто років раніше київських князів!). Не можна з 

упевненістю сказати, що русинів познайомили з християнством саме святі брати, хоча 

Мефодій довгий час перебував у Паннонії, що не так уже й далеко від русинського 

краю. Швидше за все, познайомили русинів із християнськими ідеями учні святих 

братів. Підтвердженням цьому може служити не тільки той факт, що наука не знає 

більш пізнього періоду християнізації русин, але й фактологічний матеріал, знайдений 

при археологічних розкопках поблизу словацького міста Михаловце (30 км від 

Ужгорода) в 1977 р. Архелогами були розкопані стіни прадавньої ротонди й знайдена 
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кам'яна плита з епітафією, на яких був зроблений надпис слов'янськими буквами. 

Знайдені матеріали можуть служити підтвердженням того, що християнство в русин 

має прадавнє коріння, і що завершальний його етап припадає на час місіонерської 

діяльності святих братів Костянтина (Кирила) і Мефодія, тобто на кінець 9 ст.. 

Протягом декількох років Костянтин і Мефодій підготували велику групу учнів, 

створили й консолідували на території Великої Моравії власну церковну організацію, 

У розв'язку цього завдання Костянтин (Кирило) і Методій проявили себе дипломатами, 

що врахували усю складність боротьби між папою римським, патріархом 

константинопольським і імператором франків. В 869 г. їхні зусилля, а також дії 

моравских князів увінчалися успіхом, папа призначив Мефодія архієпископом панно-

моравским (Костянтин у Римі занедужав, прийняв постриг і ім'я Кирило, але в тому ж 

році помер) [13]. При сприянні архієпископа Методія у Великій Моравії було 

засновано самостійне архієпископство, яке почало функціонувати з 873 р. 

Як ми вже відзначали вище, коріння християнства в русин ідуть у далеке IX ст., 

в епоху святих братів Костянтина (Кирила) і Мефодія. Природно припустити, що й 

церковна архітектура русинського краю має тисячолітню історію. На жаль, слідів 

культових будівель 9-го ст. у русинському краї дотепер не знайдено. Приблизно до 

цього періоду відноситься основа ротонди в пригороді Ужгорода, Горянах. Сама 

ротонда була побудована, цілком ймовірно в 12-13 ст. Це має логічне пояснення, тому 

що кам'яне культове зодчество в Підкарпатській Русі одержує свій широкий розвиток 

після навали монголо-татар в 13- му столітті із приходом у русинський край колоністів 

з німецьких земель, яких запрошували угорські королі. 

Говорячи про поширення християнства серед слов'ян Центральної Європи, слід 

визнати, що Мефодій і його учні іноді навіть силою примушували язичників 

хреститися. Наприклад, після завоювання мораванами Вислянського князівства в 874 г. 

архієпископ Мефодій звернувся до князя вислян-язичнику із пропозицією добровільно 

охреститися, а коли той відмовився, його охрестили насильно, як бранця Великої 

Моравії [14]. З іншого боку, перший чех, що прийняв хрещення, а був це князь 

Борживой, сам попросив моравського князя Святополка, щоб архієпископ Мефодій 

охрестив його. Дуже втішний для русинів запис про цю подію залишив у своєму 

літописі чеський хроніст Далимил. Літописець писав свою хроніку в 1284-1314 рр. Він 

пише: 

                           «…a jakž brzo by po stole, 
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                           prosí křsta ot Svatopluka, 

                           krále moravského 

                           a ot Metudie, arcibiskupa 

                           velehradského. 

                            

                           Ten arcibiskup Rusin bieše, 

                           mši slovensky slúžieše. 

                           Ten u Velehradě křti Čecha prvého, 

                           Bořivoje kněze českého…”, [15] 

      Переклад:   «…і як тільки він став на престол, 

                            Проить хрещення від Святополка, 

                            короля моравського 

                            і від Мефодія, архієпископа 

                            вишеградського. 

 

                            Той архієпископ будучи Русином, 

                            Літургію на славянській мові служит. 

                            Тоі в Вишеграді хрестить чеха першого, 

                            Борживоя князя чешського…»  

 

І хоч давно відомо, що святі брати русинами не були, як, втім, і болгарами, той 

факт, що чеський хроніст Далимил, описуючи важливу для чехів подію 9 ст. вживає 

слово "русин", свідчить про те, що в часи Великої Моравії про русинів у Європі вже 

було відомо. 

Починаючи з 10 ст. Русинський Край поступово входить до складу Угорської 

держави. Церковна структура русинського краю багато в чому повторювала структуру 

церкви Угорщини. 

Висновки 

В даній статті було досліджено, що  вже у другій половині IX століття Кирил i 

Мефодiй приходять на Закарпаття, де засновують монастирi та сприяють розвитку 

християнського вчення.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ВЛИЯНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ НА 
ХРИСТИАНИЗИРОВАНИЕ РУСИНОВ ЗАКАРПАТЬЯ. 

В статье на основании исследований разных авторов показывают миссионерскую деятельность 
сятых Кирилла и Мефодия и их влияние на христианизацию Закарпатья.   

 
THE SUMMARY 

 
INFLUENCE OF MISSIONARY ACTIVITY OF SAINTS OF KYRYLO AND METHODIUS IS ON OF 

RUTHENIANS OF ZAKARPATTYA. 
 On the base of different authors’ investigations’ the missionary activities of St. Kyrylo and Mephody 
and it’s influence on the christianization of Transcarpatia  are analyzed in the article. 
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УДК 371. 013 
 
 
ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
 

О.М. ПИНЗЕНИК 
Мукачівський державний університет 

 
В статті розкриваються проблеми професійного розвитку викладача-початківця засобами 

використання інноваційних технологій навчання. Наводиться приклад варіанту індивідуальної 
перспективної програми становлення його педагогічної майстерності 

 
Інноваційні зміни в навчально-виховній роботі, спрямовані на гуманістичний, 

особистісний характер виховання, вимагають принципового переосмислення змісту 

професійної підготовки педагогічних кадрів на засадах використання новітніх 

педагогічних технологій, в контексті яких особистість розглядається як вища цінність 

суспільства і мета соціального розвитку. Використання інноваційних педагогічних 

технологій розглядається як одна з умов формування професійної компетентності 

викладача і має забезпечити орієнтацію в широкому колі психолого-педагогічних та 

соціальних проблем, гарантувати професійну мобільність фахівця, здатність до змін і 

творчого пошуку, готовність до систематичного самовдосконалення. 

Розуміння сучасних педагогічних технологій відіграє велику роль у розв’язанні 

проблеми формування готовності майбутнього вчителя до роботи. Сьогодні школі 

необхідні вчителі-технологи та вчителі-новатори. Технологічна грамотність 

майбутнього вчителя дає можливість усвідомити власне покликання, оцінити 

потенційні можливості, глянути на педагогічний процес з позиції його кінцевого 

результату.  

Ідея особистісно і практично орієнтованої підготовки майбутнього вчителя 

розглядається у вітчизняній психолого-педагогічній літературі теоретико-

методологічного рівня (І.Бех, О.Падалка, І.Прокопенко, В.Євдокимов). Одним з 

провідних завдань повинно стати створення такого освітньо-розвивального 

середовища, у результаті взаємодії з  яким у майбутнього вчителя формується 

готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння 

ним своєї індивідуальної сутності, на основі якої виробляється особистісна педагогічна 

концепція. 

У роботах В.Баранова, Є.Дегтярьова, Н.Кичук, Н.Ничкало, А.Соколова, 

В.Пікельної та інших вивчалися питання вдосконалення підготовки спеціалістів у 

нових умовах. 
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Осмислення педагогічної майстерності як системотворчого чинника професійної 

підготовки викладача подано у концептуальних положеннях професійної підготовки, 

зорієнтованої на особистісний розвиток власної педагогічної діяльності, розроблених 

колективом дослідників-педагогів Полтавського педагогічного університету (Г.Брагіна, 

І.Зязюн, І.Кривонос, Н.Пивовар, М.Цуркава, В.Семиченко, Н.Тарасевич т. ін.).  

Суттєвим у визначенні ролі та функцій педагогічної майстерності є її розгляд як 

складної організаційної системи, що включає формування, становлення й розвиток 

особистості педагога, який розпочинається ще на шкільній лаві, продовжується у 

вищому навчальному закладі та сфері післядипломної освіти. 

Професійне становлення молодого педагога, розвиток його фахової 

майстерності значною мірою визначається його бажанням і здатністю до 

самовдосконалення. Результати нашого дослідження засвідчують, що чим глибше 

вивчаються та використовуються в практичній роботі інноваційні педагогічні 

технології, тим більше успіхів як в професійному рості викладача, так і в результатах 

праці всього педагогічного колективу. 

Метою статті є обґрунтування перспективної індивідуальної програми 

розвитку професійної майстерності викладача-початківця засобами використання 

інноваційних педагогічних технологій. 

Результати аналізу відповідних наукових джерел, вивчення і узагальнення 

практики роботи ВНЗ показали, що майстерність визначається як «вищий» рівень 

педагогічної діяльності, що виражається в успішному розв’язанні освітніх завдань, в 

організації якісного рівня навчально-виховного процесу [ 4; 5; 6]. 

Реалізація професійної діяльності вимагає усвідомлення необхідності 

оволодіння основами педагогічної майстерності, сутності інноваційних технологій, 

наявності стійкого бажання до самовдосконалення. Динаміка становлення психічної 

готовності до такої діяльності передбачає: 

• усвідомлення особистісних потреб і вимог суспільна (колективу) щодо 

необхідності підвищення свого професійного рівня;  

• осмислення й оцінка умов, в яких будуть здійснюватися актуалізація наявного 

досвіду і визначення способів розв’язання перспективних завдань; 

• прогнозування й оцінка своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і 

вольових якостей і можливостей щодо реалізації вимог і необхідності досягнення 

певного результату; 
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• мобілізація особистісного потенціалу відповідно умовам і завданням, 

самоорганізація у досягненні висунутої мети. 

Увага насамперед акцентується на змістовому і практичному аспектах 

професійної діяльності. Водночас під готовністю до професійного вдосконалення вчені 

розуміють сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують більш успішне 

виконання професійної діяльності. Зокрема, педагогічне бачення готовності до 

підвищення фахової майстерності передбачає усвідомлення труднощів, з якими 

доведеться зустрітися у процесі здійснення професійно-педагогічної діяльності. Тому 

необхідна актуалізація комунікативних, академічних, дидактичних, конструктивних та 

організаторських здібностей, що має ґрунтуватися на системі глибоких професійних 

знань психолого-педагогічного характеру, а також необхідної мотивації, пов’язаної з 

бажанням самовдосконалення. Звідси структурними компонентами вдосконалення 

професійного розвитку викладача вищої школи є конструктивний, організаторський, 

комунікативний і гностичний його аспекти. Конструктивний компонент забезпечує 

вибір і організацію змісту інформації про особливості та суть педагогічних технологій, 

що має бути засвоєна молодим викладачем, проектування власної майбутньої 

діяльності й поведінки у процесі взаємодії зі студентським контингентом. 

Організаторський - передбачає вміння передачі інформації у процесі 

повідомлення, різних видів діяльності студентів і власної поведінки у процесі 

навчально-виховної роботи. 

Правильні взаємини з колегами, адміністрацією, студентами забезпечуються 

комунікативними вміннями викладача. Останні безпосередньо пов'язані з гностичним 

компонентом, що реалізується через здатність впливати на інших людей, урахування 

вікових і психологічних особливостей студентів, сформованість здатності до рефлексії. 

Індивідуальна програма формування педагогічної майстерності базується на 

імперативі, що професійне удосконалення є іманентним складником розвитку 

особистості в її цілісності. Вона передбачає: 

− освоєння змісту навчальних дисциплін, що викладається з урахуванням 

усіх змін у розвитку науки та техніки; 

− придбання знань, умінь і навичок проведення різноманітних видів занять 

із застосуванням ТЗН та інноваційних технологій навчально-виховного процесу; 

− оволодіння основами вдосконалення професійно значущих якостей 

(отримання знань про емоційну ідентифікацію, особистісну рефлексію, визнання своїх 
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стратегій і тактик професійного спілкування). Формування стійкої мотивації до 

саморозвитку й оволодіння основами педагогічної майстерності [3]. 

Підґрунтям програми є наступні положення: 

− якості особистості формуються тільки у діяльності та спілкуванні; 

− конструктивна робота із самовдосконалення ефективно може 

здійснюватися в умовах доброзичливої атмосфери; 

− ефективність діяльності залежить від цілеспрямованого розвитку таких 

психічних особистісних новоутворень, як емоційна ідентифікація, рефлексія, емпатія, 

толерантність, культура спілкування тощо. 

Програма, як правило, складається строком на два роки. Змістове наповнення 

зазначених вище її складових частин включає: 

а) засвоєння дисципліни, що викладається (вивчення програми навчання в 

цілому, навчального плану та цільових настанов підготовки студентів; визначення 

структурно-логічної схеми вивчення педагогічної технології; цілеспрямована участь у 

проведенні методичної роботи; вивчення функціональних зобов’язань викладача; 

вивчення інструкцій та інших керівних документів, що регламентують навчально-

виховний процес); 

б) набуття навичок підготовки й проведення різних видів занять (опанування 

методичними розробками; складання планів проведення занять; вивчення будови і 

правил експлуатації ТЗН; відвідування занять досвідчених викладачів; проведення 

відкритого заняття; участь у розробці і складання методичних розробок); 

в) оволодіння організацією та веденням навчально-виховної роботи (засвоєння 

курсу «Педагогічна майстерність», «Освітні технології», навчання на курсах 

підвищення кваліфікації; участь у педагогічних читаннях і конференціях; складання 

заліку із знань основ педагогіки і психології - один раз на рік). 

г) ознайомлення з теоретичними основами новітніх педагогічних технологій. 

 Педагогічні технології двох останніх рівнів тісно перегукуються з поняттям 

методик навчання. Різниця між ними полягає в тому, що в технологіях більше 

представлена процесуальна, якісна й розрахункова сторони, а в методиках  цільові, 

змістовні, якісні й варіативно-прогностичні аспекти. 

Педагогічна технологія відрізняється стійкістю, відтворюваністю й стабільністю 

кінцевих результатів. Структура педагогічної технології передбачає: 

- концептуальну основу; 
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- змістовий компонент (мета, завдання, зміст навчального матеріалу); 

- процесуальну частину (організація навчального процесу, методи й форми 

навчальної діяльності школярів і вчителя, педагогічне керування процесом оволодіння 

навчальним матеріалом). 

Основними критеріями педагогічної технології є: наукова концептуальність, 

системність, керованість, ефективність, відтворюваність [1, 8]. 

Будь-яка загально педагогічна освітня технологія базується на певному 

методологічному фундаменті (система вихідних філософських положень як найбільш 

загальних її регуляторів). З розмаїття існуючих філософських напрямків, шкіл, вчень, 

що знаходять відображення в освітньому процесі, доцільно виділити лише ті, що 

найбільш чітко виявляються в концепціях альтернативних педагогічних технологій: 

матеріалізм - ідеалізм; діалектика - метафізика; гуманізм - антигуманізм; 

природовідповідність - симентизм; антропософія - теософія; прагматизм - 

екзистенціалізм. 

Різноманіття освітніх технологій передбачає ознайомлення з існуючими в 

психолого-педагогічній теорії концепціями механізму засвоєння індивідуумом 

суспільного знання. 

В процесі удосконалення педагогічної майстерності викладач має можливість 

практично застосовувати технології: 

–  орієнтовані на гуманізацію й демократизацію навчального процесу 

(педагогіка співробітництва, технологія Ш. Амонашвілі); 

–  засновані на ефективності організації й управління навчальним процесом 

(перспективно-випереджувальне навчання С. Лисенкової, система комбінованого 

навчання М. Ґудзика, технологія індивідуалізації навчання, програмоване навчання); 

–  педагогічні технології на базі вдосконалення навчального матеріалу; 

–  на основі активізації діяльності суб’єктів навчального процесу (ігрові 

технології, технологія проблемного навчання, технологія на основі опорних сигналів В. 

Шаталова, технологія М. Щетиніна); 

–  альтернативні технології (Вальдорфська школа,технологія С.Френе, 

технологія майстерень, методика М.Монтессорі); 

–  розвивальне навчання (система інтенсивного розвитку (Л. Занков), теорія 

розвивального навчання (Д. Ельконін – В. Давидов)) 
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Найбільш конкретний план індивідуальної роботи складається на перший рік 

(перше півріччя) педагогічної діяльності викладача-початківця. Наступні півтора року 

встановлюються більш загальні цільові завдання педагогічної майстерності викладача, 

над якою йому прийдеться цілеспрямовано, самостійно й творчо працювати. Завдання 

конкретизуються і коректуються на початку кожного навчального року. 

Досвід показує, що на вивчення й засвоєння матеріалу з розділів програми 

викладач може розподіляти час у межах кількох місяців, а в деяких випадках і менше у 

міру набуття практичного досвіду проведення занять, глибоких теоретичних знань і 

методичних навичок. Подальше вдосконалення педагогічної майстерності та вивчення 

наступних розділів програми має здійснюватися в процесі повсякденної практичної 

діяльності молодого спеціаліста. 

Запропонована індивідуальна програма розвитку викладача-початківця не 

вичерпує повністю всіх питань, пов'язаних з цим процесом. Нами наведені тільки 

ключові його моменти, послідовність яких і зміст можуть змінюватися та 

конкретизуватися з урахуванням індивідуальних особливостей підготовки викладача, а 

також висунутими завданнями. 

У результаті виконання програми викладач повинен оволодіти основами 

психології та педагогіки; знати інструкції та інші керівні документи Міністерства 

освіти і науки України щодо організації і проведення навчального процесу; освоїти 

навчальні програми та методики викладання дисциплін. 

Викладач-початківець повинен уміти методично правильно проводити заняття з 

учнями, використовувати технічні засоби навчання на заняттях, розробляти методичні 

матеріали для проведення занять з урахуванням методів активного навчання, керувати 

лабораторно-практичними заняттями студентів. 

Таким чином, розвиток педагогічної майстерності викладачів вищого 

навчального закладу вимагає його здійснення в цілісній системі, де використання 

інноваційних педагогічних технологій, кінцевою метою яких є гармонійний розвиток 

дитини і дорослого, має базуватися на досягненнях педагогічної науки і практики, 

психологічних механізмах усвідомлення необхідності глибокого оволодіння основами 

теоретичної й спеціальної підготовки, необхідності формування професійно значущих і 

особистісних якостей. Успішна реалізація програми саморозвитку вимагає 

використання потенційних можливостей усіх видів діяльності викладача-початківця в 

умовах виховного простору вищого навчального закладу, врахування 
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психофізіологічних особливостей педагога та рівня його професійних умінь, 

прогностичного моделювання очікуваних кінцевих результатів і систематичної 

діагностики, створення відповідного інформаційно-розвивального середовища. 

Матеріали статті не вичерпують усіх аспектів порушеної проблеми. У 

перспективі передбачається дослідження питань розвитку ефективної системи 

підвищення компетенції педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, 

відповідного дидактико-методичного забезпечення та визначення умов її упровадження 

в практику роботи навчально-виховних закладів освіти тощо. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье раскрываются проблемы профессионального развития преподавателя-начинающего 

средствами использования инновационных технологий обучения. Приводится пример варианта 
индивидуальной перспективной программы становления его педагогического мастерства. 

 
THE SUMMARY 

 
IMPROVING OF THE TEACHERS' SKILLS OF EDUCATORS USING INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES 
T h e  article is revealed problems o f  profession development teacher o f  primary school b y  means o f  

individual work. Citing the variant o f  individual perspective programmer is form o f  its teaching skill. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ 

 
Л.А. ПЕРМІНОВА 

Мукачівський державний університет 
 

В даній статті обґрунтовується оптимізація умов впровадження ігрової технології у 
навчально-виховний процес вищої школи. Розкривається сутність ігрової моделі навчання студентів; 
наводиться приклад проведення ділової гри, використання якої значно покращує результативність 
навчання.    

 
Інтегрування української освіти в загальноєвропейський  контекст 

розпочинається з усвідомлення засад і принципів сучасної неперервної освіти та 

пошуку шляхів її практичної реалізації. Проблема максимального розкриття потенціалу 

кожної людини, її розвитку, формування як суб’єкта соціального життя, підготовки її 

до постійного удосконалення, саморозвитку та самореалізації значною мірою пов’язана 

з якістю функціонування системи педагогічної освіти, з теорією і практикою 

педагогічної майстерності. 

Аналіз міжнародного досвіду показує, що успіх реформування освітніх систем і 

їх розвиток в умовах сьогодення визначається двома провідними тенденціями: 

гуманізацією і технологізацією освітньої діяльності. Технологічність освітнього 

процесу виступає сьогодні показником якості. Тому актуальними проблемами 

педагогіки вищої школи є: визначення концептуальних підходів до розробки 

психолого-педагогічних засад технологій навчання у ВНЗ; розробка і теоретичне 

обґрунтування змісту і структури особистісно-орієнтованих педагогічних технологій; 

виявлення психолого-педагогічних умов ефективного функціонування педагогічних 

технологій в умовах неперервної освіти. 

Використання освітніх інноваційних технологій у навчальних закладах дає 

змогу оптимізувати навчання, зробити його більш сприятливим для студентів. У 

сьогоденні широко використовуються нестандартні форми навчання студентів, зокрема 

різноманітні ігри (ділові, імітаційні, моделюючі, рольові, творчі тощо).   

Ігрове навчання забезпечує розвиток умінь займати активну позицію суб’єкта 

спілкування; умінь самоуправління (самоорганізації, самореалізації, самоконтролю) 

особистою діяльністю; умінь організації навчального процесу як рішення навчально-

пізнавальних проблем [1],[6]. Гра як особливий вид спільної діяльності 

характеризується активністю, динамічністю, емоційністю, проблемністю, 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

113

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

самостійністю. Вона передбачає моделювання, рольову взаємодію, різноманітність 

видів зворотного зв’язку, змагання. 

Гра як філософсько-культурологічний феномен, засіб взаємодії людини зі світом 

розглядався у працях Ж-Ж.Руссо, Я.А.Коменського, Ф.Шиллера, Г.Гегеля, 

Г.Сковороди, А.Макаренка, В.Сухомлинського, І.Іванова, С.Шмакова, П.Щербань, 

Д.Ельконіна, І.Зязюна, П.Підкасистого, Г.Селевка та ін. 

Однак, вузівська та післядипломна освіта, як правило, спрямована на зміцнення 

знань, умінь та навичок, тому домінуюча форма організації навчання є лекційна – 

репродуктивна за своєю суттю, що призводить до пасивності тих, хто навчається. 

Людина, яка переважно користується формами, що не активізують процес 

узагальнення знань, блокує мислення, що приводить до пасивності. Користуючись 

чужим досвідом, вона перетворюється на виконавця, який здатний лише копіювати дії і 

тиражувати знання [4],[9].  

Метою статті є обґрунтування раціональності використання ігрової технології 

навчання студентів.  

У наш час вчені розробили і теоретично  обґрунтували різні види ігор: 

навчально-ділові (А.Вербицький, Т.Підкасистий та ін.), імітаційно-моделюючи 

(М.Кларин), ситуаційно-рольові (І.Богомолова), навчальні (В.Бедерханова), 

дидактично-імітаційні (М.Ірюков, О.Знаменська), операційні (Р.Грей, К.Грей), 

дидактичні (О.Семенова, Н.Страздас), навчально-рольові (О.Коровяковська, О.Юдіна), 

пізнавальні (Ю.Бабанський) та інші. 

Останнім часом в організації самої гри спостерігається зміщення акцентів із 

драматизації (форм, зовнішніх ознак гри) на її внутрішню сутність (моделювання події, 

явища, виконання певних ролей). У західній дидактиці поступово відмовляються від 

терміна “гра”, який асоціюється з розвагами і відновляють термін “симуляція”, 

“імітація” тощо. 

Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу шляхом включення 

його учасників до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). 

Використання гри в навчальному процесі завжди наражається на суперечність: 

навчання є процесом цілеспрямованим, натомість гра за своєю природою має 

невизначений результат (інтригу). Тому завдання педагога при застосуванні ігор у 

навчальний процес полягає в підпорядкуванні їх конкретній дидактичній меті й крім 

того комплексу завдань: забезпечення контролю виведення емоцій; надання  
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можливості самовизначення; сприяння і допомога розвитку творчої уяви; надання 

можливості вдосконалення навичок співпраці в соціальному аспекті; надання 

можливості висловлювати свою думку. 

Як правило, ігрова модель навчання має чотири етапи: орієнтація; підготовка до 

проведення гри; проведення і обговорення гри.  Тобто в основі ігрового навчання 

закладена гра, яка має свої дидактичні риси:  

− формуються мотиви, потреби, інтереси слухачів (вибирати і пізнавати, 

навчатись діяти, приймати правильне рішення, шукати вихід з будь-якої ситуації); 

− дії виконуються згідно з правилами, нормами поведінки; 

− чітко виділяються операції; 

− включаються соціальні, особистісні, групові стосунки.  

Узагальнюючи вище сказане, ігрова модель навчання характеризується  як 

особистісно орієнтована, що спирається на діяльнісний, системний підходи; 

побудована на принципах проблемного, пізнавально-активного навчання; така, що 

навчає  взаємодії у груп:, розвиває вміння самовираження, самопрезентації і рефлексії, 

формує навички самостійності в мисленнєвій, практичній і вольовій сферах, виховує 

цілеспрямованість, толерантність, відповідальність, ініціативність і творче 

ставлення до діяльності; зберігає психічне здоров’я всіх учасників ігрової ситуації. 

Тому дуже важливо в ході реалізації процесу формування і розвитку 

професійних умінь майбутніх педагогів слід намагатися перетворити їх з пасивних 

об'єктів на активних суб'єктів навчально-виховного процесу. При цьому мають бути 

створені об'єктивні умови для цілеспрямованого впливу з боку викладача на 

формування загальнопедагогічних професійних умінь студентів. Мова йде про 

створення доцільного педагогічного середовища, яке б сприяло найбільш ефективному 

формуванню та розвитку тих умінь і якостей особистості, які б допомогли їй активно 

діяти на практиці. Оскільки такий процес будується і здійснюється на основі 

включення студентів до активної діяльності з високим рівнем самостійності, а 

педагогічне керування зумовлює розвиток цієї самостійності, то його можна розглядати 

як умову створення доцільного середовища, необхідного для формування професійного 

потенціалу майбутнього педагога. 

Це спонукає до пошуку та застосування нетрадиційних форм організації 

навчального процесу, які базуються на принципах свідомості й активності, вимагають 

високого рівня самостійності. Однак, слід враховувати, що методи активізації 
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навчально-пізнавальної діяльності мають ефективно поєднуватися з іншими загально 

дидактичними (пояснювально-ілюстрованим, репродуктивним, проблемним, частково-

пошуковим, дослідницьким), доповнюватися та урізноманітнюватися. У практиці вони 

органічно вписуються в педагогічний процес і відповідають умовам педагогічного 

середовища системи вищої школи [2],[4],[9]. 

Дослідження вчених довели, що використання методів активізації навчання 

допомагає реалізувати такі принципи викладання як: 

- проблемності (вихідним пунктом процесу навчання повинна бути постановка 

проблеми із реального життя, що пов’язана з інтересами і потребами тих, хто 

навчається); 

- системності цілей навчання (учіння, що має метою зміну поведінки, охоплює 

всі аспекти ділової компетентності; зміна поведінки слухача можлива тільки за його 

ініціативи); 

- опори на наявний досвід (що вимагає гнучкості концепції навчання та 

дозволяє врахувати досвід); 

- націленості на самонавчання; 

- професійної спрямованості (орієнтація на практичне використання отриманих 

вмінь є ключовим елементом концепції навчання); 

- зворотного зв’язку. 

У свою чергу активізація навчальної діяльності передбачає впровадження як 

традиційних, так і суто специфічних методів і організаційних форм. Так використання 

лекцій передбачає, крім традиційних її видів,  різні види активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, що значно підвищує інтелектуальний потенціал 

аудиторії. Це перш за все лекція – візуалізація (основний зміст представлено образною 

формою); проблемна лекція (моделювання протиріч у педагогіці, управлінні тощо 

шляхом попереднього аналізу теоретичних концепцій); лекція, прес-конференція (зміст 

оформлюється шляхом системи запитань аудиторії із залученням декількох викладачів) 

та інші. 

Ефективними виявилися інтерактивні методи, такі як аналітичний, 

“стимулятивний”, колективного пошуку, контрольних запитань, метод “гірлянд 

випадковостей і асоціацій”, “стратегій семикратного пошуку”, які спрямовують на 

оволодіння логічними й інтуїтивними процедурами, розвивають критичне та 

асоціативне мислення. Використання цих методів сприяє інтенсивній зміні стереотипів 
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мислення, відходу від старих стійких уявлень про предмети, процеси або явища, 

зменшенню психологічної інерції. Розвиваються вміння змінювати напрями пошуку, 

організації раціональних дій, уміння використовувати знання і уміння в різних сферах 

діяльності 

Аналіз експрес-опитувань студентів видно, що до 72% відмітили   “цікавим” під 

час навчання використання рольових ігор, дебатів, психологічних і педагогічних 

тренінгів,  методів експертизи, сінектики, що створюють умови для відпрацювання 

умінь безконфліктних рішень проблем, умінь рахуватися з іншими тощо.  Доцільним як 

для викладачів, так і для студентів, виявився метод ігрового навчання (названо 68% 

респондентів), який охарактеризовано як активна пізнавальна діяльність, під час якої у 

студентів проявляється ініціатива, самостійність, самодіяльність, виробляється активна 

професійна позиція і творчий стиль управління самостійним процесом навчання. 

Особливістю є те, що в грі створюється емоційна й інтелектуальна атмосфера, 

психологічний комфорт тощо. 

Як ілюстрацію, наведемо приклад ділової гри «Співробітництво, діалог», яка 

може проводитися у групі магістрів 

Зміст: актуальність проблеми в сучасному соціокультурному середовищі; 

осмислення понять фізичного, психічного і духовного здоров’я; насилля як антипод 

гуманізації: форми проявлення насилля і наслідків для розвитку особистості вчителя та 

учня, методи захисту і розробка механізмів, що забезпечують фізичне, психічне і 

духовне здоров’я в умовах сучасної школи; вироблення основ культури справедливих 

відношень; визначення поняття “безпечне педагогічне середовище”; розробка “Кодексу 

безпечної взаємодії”. 

Технології, використані в ході проведення ділової гри: 

 групова дискусія; 

 мозкова атака; 

 технологія “Кластери”; 

 експертна оцінка; 

 робота в мікрогрупах; 

 робота в режимі редакційної колегії; 

 підсумкова конференція. 

Алгоритм проведення: робота ведеться в трьох групах під керівництвом 

психолога. Кожна з груп розробляє одну з тем. Ведучий здійснює інструктаж і 
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організацію роботи на кожному етапі шляхом видачі дидактичного матеріалу і 

орієнтовних основ (зразки схем, таблиць і орієнтовних основ наведені і кінці даного 

додатку). Робота завершується проведенням підсумкової конференції всіх учасників 

ділової гри. 

Алгоритм роботи групи: 

1. Вступне слово ведучого. Актуальність і практичне значення проблеми. 

Завдання і мета. Організаційні умови роботи. 

2. Індивідуальна робота учасників з технології “Кластери” (видача листа-схеми 

№1). 

3. Робота в мікрогрупах по створенню зведеного “Кластера”. 

4. Формування редакційної колегії з учасників мікрогрупи (Далі після кожного 

етапу гри учасники мікрогрупи передають матеріали членам редакційної колегії з 

метою узагальнення і підготовки зведеної документації). 

5. Робота в мікрогрупах (рольові позиції). 

6. Продовження роботи в мікрогрупах (без розподілу на рольові позиції): а) по 

виробленню аргументів “за” і “проти”; б) механізмів, що забезпечують захист. 

7. Продовження роботи в мікрогрупах.  

8. Оголошення досягнень роботи редакційної колегії. 

9. Групова дискусія всіх учасників групи з метою коректування підсумкового 

оголошення за результатами роботи. Вибір доповідачів, групи експертів і форми 

презентації матеріалів роботи групи на підсумковій конференції. 

Проведення підсумкової конференції: 

1. Презентація матеріалів за підсумками роботи кожної групи. 

2. Експертне оцінювання виступу (питання на уточнення і розуміння). 

3. Узагальнення матеріалів груп редакційної колегії “Кодекс безпечної 

взаємодії”. 

4. Розробка та прийняття зведеного “Кодексу безпечної взаємодії”. 

5. Зведена дискусія учасників конференції. 

Як бачимо, колективна ігрова діяльність розуміється як процес реалізації 

творчо-розвивального, виховного потенціалу особистості, тому вимагає значної 

попередньої підготовки з боку викладача, який має пам’ятати, що ігрова діяльність 

мотивується потребами пізнання і набуттям нових знань, навичок та вмінь, які 

обов’язково будуть у нагоді у майбутній професійній діяльності. 
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Графічно послідовність підготовки і проведення ділової гри  представлено на 

рис.1 

 
Рис.1    Етапи проведення ділової гри 

Оскільки будь-яка гра передбачає рефлексію самої гри і її результатів, то вона 

має великі можливості для навчання студентів планувати й контролювати власні дії, 

прогнозувати їх наслідки тощо. Рефлексія передбачає аналіз процесу гри, яка 

відбулася; місця і ролі всіх учасників; умов, що впливають позитивно і негативно на 

результативність ігрових дій. Завдяки рефлексії відбувається корекція самооцінки 

студента. 
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Висновки  

Ефективність організаційно-педагогічних умов при побудові навчального 

процесу забезпечується перш за все за рахунок: 

– варіативності форм навчальної діяльності (лекція, регламентована дискусія, 

круглий стіл, педагогічна майстерня, рольова гра, і т.д.; з урахування того, що 

ілюстрація педагогічних технологій проходить в активній формі, має бути “прожито” 

якомога більше методик організації навчального процесу); 

– різноманітності принципів організації навчальних груп (предметна група, 

група за вибором, проектувальна група, група випадкового вибору тощо); 

– організації тьюторської діяльності (індивідуальна робота, цільова тематика 

тьюторських годин тощо). 

 Ознаками ігрових освітніх технологій є – пріоритетність цілей особистісного, 

інтелектуального, діяльнісного, творчого і професійного розвитку; акцент на 

мотивацію досягнень і успіх, самопроектування і самоменеджмент; партнерська 

взаємодія учасників освітнього процесу; діалог як форма і засіб обміну інформацією, 

особистісними оцінками і цінностями; свобода вибору і особиста відповідальність за 

вибір всіх учасників освітнього процесу; емоційне  проживання освітніх ситуацій і 

подій; моделювання діяльності тощо. 

          Цілеспрямоване впровадження ігрових методів у практику вищої школи 

дозволяє відпрацьовувати із студентами відповідального й активного ставлення як до 

навчання, так і до свідомого і самостійного вибору професії; формування в них 

правильного розуміння суті професійної діяльності; виявлення і формування 

правильної мотивації вибору напрямку професійної діяльності, позитивного ставлення 

до майбутньої педагогічної діяльності; розвиток пізнавальної активності, самостійності 

і творчого ставлення до навчання; спостережливості, допитливості, ініціативи і 

наукового мислення; виховання у студентів потреби в постійній самоосвіті, адекватній 

самооцінці своїх реальних можливостей; створення умов для формування професійно 

важливих якостей особистості тощо.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. На 

подальше наукове обґрунтування та практичне впровадження чекають питання, 

пов’язані з професіоналізмом викладача вищого навчального закладу, що є одної із 

основних умов поліпшення якості навчально-виховного процесу ВНЗ. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

 В данной статье обосновывается оптимизация условий использования игровой технологии в 
учебно-воспитательном процессе высшей школы; раскрывается специфика игровой модели обучения 
студентов; приводится пример проведения деловой игры, использование которой значительно повышает 
результативность обучения.    

 
ANNOTATION 

 
IMPROVING TECHNOLOGY PLAY IN FUTURE EDUCATORS   

This article substantiates optimization of the use of gaming technology in the educational process of 
higher education; disclosed specifics of the game model undergraduate curricula is an example of a business 
game, the use of which greatly increases the effectiveness of training. 
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УДК 371 
 
 

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ В ПРОЦЕСІ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГОСПРИЙМАННЯ ПРИРОДИ МОЛОДШИМИ 

ШКОЛЯРАМИ 
 

М.В. ГОРВАТ 1, М.І. КУЗЬМА-КАЧУР 2 

1 НВК „Гармонія” м. Мукачева 
2 Мукачівський державний університет 

 
В статті розкривається сутність „поняття” як категорії, подаються рекомендації щодо 

організації процесу формування природничих понять безпосередньо в природі під час екскурсій, цільових 
прогулянок.  

Ключові слова: формування природничих понять, засвоєння природничих понять, істотні ознаки, 
логіко-понятійний аналіз, система пізнавальних завдань. 

 
Ознайомлення учнів із початковими природничими поняттями починається в 

молодшому шкільному віці. На уроках з курсу „Я і Україна” в 1-2 класах, на уроках 

природознавства в 3-4 класах вони вивчають конкретні представники рослинного і 

тваринного світу, об’єкти неживої природи. Таким чином закладаються основи для 

засвоєння спеціальних понять, що відповідають основам ботаніки, зоології, географії – 

це природничі поняття. Проте частина молодших школярів засвоює природничі знання 

формально, тобто не готові до вивчення складніших понять, передбачених програмою. 

Одна з причин такої неуспішності – недосконалість мислительної діяльності, що 

безпосередньо пов’язана з процесом засвоєння понять, відсутністю передумов та 

накопичення чуттєвого пізнання безпосередньо в природі, а також недосконале 

володіння вчителями методики формування природничих понять.  

Проблемі формування природничих понять приділяли увагу багато видатних 

представників педагогічної науки: О.Я. Герд, Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, К.Д. 

Ушинський, В.О. Сухомлинський, К.П. Ягодовський. Спеціальним предметом 

дослідження вона була у М.Ф. Бабія, С.В. Васильєва, Г.Є. Ковальової, Л.М. Кудояр, 

А.В. Усової та інших учених. 

Теорію поетапного формування розумових дій досліджувала П.Я. Гальперіна і 

Т.Ф. Тализіна; теорію формування понять шляхом виявлення співвідношення словесно-

понятійної, образної і практично-дійової мислительної діяльності О.А.Біда, М.М. 

Шардакова; теорію змістового узагальнення - В.В. Давидова і Д.Б.Ельконіна; теорію 

навчання школярів на підвищеному рівні складності розглядала Л.В.Занкова; 

дидактичні умови формування природничих понять досліджувала О.М.Варакута; 
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концепцію формування і розвитку загальнонавчальних умінь і навичок В.Ф. 

Паламарчук, О.Я. Савченко. 

В працях Т.М. Байбари, В.С. Вікторової, Н.С. Жесткової, Н.С. Коваль, Т.В. 

Ковальчук, Л.П. Хітяєвої та інших висвітлено окремі питання формування 

природничих понять у молодших школярів, зокрема: логічні операції з поняттями, 

формування уявлень і понять про явища природи, формування загальних природничих 

понять, робота над пізнавальними завданнями в процесі формування природничих 

понять тощо. 

Метою нашої статті є розкриття процесу формування понять під час 

безпосереднього сприйняття об’єктів і явищ природи. 

Щоб розглянути методику формування природничих понять під час 

безпосереднього сприйняття об’єктів в природі, розглянемо їх об’єктивну 

характеристику.   

Що ж таке поняття? Існує кілька варіантів його визначення. Так Т. М. Байбара у 

навчальному посібнику „Методика навчання природознавства в початкових класах” 

дає наступне формулювання „Поняття – це узагальнена форма відображення у 

свідомості людини навколишньої дійсності” [1,с.68] „Поняття, - як зазначає К. Д.Саная, 

- це одна з вищих форм мислення, пізнання дійсності, а також існування людських 

знань, які своїм змістом виражають різний рівень пізнання предмета, а за формою 

являють собою уявне відтворення об’єкта як єдності (сукупності, взаємозв’язку) 

ознак”[8,с.34], а Л.К.Нарочна, Г.В.Ковальчук, К.Д.Гончарова у навчальному посібнику 

„Методика викладання природознавства” тлумачить поняття як форму думки, яка 

відображає істотні ознаки і відношення предметів та явищ реального світу[7,с.59]. Як 

бачимо, всі вчені спираються на виокремлення істотних ознак предмета чи явища в 

більшій чи меншій мірі, які в свою чергу випливають із чуттєвого сприйняття. 

У кожному понятті виділяються дві взаємопов’язані сторони: зміст і обсяг. Обсяг 

характеризує кількість предметів і явищ, які відображаються поняттям. За обсягом 

розрізняють одиничні ( річка Латориця, гора Говерла, місто Ужгород) і загальні 

поняття ( річки, гори, міста). Зміст поняття - сукупність істотних ознак, взаємозв’язки 

між якими утворюють структуру поняття. Наприклад змістом поняття „птахи” є 

„тварини тіло яких вкрите пір’ям”. 

Формування понять є складовою процесу засвоєння знань. Сам процес засвоєння 

учнями знань залежить від вміння вчителем донести інформацію до дітей в зрозумілій 
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для них формі. Тому питання формування природничих понять лежить в основі 

механізму засвоєння і є актуальним завжди.  

Запобігти організації цього процесу вчителеві допоможе чітке дотримування 

методики формування природничих понять, яка передбачає наступну послідовність 

етапів спеціально організованого цілісного психолого – педагогічного процесу: 

- мотиваційна і змістова підготовка до засвоєння географічного поняття; 

- організація чуттєвого сприймання предметів і явищ природи; 

- організація розумової діяльності, спрямованої на виділення істотних ознак 

поняття; 

       - узагальнення і словесне визначення суті поняття, позначення його відповідним 

терміном;  

- введення сформованого поняття в систему природничих знань. 

Одним із важливих етапів процесу формування природничих понять є 

“Організація чуттєвого сприймання предметів і явищ природи”, який реалізовується 

краєзнавчим принципом. 

Як засвідчують результати нашого дослідження, краєзнавчий принцип навчання 

на цьому етапі приписує обов’язкову роботу на місцевості чи використання місцевих 

матеріалів у процесі формування загальних чи одиничних понять. Наприклад, 

формування поняття „орієнтування,” „горизонт,” “план місцевості”, не обходиться без 

виконання практичних завдань на місцевості; формування поняття “погода”, “клімат” 

потребує систематичного спостереження за температурою, опадами, напрямом і силою 

вітру на тій місцевості, де учні проживають; осмислення сутності поняття “природний 

комплекс” відбудеться лише в тому випадку, коли учні ознайомляться з компонентами 

природи своєї місцевості та виявлять взаємозв’язки між ними; поняття “природне 

угруповання” буде краще засвоєне при умові, що школярі безпосередньо побувають в 

лісі, луках тощо під час навчальної екскурсії. З одного боку, такий підхід забезпечує 

процес формування понять конкретним наочним природознавчим матеріалом, з 

другого – підвищує науковий рівень знань учнів. 

В природному середовищі сприймання відбувається через відчуття окремих 

ознак, властивостей (колір, температура, запах, смак, форма тощо ) об’єктів природи, 

які діють на аналізатори суб’єкта. Всі ознаки самі по собі не існують, а належать 

конкретному об’єктові. Тому у свідомості дитини виникає його образ. Кожна ознака 

зіставляється з цілим образом і ним визначається, а цілісний образ залежить від 
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особливостей його ознак. Зокрема, під час екскурсії на луки в 4 класі, узагальнивши 

ознаки і властивості спостережуваних об’єктів – їх форму, запах, колір, розміри,  

кількість, особливості розташування – учні виокремлюють тільки ті, які є властивими 

для луків, тобто поняття „луки” закріплюється в пам’яті певними істотними ознаками.  

Як показує практика, на свідомість сприймання предметів і явищ довкілля (на 

основі яких формуються природничі уявлення, а слідом за ними поняття) значний 

вплив має правильно організоване спостереження в природі; спостереження 

натуральних об’єктів; точне і образне слово вчителя; пізнавальні завдання, які 

уточнюють сприймання; використання набутих знань і життєвого досвіду дітей; 

попередній добір і демонстрування об’єктів природи своєї місцевості, які за змістом 

відповідають змістові того поняття, яке формується. У дібраних для спостереження чи 

демонстрування об’єктів істотні ознаки незмінні, а всі інші, неістотні, контрастно 

відрізняються. Такі об’єкти викликають у дітей зацікавлення, позитивні емоції, 

естетичні почуття. При цьому особливу пропедевтичну роль відіграватимуть знання, 

вміння і навички учнів, сформовані під час вивчення курсу “ Я і Україна” в першому і 

другому класах. Краєзнавчий зміст курсу передбачає формування уявлень не тільки 

про повітря, воду, ґрунт, рослинний і тваринний світ, а також сезонні зміни в природі, 

населення своєї місцевості, його побут та господарську діяльність. Об’єкти і явища 

природи, які охоплені змістом даного курсу, доступні безпосередньому сприйманню 

школярів під час програмних екскурсій, спостережень, а також життєвого досвіду 

учнів.  

Усвідомленому та осмисленому формуванню природничих понять передують 

знання про об’єкти природи, сформовані в позаурочний час. Під час прогулянок, 

екскурсій у природу, одноденних туристичних походів, суспільно корисної праці учні 

безпосередньо виділяють істотні ознаки предметів і явищ навколишньої дійсності, а 

також збирають найрізноманітніший природний матеріал, який слугує наочністю для 

формування теоретичних знань. Цей матеріал доцільно систематизувати в одному з 

розділів краєзнавчого куточка “Люби і знай свій рідний край ” або методичне 

забезпечення до вивчення розділу “Природа рідного краю“. Тут знайде своє місце 

колекція корисних копалин, колекція місцевих ґрунтів, гербарії рослин, чучела 

плазунів і птахів, колекції шкідників саду, лісу, поля городу і таке інше. 

У процесі безпосереднього і опосередкованого сприймання об’єктів природи 

рідного краю відбувається нагромадження об’єктів, фактів, уявлень, які закріплюються 
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певними термінами. Усвідомлення їх – необхідна передумова для осмислення сутності 

природничих понять. 

Враховуючи особливості психічної діяльності молодших школярів, наведемо 

основні умови формування природничих понять та їх реалізацію на прикладі теми 

„Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини” 

в 3 класі.  (Таблиця 1) 

Таблиця 1 

Об’єктивна умова Теоретичні умови реалізації 
кожної умови 

Практичне забезпечення 
умов різними методами і 
засобами 

1. Організація чуттєвого 
сприймання ознак, 
властивостей дерев, 
кущів, трав’янистих 
рослин найближчого 
оточення. Формування 
уявлень про кожну з них. 
Актуалізація 
сформованих раніше 
уявлень про дерева, кущі, 
трав’янисті рослини, які є 
об’єктом вивчення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Організація розумової 
діяльності, спрямованої 
на виділення істотних 
ознак дерев, кущів, 
трав’янистих рослин. 
 
 
 
 
 
 

1. Вибираємо із найближчого 
оточення об’єкти для 
чуттєвого сприймання, які 
об’єднуються поняттями 
„дерева”, „кущі”, 
„трав’янисті рослини”. 
 
2. Учні вже мають уявлення 
про окремі дерева, кущі, 
трав’янисті рослини ( з 
навчання в попередні роки та 
життєвого досвіду). Деякі 
рослини вони можуть 
назвати, сприймаючи 
повторно. 
 
3.Цілеспрямоване 
сприйняття повинно 
спрямовуватись на виявлення 
істотних ознак окремих 
об’єктів. Зокрема: 
- Які за висотою дерева? 
- Яка висота куща? 
- Чому трав’янисту рослину 
легко зірвати? 
4. Виділення істотних ознак  
основних понять „дерева”, 
„куща”, „трав’янистої 
рослини”: у дерева від кореня 
росте одне дерев’янисте 
стебло - стовбур, у куща – 
багато тонких дерев’янистих 
стебел, у трав’янистої 
рослини – стебло соковите.  
Саме за цими ознаками 
рослини групують і за цими 

Вступна бесіда та огляд 
рослин за маршрутом 
екскурсії. У випадку, якщо 
учні не знають назви 
рослини вчитель називає її, 
звертаючи їхню увагу на 
особливості морфологічної 
будови запитаннями: 
- Як називається 
найближча до нас рослина? 
-  Чим відрізняється клен 
від берізки? 
- Яка форма листочка у 
клена? 
- Що нагадують плоди 
клена?... 
Спостереження за 
деревами, кущами, 
трав’янистими рослинами. 
з метою виявлення їх 
відмінних ознак. 
 
 
 
 
Дослідження в природі з 
метою виявлення відмінних 
ознак між деревами, 
кущами, трав’янистими 
рослинами. (Тут доцільно 
використати методичний 
прийом зіставлення куща і 
трав’янистої рослини або 
протиставлення  дерева 
кущеві). 
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3. Узагальнення істотних 
ознак, визначення 
сутності понять, 
позначення їх термінами. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Закріплення змісту 
понять. 
 
 
 
 
 
5. Організація 
застосування 
сформованих понять у 
типових чи проблемних 
завданнях. 

істотними ознаками рослини 
однієї групи відрізняються 
від інших. 
 
5. Узагальнення істотних 
ознак, які визначають 
сутність поняття, об’єднання 
окремих об’єктів і 
позначення відповідними 
термінами: дерева, кущі, 
трав’янисті рослини. 
 
 
 
 
6. Репродуктивне повторення 
змісту поняття необхідне для 
оволодіння учнями новою 
термінологією, усвідомлення 
словесного вираження. 
 
 
7. Застосування сформованих 
понять „дерево”, „кущ”, 
„трав’яниста рослина” з 
метою виявлення рівня їх 
засвоєння. 

 
 
 
 
Узагальнюючі висновки: 
рослини з одним 
дерев’янистим стеблом від 
кореня називають 
деревами, рослини з 
багатьма тонкими 
дерев’янистими стеблами 
від кореня називають 
кущами, рослини в яких 
соковиті стебла називають 
трав’янистими. 
Навчальна гра „Знайди 
дерево, кущ”.  
Методичний коментар: 
Вчитель читає опис 
рослини, а учні називають 
дерево чи кущ і підходять 
до нього. 
Навчальна гра „Знайди 
будиночок”. 
Методичний коментар: 
знайти рослини за 
поданими плодами дерев, 
кущів, трав’янистих 
рослин. 

Вчителю необхідно пам’ятати, що процес засвоєння природничих понять під час 

екскурсій, прогулянок залежить від вмілої організації ним цілеспрямованих 

спостережень, досліджень в природі. 

Отже, поняття відображають зміст знань про окремі об’єкти, групу об’єктів чи 

явищ, а також послідовність виконання дій, в результаті якої здобуваються знання. 

Система роботи над механізмом формування природничих понять має включати не 

тільки безпосередні спостереження в природі, а і роботу з натуральними об’єктами та 

їх зображенням, перегляд відео матеріалів із виокремленими істотними ознаками, 

проведення дослідів тощо. Проблема формування природничих понять в учнів 

початкової школи є завжди актуальною і тому потребує постійного удосконалення.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДЫ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
В статье раскрывается сущность „понятия” как категории, предлагаются рекомендации к 

организации процесса формирования природоведческих понятий непосредственно в природе во время 
экскурсий, целевых прогулок.  

Ключевые слова: формирование природоведческих понятий, усвоение природоведческих понятий, 
существенные признаки, логико-понятийный анализ, система познавательных заданий. 

 
THE SUMMARY 

 
FORMATION OF NATURALISTS' CONCEPTS IN THE COURSE OF PERCEPTION OF THE 

NATURE YOUNGER SCHOOLBOYS 
Article reveals the essence of “concept” as a category, presented recommendations regarding the process 

of formation of natural concepts directly in nature during the excursions, task walks. 
Key words: the formation of natural notions; acquiring of natural notions; characteristic features; logical-

conceptual analyses; the system of cognitive tasks. 
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УДК  378.147.88 
 
 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕОРЕТИЧНОГО  ТА ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ У 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ  ВЧИТЕЛЯ 

 
Г.В. ТОВКАНЕЦЬ, Т.К. ЯРОВ, М.М. КОВАЛЬ 

Мукачівський державний університет 
 

В статті розглядається проблема взаємозв’язку теорії  та  практики  професійної освіти, 
вказано психологічне значення практики для майбутнього фахівця, розкрито фактори, що впливають на  
взаємозв'язок пізнання і практики. 

Ключові слова:  педагогічна та виробнича практика, професійна освіта, професійні знання, 
професійні вміння, професійні навички, педагогічна діяльність. 

 

Вступ 

Сучасний стан освіти, нові технічні засоби навчання, життя та  виробництво 

вимагають висококваліфікованих працівників. До сучасного вчителя ставляться нові 

підвищені вимоги, що  потребує встановлення високого рівня засвоєння теоретичних  

знань та формування практичних умінь і навичок. 

Про необхідність підвищення професійного та загальнокультурного рівня 

фахівців наголошується у Законах України "Про освіту"[4], "Про вищу освіту"[5], 

Національній доктрині розвитку освіти [7]. Пріоритетними напрямами державної 

політики щодо розвитку освіти є особистісна орієнтація освіти; формування 

національних та загальнолюдських цінностей; постійне підвищення якості освіти, 

оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; розвиток 

системи безперервної освіти та навчання протягом життя; інтеграція вітчизняної освіти 

в європейський та світовий освітній простір. [8]  

Постановка задачі 

Як основа пізнання розглядається практика . Пізнання виникає і виростає на базі 

практичної діяльності,  що історично розвивається, виробничої і всієї суспільної 

діяльності людей і визначаються нею.  Будучи рушійною силою і основою пізнання, 

практика виступає також як його джерело. Вона забезпечує пізнавальний процес 

необхідним фактичним матеріалом, який систематизується, узагальнюється, 

обробляється, а також – обладнанням і технічними засобами. Завдяки практиці  процес 

пізнання отримує постійне підживлення. Але необхідно відмітити, що отримані 

зусиллями пізнання дані використовуються на практиці. Саме практика є  сферою 

застосування вироблених знань, сферою втілення їх у конкретні задуми. Це дозволяє 

говорити про те, що практика виступає як мета пізнання. 
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Метою  статті є  розкриття проблеми  взаємозв’язку теорії і практики  у 

системі підготовки майбутнього педагога. 

Об’єкт і методи дослідження  

Науковим узагальненням практики є теорія, яка служить результатом 

суспільного духовного виробництва, що формує мету діяльності та визначає засоби її 

досягнення. Вона, виступаючи в «чистому» вигляді, не змінює дійсності, але вказує 

шляхи такої зміни. Для втілення теоретичних поглядів в життя необхідна практична 

діяльність. Сама по собі теоретична діяльність не є абсолютно незалежно. Її 

виникнення і розвиток базується на основі практики, її запитів і потреб [8], у зв’язку з 

чим саме практика  була об’єктом наукових досліджень вчених Блонського П.П.[2], 

Веретенко Т.Г.[3], Козубовської І.В.[9]. 

Результати та їх обговорення 

Практика – це специфічно людська, свідома, цілеспрямована, доцільна, чуттєво-

предметна діяльність. Практика відрізняється від теорії, яку нерідко називають 

духовним, уявним «згустком», відтворенням реальної дійсності і яка є системою 

узагальненого достовірного знання про неї (це знання описує, пояснює і передбачає 

функціонування певної сукупності об'єктів, що складають досліджуваний фрагмент 

дійсності). Виділяючи специфіку теорії і практики, необхідно враховувати їх 

нерозривний зв'язок: результати практичної діяльності входять як органічний елемент в 

теорію. 

Професійна підготовка майбутнього фахівця включає теоретичну та практичну 

складову. Теоретична передбачає ознайомлення з курсом педагогіки, психології, теорії 

та практики з окремих методик у системі лекцій, семінарів, індивідуальних занять, а 

практична підготовка передбачає формування вмінь і навичок під час практик, 

лабораторних робіт, спостережень за уроками, проведення різних видів педагогічної 

практики.  

Відомо, що практична підготовка студентів започатковується в процесі 

теоретичного навчання, коли проводяться лабораторно-практичні заняття, вирішуються 

завдання певного виробничого змісту [6]. Традиційно в професійній педагогіці термін 

«практична підготовка» використовується для визначення характеру навчання, як 

складової частини професійної освіти, що відображає закономірності, зміст, методи та 

форми організації процесу формування умінь і навичок, який спрямований на 
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формування здатності студентів до кваліфікаційної виробничої праці за обраною 

спеціальністю[1]. 

Основною метою та завданням різних видів педагогічної практики є 

забезпечення практичного навчання студентів відповідно до вимог українських 

освітніх стандартів; поліпшення якості навчання студентів педагогічних 

спеціальностей. Тільки завдяки практичній частині навчального процесу може 

сформуватися фахівець з новими ідеями, стратегічними планами, фахівець, який зможе 

бачити потреби та бажання сучасного покоління, самостійно мислити та приймати 

рішення. 

Отже, практична підготовка разом з теоретичною є провідною частиною всієї 

професійної освіти. 

Науковці відзначають, що при підготовці фахівців різних рівнів практична 

підготовка має велике психологічне значення, зокрема [1,9]: 

чергування розумової праці з фізичною діяльністю сприяє покращенню 

кровообігу, удосконалює м'язову систему, підвищує розумову працездатність; 

позитивне ставлення до праці, підготовки може виявлятись як життєва 

необхідність і як внутрішня потреба людини; 

під час роботи відбувається тренування різних аналізаторів, їх розвиток; 

практика стає критерієм засвоєння знань, перевірки їх якості та удосконалення 

професійної уваги. У психологічній науці існує думка про те, що активність людської 

свідомості та пізнання зумовлені їхнім зв'язком з практичною діяльністю. Активність 

пізнавального суб'єкта зумовлена його практичним ставленням до дійсності. Отже, 

пізнання та практика, як один із послідовних етапів практичної підготовки, тісно 

взаємопов'язані та є органічним поєднанням двох сторін єдиного процесу, тому що 

пізнавальна діяльність неможлива без активної взаємодії між суб'єктом та об'єктом. 

Практика, як філософська категорія, означає предметно-перетворюючу 

діяльність людей, спрямовуючи, насамперед, на задоволення їхніх матеріальних та 

духовних потреб. 

Практика - це і чуттєво-предметна діяльність окремої людини та спільна, досвід 

всього людства в його історичному розвитку. В широкому розумінні, практика поєднує 

всі види чуттєво-предметної діяльності людини: виробничу, художню, 

адміністративну, технічну, спортивну, педагогічну тощо. 
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Таким чином, практика - багатогранна за змістом, складна та цілісна система, 

що включає такі компоненти, як мета, потреба, мотив, предмет, на який спрямована 

діяльність, засоби досягнення мети, результат діяльності. 

Зазначимо, що взаємозв'язок пізнання і практики різноманітний і зумовлюється 

такими факторами: 

у практичній діяльності народжуються пізнавальні стосунки, що є основою 

практики та забезпечують її розвиток. Практичне ставлення людини до дійсності є 

первинним, основним і визначальним, тому що практика - основа існування та 

розвитку людини та суспільства в цілому; 

практика - це основа кожного пізнавального акту, розкриття законів та 

закономірностей природи та суспільства; 

практика виступає й рушійною силою пізнання, що дає необхідний фактичний 

матеріал, який підлягає узагальненню і теоретичній обробці; потреби, завдання 

поставлені практикою, служать стимулом розвитку науки; 

практика є сферою застосування знань, і у тому розумінні вона -кінцева мета 

пізнання; 

суспільна практика (матеріальне виробництво, громадська діяльність, науковий 

експеримент) виступає одним критерієм істини. 

Практика об'єднує в собі об'єктивний світ і природу, що їх перетворює людська 

діяльність. 

Разом з тим, істинний зміст поняття «практика» розкривається згідно з поняттям 

«теорія». Теорія та практика - філософські категорії для позначення духовної та 

матеріальної сторін єдиного суспільно-історичного процесу. Отже, теорія і практика 

діалектично взаємопов'язані і складають єдність протилежностей. Крім того, у 

нерозривній єдності теорії і практики пріоритетна роль належить практиці. Теорія 

виникає у результаті практичних потреб. 

Відображаючи та узагальнюючи огляд минулого, теорія зосереджує і спрямовує 

зусилля на головному, допомагає знайти необхідні дійові та ефективні засоби 

досягнення практичних цілей.  Теорія і практика у навчанні - це дві органічно пов'язані 

сторони єдиного процесу пізнання. 

Фахівці відмічають, що практика має велике значення для підготовки та 

формування майбутнього  фахівця і дає   змогу [3]: 
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-оволодіти необхідними знаннями щодо сучасних змін у державотворенні, 

умінням і навичкам прийняття та пошуку інноваційних шляхів виваженої 

раціональності у майбутній професійній діяльності; 

-виявити уміння та навички організаторської, управлінської діяльності щодо 

забезпечення трудової та технологічної дисципліни, створення безпечних умов праці 

для здоров'я; 

-приймати професійні рішення з урахуванням їх соціально-економічних та 

психологічних наслідків; 

-оволодіти уміннями та навичками застосування прогресивного досвіду з питань 

організації управління та визначення можливих обсягів, умов та сукупності наслідків  

адаптації фахівця-педагога у закладі освіти.. 

Узагальнюючи думки щодо практики як виду діяльності студентів, можна 

відзначити, що  ефективність педагогічної практики майбутніх учителів, на нашу 

думку, залежить від: 

-      рівня  оволодіння знаннями, вміннями і навичками з педагогіки та суміжних 

дисциплін; 

-        знання сутності компонентів методичної системи навчання дисциплінам у 

школі (мотив і цілі навчання, методи, прийоми, засоби, форми навчання); 

-         озброєності практиканта психологічними та педагогічними знаннями, 

вміннями та навичками, які необхідні для навчально- виховної роботи з учнями; 

-        належного підбору навчальних закладів та засобів для проходження 

педпрактики студентами:  

-   відповідної навчально – матеріальної бази та високої кваліфікації  керівників 

практики; 

-       доброзичливого ставлення педагогічного колективу школи до студентів і 

надання їм допомоги в здійсненні навчально – виховного процесу; 

-       належного керівництва педагогічною практикою з боку методистів фахових 

дисциплін, педагогів, психологів. 

   У процесі педагогічної практики студенти набувають професійних умінь, 

визначають мету виховання у відповідності з рівнем вихованості учнів, виробляють 

стратегію навчально-виховного процесу на основі педагогічної діагностики та 

прогнозування, використовують різні форми і методи навчально-виховного процесу, 

аналізують, узагальнюють та корегують його. 
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У ході практики формуються професійні уміння та особистісні якості майбутніх  

педагогів. Серед основних  умінь  виокремлюють: комунікативні,  організаційні, 

діагностичні, проективні,  дидактичні, аналітичні, що необхідні як для аналізу та 

оцінки процесів, явищ, результатів соціально-педагогічної діяльності, так і для 

самоаналізу, розвитку особистісних якостей та творчих здібностей. 

Педагогічна практика є складовою частиною навчально-виховного процесу. 

Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною 

діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до педагогічної праці, визначає 

ступінь професійної здатності та рівень педагогічної свідомості. Педагогічна практика 

базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих студентами у процесі вивчення 

теоретичного загальноосвітнього циклу, методики їх викладання та курсів психолого – 

педагогічного циклу та інших. 

Педагогічна практика – одна з  найефективніших  форм закріплення 

теоретичного матеріалу та підготовки студента до безпосередньої педагогічної 

діяльності. Основні завдання студента-практиканта у загальноосвітніх закладах: 

ознайомитися з напрямами, змістом соціально-педагогічної діяльності у 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

вивчити та проаналізувати вплив соціальних факторів на розвиток особистості в 

процесі її соціалізації; 

проаналізувати зміст професійної діяльності соціального педагога у ЗНЗ; 

організувати та провести роботу з надання індивідуальної допомоги вихованцю 

(або групі вихованців) щодо його особистісного розвитку. [2, 81] 

  Традиційно у структурі педагогічної практики виділяють навчальний, 

виховний і науково-дослідницький напрями. Навчальна практика для студентів 

педагогічних спеціальностей має включати різні види практики ("Пробні уроки", 

"Перші дні дитини в школі" та переддипломну педагогічну практику). Особливою є 

виховна практика, зміст якої  складають виховна та гурткова робота, виховна робота за 

місцем проживання, літня практика в дитячих оздоровчих таборах. Науково-

дослідницька практика передбачає роботу щодо вивчення індивідуальних особливостей 

учнів, колективу, збору матеріалу для написання курсових, бакалаврських та 

дипломних (магістерських) робіт.  

Необхідно відмітити важливість для майбутніх педагогів такого виду практики 

як «Перший тиждень дитини в школі». Спостереження за роботою вчителя, за учнями, 
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за батьками та за школою дає можливість глибоко усвідомити необхідність якісного 

володіння методикою викладання в початкових класах, вмінням знайти індивідуальний 

підхід до кожної окремо особистості, підібрати яскраву і доцільну наочність, 

дидактичні ігри, ситуації наближені до життєвого досвіду дитини.  При підготовці до 

уроків   під час  проходженні педагогічної практики в 1 класі  ЗОШ І – ІІІ ступенів № 

20 м. Мукачева авторам довелося продумувати диференційовані завдання, орієнтовані 

на індивідуальні здібності кожного учня, враховуючи їх вікові особливості. Важливого 

значення набуває підбір наочності так, щоб допомогти учням усвідомити зміст 

навчального матеріалу, але щоб водночас не відволікати зайвий раз учнів. При цьому, 

зрозуміло,  необхідно пригадати теоретичний матеріал щодо методів, прийомів, форм 

навчання, застосування інтерактивних методів  навчання (роботу в парах, в групах, 

метод «Мікрофон », дидактичну гру « Карусель » та ін.). Уже в початковій ланці 

ефективно були застосовані завдання ситуативного характеру, зокрема на уроках 

математики (гра «Магазин»). 

Особливо  важливою є теоретична підготовка майбутніх фахівців до роботи з 

батьками вихованців. Останні дуже прискіпливо дослухаються до порад вчителя. Але 

вразило те, що батьки хочуть чути про своїх дітей не тільки від вчителя класу, 

вихователя ГПД, а й від студента-практиканта як молодого спеціаліста. Тому вміння 

спілкуватися з батьками вихованців, мати належний багаж знань як спеціальних, так і 

загальних, на нашу думку, є для студента-практиканта  важливим фактором  його 

професійного становлення. 

Висновки 

Педагогічна практика, спираючись на педагогічну теорію, наповнює абстрактні 

істини живим змістом. Виконуючи завдання, студент-практикант оволодіває 

багатоаспектними видами професійної діяльності, що дає можливість підвищити рівень 

практичної підготовки до професійної діяльност. Практичну навчально – виховну 

діяльність можна назвати справжнім мистецтвом. Саме творчий вчитель здатний 

виховати всебічно розвинену особистість, готову до практичного життя. Недарма 

П.П.Блонський зазначав, що для « практично-виховної діяльності однаково потрібні 

уміння, талант і теоретичні знання. Уміння виробляються особистим досвідом, талант 

удосконалюється в процесі виховної практики, теоретичні знання формуються в 

результаті глибокого осягнення суті розвитку та виховання людини і передаються у 

вигляді ідей» [2].  
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АННОТАЦИЯ 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ. 
В статье  рассматривается   проблема  взаимосвязи теории и практики профессионального 

образования, отмечено психологическое значение практики для будущего  спеціаліста, раскрыто 
факторы, которые влияют на взаимосвязь познания и практики. 

Ключевые слова: педагогическая и производственная практика, профессиональное образование, 
профессиональные знания, профессиональные умения, профессиональные навыки, педагогическая 
деятельность. 

 
THE SUMMARY 

 
RELATIONSHIP OF THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING IN  ROFESSIONAL 

ПІДГОТОВКИ TEACHER. 
The paper considers the problem of the relationship of theory and practice of vocational education, 

noted the psychological importance of practice for the future спеціаліста, revealed factors that influence the 
relationship of knowledge and practice. 

Keywords: educational and work experience, vocational education, professional knowledge, 
professional skills, professional skills, educational activities. 
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ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ВІКОВИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 
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В статті подано короткий аналіз індивідуально-психологічних та вікових особливостей 

студентів ІІ курсу мовних спеціальностей у процесі навчання групового англомовного спілкування. 
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спілкування (ГАС). 
     
 Необхідність   вивчення   та   врахування індивідуально-психологічних      та      

вікових особливостей  студентів-другокурсників у процесі навчання   групового  

англомовного спілкування  (ГАС) пояснюється в рамках педагогічної психології 

основними положеннями особистісно-діяльнісного підходу, який  розглядає  

особистість  як суб'єкт діяльності, що  визначає  її  характер.  Водночас діяльність є 

засобом формування та прояву сутності кожної   окремої  особистості,  її  неповторного 

психологічного складу (14). 

Об’єкти та методи дослідження      

Принципового  значення набуває положення соціальної психології про те,  що 

діяльність людини переважно здійснюється у  взаємодії з  іншими, і за подібних умов 

провідну роль  відіграє психологія міжособистісних відносин (11). 

Повною  мірою  вищезазначені  положення стосуються  навчання спілкування,  в 

тому  числі ГАС, адже у спілкуванні проявляється особистість студента у поєднанні 

його пізнавальної, афективної, комунікативної та соціальної сторін, які впливають  на 

спілкування та водночас розвиваються в процесі комунікації. На думку Б.Д.Ларигіна, 

"саме в процесі  спілкування  й  тільки  через  спілкування  може  виявитися  сутність 

людини" (20). З  іншого боку, одним із основних факторів успішності  ГАС є 

психологічна сумісність суб'єктів навчання та  спілкування,  що   підтверджується   

результатами  анкетування  241  студента мовних спеціальностей,  22% з яких серед 

основних причин, що  призводять  до неефективного групового спілкування, вказують  

на негативні міжособистісні стосунки, психологічну  несумісність  між   студентами,   

студентами   та  викладачем,  що, зокрема,  є  результатом прояву  індивідуально-

психологічних  особливостей  студентів, їх темпераменту, характеру тощо. 
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Постановка задачі 

Проблема врахування індивідуально-психологічних і вікових особливостей 

учнів  та  студентів у широкому контексті - процесі навчання  іноземних  мов  -  

порушувалася психологами  та  методистами (М.Л.Вайсбурд, І.О.Зимня,  В.П.Кузовлєв, 

С.Ю.Ніколаєва та ін.), проте питання  врахування  індивідуально-психологічних та 

вікових  особливостей студентів  II курсу мовних  спеціальностей у процесі навчання 

ГАС  спеціально  не розглядалися. Саме ця  проблема розглядається  автором у даній 

статті.    

Результати та їх обговорення                

У   процесі    дослідження   проблеми   ми  враховували, з  одного  боку,  що   

особистість є  складною системою, в якій диференціюються та  інтегруються психічні 

властивості, що розвиваються  в  індивіді під  впливом  соціальних факторів, в умовах 

здійснення  ним діяльності та спілкування,  тому   психологи   визначають  особистість   

як  соціалізований індивід,  який втілює  найсуттєвіші  соціально значущі властивості 

[19]. З  іншого  боку, ми  зважали  на те,  що  ГАС  має  складний,    полідіяльнісний   

характер.    Отже,  конкретизовані завдання дослідження полягали у визначенні 

основних       індивідуальних  психофізіологічних   та   соціально-психологічних  

особливостей, які   мають  потенційний  вплив  на комунікативну, мовленнєву та 

навчальну поведінку учасника ГАС, а  також  шляхів урахування  цих  особливостей  у  

процесі   навчання ГАС.   Для вирішення  завдань   нами  були вивчені роботи з  

психології  особистості,  педагогічної  та  соціальної  психології, психології  

міжкультурної комунікації, психології   спілкування  та  методики   навчання іноземних  

мов,  проаналізовано досвід  колег та узагальнено власний досвід навчання ГАС. 

Між    визначеними   різними   науковцями характеристиками особистості,  які  

впливають на  процес   спілкування  та   успішність   навчання  спілкування,  

спостерігаються   певні  розбіжності. Проте  більшість дослідників  вказують  на те,  що 

значну роль у цих процесах відіграють особливості мислення, темпераменту, характеру  

(зокрема такої  його  риси,  як комунікабельність),  самоконтролю  (зокрема   локусу   

контролю),    спрямованості,  самосвідомості [19]. 

Почнемо розгляд індивідуально- психологічних  особливостей з мислення,  яке, 

за  А.В.Брушлінським та В.О.Полікарповим  (Брушлйнскйй 1990: 72), є соціально 

зумовленим та  нерозривно пов'язаним  з мовленням   психічним  процесом  

самостійного  пошуку та відкриття  людиною  суттєво  нового,  процесом   
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опосередкованого та узагальненого відображення дійсності в  ході її аналізу. Мислення 

посідає особливе місце як  у процесі спілкування, так і в процесі навчання ГАС.  

Пояснюється це тим, що воно пронизує всі три види  діяльності - складові ГАС: 

спілкування, мовленнєву  та  навчальну.  Так,  мислення уможливлює  сам  процес   

спілкування  і  при   його  порушеннях  виникають різноманітні  труднощі  в 

комунікативній  сфері.   Факт  діалектичного  взаємозв'язку  між мисленням  та  

мовленням   був   доведений   Л.С.Виготським,  В.О.Артьомовим,      Е.П.Шубіним:      

мислення  функціонує в єдності  з  мовленням, саме в ньому  воно  й виявляється,  з  

іншого боку, мовлення є  інструментом  мислення  [3]. На  сучасному  етапі   розвитку   

методики  навчання іноземних мов  домінантною стала думка  про   те,  що  учні,  

студенти  повинні  свідомо  оволодівати іншомовними навичками та вміннями з  

опорою на такі процеси мислення як аналіз, синтез,  порівняння,  узагальнення  тощо. І 

таке  розуміння  спирається на  дані психології: навички та  вміння,  які складаються 

завдяки усвідомленню виконуваних  дій,  формуються  швидше і є  більш гнучкими та  

сталими. 

Найбільш   яскраво    взаємозв'язок   між мисленням  та   особистістю   

проявляється   в  індивідуальному  стилі мислення,  який впливає  не тільки на  способи  

вирішення проблем,  а й  на  комунікативну  та  навчальну  поведінку.   Стиль мислення 

- це відкрита система інтелектуальних  стратегій, прийомів, навичок та операцій, до 

якої  особистість  схильна в силу своїх індивідуальних  особливостей (від системи 

цінностей та мотивації до характерологічних  якостей). Психологи  виділяють   такі   

узагальнені  стилі мислення:      синтетичний,       ідеалістичний,  прагматичний,    

аналітичний   та   реалістичний  [2]. Так, синтетичний стиль виявляється  у  тому,  що  

Синтезатор  намагається комбінувати  часто   протилежні   ідеї,   погляди, здійснювати      

мисленнєві       експерименти. Ідеалістичний   стиль   мислення   виявляється   у  

схильності до  інтуїтивних,  глобальних  оцінок без здійснення детального  аналізу 

проблем. Особливість  Ідеалістів - підвищений  інтерес  до   людських цінностей,   

моральних    проблем.   Прагматики  спираються на безпосередній особистісний досвід, 

добре відчувають кон'юнктуру,  успішно визначають техніку поведінки, 

використовують обставини  для реалізації власних  цілей,  виявляють при  цьому  

гнучкість  та адаптивність. Аналітики схильні  до логічної, методичної,  ґрунтовної  (з  

акцентом  на деталях)  манери вирішення проблем. Реалістичний  стиль мислення  
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орієнтований  тільки на  визнання фактів - реальним є те, що можна відчути, побачити 

та    почути,    тому    цей    стиль    мислення характеризується конкретністю, 

У процесі навчання ГАС під час обговорення та вирішення проблемних завдань,  

коли стикаються погляди  та ідеї  студентів  і необхідно  прийняти спільне  рішення,  

стиль мислення  є   одним  з важливих  факторів, який  впливає на  успіх  або невдачу 

спілкування, що й зумовлює необхідність вивчення   та   врахування  особливостей   

стилю мислення студентів у процесі навчання ГАС. 

За даними загальної психології темперамент обумовлює    динаміку     поведінки    

людини, своєрідність  протікання  її  психічних   процесів, визначає спосіб  

переживання людиною  подій та його  мовленнєву  ретрансляцію,  а також  поєднує 

якості, від  яких залежать реакції людини на події, інших людей  та соціальні  

обставини  (13; 11; 18;  19;  22). У навчанні роль темпераменту полягає в  тому,  що   від 

нього  залежить  вплив різноманітних     факторів   (оцінка   діяльності, прискорення 

темпу роботи,  дисциплінарний вплив тощо) на рівень нервово-психічної напруги 

студента (29).  

У спілкуванні особистості  з  високим рівнем нервозо-психічної активності 

(сангвінік,  холерик)  характеризуються       яскравою      виразністю, різноманітністю 

міміки та рухів, мають, як правило, сильніший  голос,  вищий темп мовлення, реагують 

швидше,  легше  вступають у   контакт,  краще адаптуються  в  спілкуванні  [8; 13;  19; 

22].  У  новій обстановці  сангвінік не  відчуває скованості, здатний швидко 

переключати увагу й діяльність. Водночас переживання сангвініка неглибокі, а його 

рухливість може    призводити   до    втрати   необхідної зосередженості, поспіху,  а 

іноді й  до поверховості [22]. На відміну від сангвініка, який є емоційно стійким, 

холерику притаманна різка зміна настроїв. Якщо немає адекватного виховання, в рисах 

поведінки холерика можуть закріпитися  такі риси як нестриманість,  гарячковість, 

нездатність до самоконтролю в емоціогенних умовах [22].  Важливо відзначити, що 

продуктивність спілкування,   тобто   здатність    повідомити   та сприйняти  

інформацію за одиницю часу,  вища у активних   індивідів,   ніж   у   меланхоліка   та 

флегматика   [19].    Останні характеризуються    загальним   низьким   рівнем нервово-

психічної  активності,   стриманістю   та приглушеністю  моторики  й мовлення,  

значною емоційною  реактивністю, глибиною та стійкістю почуттів і  настроїв при  

слабкому зовнішньому їх виявленні.  Їм притаманні невміння переключатися, тому  

вони   легко   переривають   спілкування [8:;9]. 
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Особливості  темпераменту   людини   не належать  до числа ціннісних   

критеріїв  якостей особистості, проте  неможливо повністю відділити темперамент  від   

особистості.   Він виступає  як загальна  основа інших структурних  компонентів  

особистості,  зокрема   характеру,  оскільки  може  cприяти або протидіяти розвиткові 

певних його рис.  Так,   холерику   aбо  сангвініку   легше,   ніж  меланхоліку  чи  

флегматику, сформувати  в  собі  активність,   ініціативність   і   рішучість,   бути  

організатором  і  товариською  людиною,  що  так  важливо  для  здійснення  

спілкування.  Однак  для  холерика   може  стати  серйозною   проблемою формування    

стриманості    та   самоконтролю,  організованості   та   дисциплінованості,   а   для  

сангвініка -   вимогливості   до  себе  та  самокритичності.     Меланхоліку    важче     

долати  сором'язливість  і тривожність,  проте  легше  бути  доброю та чуйною 

людиною. 

Різницю в стилях спілкування студентів, що зумовлюється типом    

темпераменту, слід враховувати шляхом диференційованої постановки  

комунікативних   завдань,  диференціації при  моделюванні контексту діяльності,  

диференційованогорозподілу навчально-мовленнєвих ситуацій та розподілі соціальних 

та міжособистісних  ролей (8). Так,  на  початковому   етапі  недоцільно  пропонувати  

флегматикові,   наприклад, роль,  яка  вимагає    швидкості    встановлення    контакту   

(кореспондент тощо), ініціативності у  спілкуванні, сильного  зовнішнього вираження 

душевних станів.  Меланхолік, схильний  глибоко  переживати навіть  незначні  події,  

виконуючи ролі,  які   містять  негативні  характеристики  особистості,  відчуватиме  

психологічний дискомфорт.  "Долати" темперамент  можливо  тоді, коли  студент звик 

до рольового  спілкування,  навчився  легко та із задоволенням  грати   ролі   

персонажів,   близьких  йому   за  психофізіологічними характеристиками (7). Наш 

досвід свідчить про  необхідність  врахування особливостей темпераменту також при 

своренні  гомогенних   або  гетерогенних  груп, виборі  лідерів  у   групах,   у   

визначенні   часу виконання завдання. 

Вважається,   що   темперамент   виступає  загальною  основою   таких   рис  

характеру, як екстраверсія/інтроверсія, вплив яких на  стиль  спілкування виявляється      

значним. Під екстраверсією ми розуміємо спрямованість особистості  на оточуючих 

людей та на події, під  інтроверсією  -  спрямованість на внутрішній світ  [5;  16]. 

Екстравертована людина зазвичай  є товариською,  комунікабельною, швидко реагує на 

зміни навколо, в  той час, як  інтровертованому  типові  властиві внутрішня 
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зосередженість,  труднощі в спілкуванні та  налагодженні контактів з оточуючими  [19;  

21].  Ступінь екстра-/  інтравертованості  виявляється  у  більш конкретній  рисі  

характеру,  яка  безпосередньо впливає  на спілкування  — комунікабельності, що 

визначається як тенденція  мати та встановлювати особистісні  стосунки,  здатність  

особистості  до спілкування,  товариськість  [4; 22]. 

Вольові якості характеру особистості залежать від того, де вона локалізує 

контроль над важливими  для  неї  подіями,  тобто  від  локусу контролю,  який 

відображає її нахил приписувати відповідальність  за результати  своєї  діяльності 

зовнішнім  силам  (екстернальний/зовнішній локус контролю)  або  власним  

здібностям  і  зусиллям (інфернальний/внутрішній локус контролю) [4].  Психологи  

підкреслюють, що локус контролю,    характерний    для    людини,    є універсальним 

стосовно будь-яких подій і ситуацій, з якими їй доводиться  стикатися,  як у разі  

невдач, так і в  разі успіху, причому це спостерігається в різноманітних   сферах  

життєдіяльності  суб'єкта, тому  локус    контролю   вважається   стійкою 

характеристикою особистості [16]. 

У  процесі  навчання ГАС, на  нашу  думку, необхідно враховувати, що 

конформна поступлива  поведінка  більшою  мірою  притаманна  людям з 

екстернальним локусом контролю; в роботі з ними важливо звертати увагу на 

тривожність та депресію. Інтернали,  як  правило, займають більш сприятливу позицію  

в системі   міжособистісних  стосунків, впевнені в собі та толерантніші. Водночас 

труднощі роботи  з   інтерналами в процесі  навчання ГАС можуть зумовлюватися тим, 

що інтернали менш схильні  підкорятися   тискові  (думкам,  емоціям) інших    людей;     

вони    надають   перевагу недирективним   методам   виховання,    краще працюють на 

самоті [21]. 

Стиль спілкування особистості  визначається також рисами  характеру, що  

виражають ставлення до  інших   (принциповість   чи  безпринципність, правдивість, 

тактовність чи грубість),  ставлення до себе (почуття  власної гідності  чи 

невпевненість, приниженість;   егоцентризм  або   самозречення), ставлення   до   праці  

(ентузіазм,   серйозність, відповідальність  за справу чи  протилежні  якості) [22]. 

Егоцентризм    впливає    на   пізнавальні можливості людини, перешкоджаючи 

ефективному спілкуванню, взаємодії з людьми. Особи з високим рівнем егоцентризму 

часто бувають конфліктними, оскільки не враховують, а  часом і перекручують 

смисловий  зміст повідомлення співрозмовника, що призводить  до  непорозумінь  і  
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міжособистісних проблем.   У  деяких  випадках  високий рівень егоцентричності   

може   бути   ситуативним   і викликаним дуже значною для  людини подією. Зміна 

рівнів егоцентричності може бути пов'язана зі зміною   соціального  статусу,   

наприклад,   після вступу до  вищого  навчального  закладу  у період адаптації   

першокурсників  до   нового  статусу відбувається   тимчасове  збільшення  рівня  їх 

егоцентричності.   

На характер взаємодії особистості значною мірою впливає самооцінка 

особистості  та цінність, значущість,  якої надає  собі  індивід взагалі  та окремим 

сторонам своєї  особистості,  діяльності [16; 29]. 

Індивідуальні          соціально-психологічні характеристики    зумовлюють    

різницю   між студентами  у  ступені  прагнення  до  лідерства, соціальному статусі у  

групі.  Викладач  повинен свідомо   управляти величиною  статусу  у групі, висуваючи  

на  лідерські позиції в ході організації групової взаємодії то одних, то других. Доцільно 

студентам із низьким соціальним статусом у  групі доручати психологічні  ролі, які 

характеризують особистість  позитивно -  веселий,  доброзичливий тощо, або ролі 

людей, які  користуються повагою, любов'ю інших або ролі тих, хто виконує керівні 

функції   [7].  Студенти-лідери повинні  набувати  досвід  виконання  ролей  тих людей, 

які знаходяться у підлеглому становищі або мають низький соціальний статус. 

Далі проаналізуємо основні вікові особливості контингенту   студентів.      

Другокурсники  -  це  молоді  люди  віком переважно від 18 до  20 років,  які  належать 

до специфічної спільності людей,  особливої соціальної категорії - студентства. У 

психології не існує єдиної думки щодо назви та меж визначеного  вікового періоду -  

його  називають  "юнацьким  віком", "пізньою  юністю", "другим періодом юності" або 

"ранньою  зрілістю", "першим періодом  зрілості", "молодістю",    "періодом     

повноліття"   тощо [1; 10;  12;  28] У такому розподілі  поглядів відбивається сутність 

проблеми, а саме: чи вважати студентський вік від 18 до 25 років  заключною ланкою у 

низці періодів дитячого розвитку  або  визначати його  початковим у низці зрілих 

періодів. Ми поділяємо другу точку зору і так само,  як і І.О.Зимня, вважаємо цей вік 

особливим, суттєво новим  періодом в житті людини, початком її дорослості [14]. 

Як    соціальна     група,     студентство характеризується    професійною    

спрямованістю - провідною діяльністю є професійне навчання, а важливими    

соціально-психологічними   рисами студентства у  порівнянні  з  іншими   группами 
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населення  є високий  освітній  рівень,  найбільш активне засвоєння  культури  та  

високий рівень пізнавальної мотивації [14]. 

У студентські роки відбувається інтенсивне соціальне   становлення  особистості  

як  "діяча", "творця’. Це пояснюється тим, що студентський вік характеризується 

досягненням  найвищих "пікових" результатів, які  базуються  на  всіх  попередніх 

процесах    біологічного,    психологічного    та соціального розвитку. Так, у порівнянні 

з іншими періодами  життя  у  цьому   віці  спостерігається найвища    швидкість    

оперативної   пам'яті   та переключення  уваги,   найбільша  пластичність  у формуванні 

складних  психомоторних  та інших навичок тощо [29]. 

Зростаюча    здатність     до    творчості пояснюється     інтенсивним      

інтелектуальним розвитком, тому невипадково психологи називають зей   період  

роками   інтелектуальних  досягнень [28]. Важливим є те, що в цей час  відбуваються 

якісні   зміни   в   пізнавальних можливостях -  йдеться не  стільки  про те,  які завдання 

вирішує студент,  скільки,  яким чином він це    робить,    тобто    акцент    робиться    

на індивідуальному стилі виконання діяльності. Творча активність студента передбачає   

розвиток  умінь виходити за рамки суворого логічного слідування та висновків,  

звертаючись до  незвичайних аналогій, шляхом зняття певних заборон та обмежень з 

метою пошуку  нестандартного  вирішення проблеми.   

В період ранньої дорослості  спостерігається відхід  молодої людини  від  

батьківського  дому, формується  її  певна економічна самостійність, набувається новий 

статус , який складається з різноманітності прав та обов'язків у різних сферах життя та 

діяльності, суспільстві та сім'ї [1; 28]. Тому невипадково цей  етап називають 

"авторством  власного  стилю життя"  [10]. У цей період   відбувається  формування  

характеру   як системи, цілісність  якої забезпечується розвитком рефлексивних 

якостей,  самосвідомості  та  "Я"- концепції,  а  також  світосприйняття  як цілісної 

системи  поглядів,  знань  і  переконань.  Це  час тривалої   концептуальної    

соціалізації,    коли виробляються    стійкі    якості     особистості, стабілізуються  всі  

психічні  процеси, особистість набуває усталеного характеру [1; 10; 12; 28; 29]. 

Молоді люди, особливо студенти, надзвичайно відкриті до спілкування: 

відбуваються нові знайомства, створюються дружні  стосунки. Це період  найбільш 

активного розвитку моральних  та естетичних почуттів. У всіх цих процесах   

спілкування  посідає   провідне   місце. Навчання ГАС, таким чином, має мати на меті  
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не тільки   формування  іншомовної  комунікативної компетенції, а й гармонійний 

розвиток особистості студента. 

Психологи    застерігають,   що    процес становлення  особистісних  рис   у  цей  

період характеризується складністю та неоднозначністю. З одного  боку, 

спостерігається  посилення свідомих мотивів поведінки,  значно  зміцнюються вольові 

якості, з іншого, -  здатність  до  свідомої регуляції поведінки розвинена ще 

недостатньо, що може бути причиною  невмотивованого   ризику   і  невміння 

передбачити  наслідки власних  дій,  вчинків.  Це період    самовизначення,    

самооцінки   шляхом порівняння ідеального "Я" з реальним, але ідеальне "Я"  ще не 

вивірене  і може  бути випадковим, а реальне "Я"  -  ще всебічно не оцінене  самою 

особистістю.   Таке  об'єктивне  протиріччя може викликати   у   молодої   людини   

внутрішню невпевненість  у  собі  і  супроводжуватись інколи зовнішньою   

агресивністю,   уникненням   тісних міжособистісних стосунків, відчуженням від 

людей, особливо близьких, бажанням розібратися в собі на шкоду  розвитку   відносин  

із зовнішнім  світом, іншими людьми [12; 29]. 

Розвиток студента  на різних курсах має свої особливі   риси. Студенти   другого   

курсу характеризуються  тим, що вони вже  переважно адаптувалися до  навчального  

процесу. За  даними вивчення регуляторної функції психіки, цей процес, як правило, 

закінчується  в кінці II - на початку III  навчального семестру. Другий курс  - це період 

найнапруженішої  навчальної  діяльності:  студенти активно  залучаються  в  усі   

форми  навчання та виховання,   відбувається   інтенсивна   загальна підготовка, 

формуються широкі пізнавальні запити і потреби.   Важливою   рисою   є   стабілізація 

психологічного клімату в студентських коллективах),  що  сприяє успіху навчання 

ГАС. 

Висновки         

Таким   чином,   вивчення   індивідуально-психологічних   особливостей   

особистості   для визначення  найбільш  важливих  з   огляду  на ефективність  

здійснення діяльності  навчання та спілкування привело нас до висновку, що значна 

кількість компонентів  структури  особистості тією чи іншою мірою виявляється й 

відповідно впливає на  здатність   особистості здійснювати  навчальну діяльність і 

діяльність спілкування. Головну увагу викладачеві необхідно  приділяти вивченню  та 

врахуванню  таких   індивідуально-психологічних особливостей  особистості,  як  стиль  
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мислення, темперамент,    комунікабельність,    суб'єктивний контроль, спрямованість 

особистості. 

Аналіз   визначених  вікових  особливостей студентів - учасників навчання ГАС 

- вказують на те,  що необхідно організовувати  процес  навчання таким чином, щоб 

створювались умови для прояву студентами  свого  ставлення,  думок,  почуттів, 

іншими словами, для розкриття себе як особистості, що  в свою чергу зумовлює вимогу  

відповідного вибору змісту спілкування - цікавих, важливих для студентів  тем,  

проблем,  інформації,  прийомів та вправ. По-друге, зважаючи на той факт, що молода 

людина прагне  виступати  суб'єктом діяльності, завдання викладача полягає у тому, 

щоб допомогти студентові  стати  дійсним партнером  навчального процесу,  який  вміє  

планувати,  організовувати та виконувати всі види і форми навчальної діяльності, 

володіє необхідними  вміннями для  самостійного професійного та особистісного 

розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ II КУРСА    ЯЗЫКОВЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ   ОБУЧЕНИЯ 
ГРУПОВОМУ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

В статье расматриваются индивидуально-психологические и возрастные особенности студентов 
ІІ курса языковых спеціальностей в процессе  обучения груповому англоязычному общению. 

Ключевые слова: общение, межличностные отношения, возрастные особенности, груповое 
англоязычное общение (ОАО). 

 
 

THE SUMMARY 
 

PERSONAL, PSYCOLOGICAL AND AGE FEATURES OF SECOND YEAR STUDENTS IN 
THE PROCESS OF GROUP ENGLISH COMMUNICATION TEACHING  

This article deals with the personal, psychological and age features of second year students of language 
departments in the process of group English communication teaching. 

Key words: communication, personal relations, age features, group English communication. 
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УДК 65.012 
 
 
ВИКОРИСТАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ 

ОПЕРАТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

С. В. НЕСТЕРОВА, Д. Д. СУРМАЙ 
Мукачівський державний університет 

 
Розглядаються можливості маржинального аналізу в оперативному управлінні підприємством. 

Акцентується увага на перевагах можливостей маржинального аналізу при управлінні прибутком 
підприємства. Визначаються основні переваги й обмеження використання маржинального аналізу в 
сучасних умовах. 

 
Серед багатьох проблем фінансово-економічного характеру в Україні на макро- 

та мікрорівнях критичною в даний момент постає  проблема збитковості підприємств. 

Загострення стану зі збитковістю підприємств пов‘язано, як зі світовою кризою, що 

поширилася й на Україну, так і з недосконалістю механізму оперативного управління в 

межах самого підприємства. Отже, необхідно винайти можливості беззбиткової 

діяльності, спираючись на світовий та вітчизняний управлінський досвід. 

Об‘єкти та методи дослідження 

Теоретичні аспекти маржинального аналізу та механізм його застосування 

розглядається в численних працях зарубіжних та вітчизняних вчених: Ковальова В., 

Савицької Г., Шеремета О., Бланка І. Прикладний характер використання окремих 

аспектів, зокрема розрахунку беззбитковості, рентабельності ретельно аналізувався в 

роботах українських вчених: Орлова О., Рясних Є., Єфремова О., Гавловська Н. 

Проте в практиці діяльності, особливо на малих та середніх підприємствах 

значення маржинального аналізу недооцінюється, в той час, як на нашу думку, 

впровадження ефективної системи управління витратами постає першочерговим 

завданням для підприємств з метою уникнення збиткової діяльності і банкрутства. 

Виходячи з викладеного, метою статті є дослідження можливостей 

маржинального аналізу для потреб прийняття своєчасних управлінських рішень на 

підприємстві. 

Постановка задачі 

Однією з необхідних умов подолання фінансово-економічної кризи в Україні є 

забезпечення прибуткової або принаймні беззбиткової діяльності підприємства. Одним 

зі шляхів досягнення цієї мети, який, до речі, не потребує значних фінансових 

вкладень, є забезпечення професійного, ефективного управління.  
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Управління підприємством проводиться у двох основних розрізах – стратегічне 

й оперативне управління. Точність та надійність стратегічних планів у мінливих 

кризових умовах є дуже невисокою, у зв‘язку з чим для забезпечення стабільності 

функціонування підприємства доцільно застосовувати методи оперативного аналізу, 

планування й прогнозування. Серед методів аналізу господарської діяльності 

підприємства визнаними є методи маржинального (граничного) аналізу. Проте для 

їхньго практичного застосування на підприємстві необхідно розмежувати витрати на 

постійну та змінну складову. Тому необхідно врахувати, що для внутрішнього аналізу 

такий підхід обертається додатковими організаційними витратами, а для зовнішнього – 

ускладненням проведення розрахунків, оскільки в стандартних формах фінансової 

звітності дане структурування витрат не має чіткого відображення. 

Результати та їх обговорення 

Перші ідеї маржиналізму з‘явилися в наукових працях учених ХІХ ст. А. Курно, 

Й. Тюнена, Г. Госсена, Ж. Дюпюї [2]. У цих працях уперше акцентувалася увага на 

взаємозв‘язку таких економічних категорій, як витрати, об‘єм виробництва й прибуток. 

Дотепер прихильники маржинального підходу займаються розробкою прикладних 

методів управлінського аналізу діяльності на мікрорівні. 

Уперше розподіл витрат на постійні й змінні, з метою підвищення 

інформативності даних про засоби виробництва й посилення контролю над ними, 

запропонував німецький економіст О. Шмаленбах в 1902р., проте чіткі критерії такого 

розподілу формулює в 1923 р. Дж. Кларк. На початку ХХ століття ця ідея набула 

розвитку. Уолтером Раунтштрахом була розроблена концепція «аналізу 

маржинального» (30-ті роки ХХ ст.), що полягала в створенні графіка критичного 

об‘єму виробництва. Надалі в 1936 р. Дж. Гарісоном було запроваджено 

методологічний інструмент аналізу – «директ-костінг». Його суть полягає у виділенні й 

аналізі показника маржинального доходу (валової маржі) загалом і за окремими 

виробами. Цей показник при аналізі рентабельності усуває викривлення, спричинене 

нерівномірністю розподілу постійних витрат між видами продукції, які за звичайного 

способу групування витрат відносяться до складу собівартості. Директ-костінг 

дозволяє визначати вироби з вищою рентабельністю, щоб переходити в основному на 

їх випуск. Також безумовною перевагою цього інструмента є те, що з інформації, 

отриманої при його використанні, можна приймати управлінські рішення з проведення 

демпінгової політики, переозброєння чи зміни виду діяльності підприємства та 
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прийняття рішення про випуск партії продукції за цінами нижче собівартості при 

простоях виробничих потужностей. Директ-костінг дозволяє усунути основний 

конкурентний недолік підприємств – неоптимальне ціноутворення, котрий виникає при 

калькулюванні ціни за формулою «повні витрати + прибуток». Він проявляється, коли 

підприємства з метою підтримання рівня прибутку з урахуванням інфляції, бездумно 

підвищують ціни на свою продукцію. Натомість при використанні директ-костінгу 

управлінський персонал має набагато ширший вибір економічно обґрунтованих 

варіантів підтримання рівня прибутковості. 

У той самий час Ф. Тейлором та Г. Емерсоном запроваджується інший 

інструмент маржинального аналізу – «стандарт-кост», що полягає у вимірюванні та 

використанні нормативів витрат. Нормативи витрат – це середньостатистичні, 

орієнтовні показники, які застосовується підприємством з метою планування витрат. 

Також нормативи витрат застосовуються з метою контролю ефективності виробничого 

процесу, шляхом порівняння реальних виробничих нормативів витрат із 

середньогалузевими та еталонними нормативами [5].  

Інтерес до теорії маржиналізму в економістів знову з‘являється в 70-ті роки ХХ 

ст. У цей період часу у зв‘язку з глобальними змінами на ринку країн Європи, США та 

Японії знову починають активно використовувати можливості маржинального аналізу, 

його аналітичні інструменти – директ-костінг та стандарт-кост для потреб 

підприємницької діяльності. Тож, з огляду на сучасний кризовий стан на 

підприємствах України, доцільно застосовувати такі методи оперативного планування 

й прогнозування діяльності підприємств, що добре себе зарекомендували в кризових 

умовах. 

На думку багатьох вітчизняних економістів, використання методологічних 

інструментів маржинального аналізу дасть змогу багатьом підприємствам, особливо 

малим та середнім, уникнути збитковості та вийти на рівень беззбиткової та 

прибуткової діяльності [3]. Для середніх підприємств такий аналіз витрат є практично 

ідеальним вибором для контролю й планування, оскільки він не потребує значних 

фінансових вкладень для проведення, і при цьому забезпечує достатньо точий 

результат, який не складно інтерпретувати. Малим же підприємствам інструменти 

маржинального аналізу приносять додаткову вигоду – дають можливість швидко 

зробити висновки щодо перспективності поточної діяльності, у випадку необхідності 

змінити спеціалізацію та уникнути банкрутства. Використання інструментів 
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маржинального аналізу на великих підприємствах ускладнюється у зв‘язку з, зазвичай, 

великим асортиментом продукції та необхідністю придбання та установки 

комплексних систем контролю й управління витратами, що, з огляду на масштабність, 

безперечно призводить до значних затрат. 

Маржинальний аналіз широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою 

економікою. Він дозволяє визначити взаємозв‘язки між такими категоріями, як витрати 

на виробництво й реалізацію продукції, обсяг реалізації за певною ціною та прибуток. 

Відмінною рисою маржинального аналізу є дослідження граничних (маржинальних) 

витрат на кожну наступну одиницю продукції. При маржинальному аналізі 

використовується концепція обліку за неповними витратами, тобто витрати на 

виробництво й реалізацію продукції умовно поділяються на змінні – витрати, які 

можна пов‘язати з виробництвом та постійні витрати, що є витратами 

загальногосподарськими, які умовно незалежні від кількості випущеної продукції. 

Ключовим поняттям маржинального аналізу є маржинальний дохід, який по суті є 

виручкою за вирахуванням змінних витрат (сума постійних витрат та прибутку) [1]. 

Основні можливості маржинального аналізу полягають у визначенні: 

− беззбиткового обсягу продажів (порога рентабельності, окупності витрат) 

при заданих співвідношеннях ціни, постійних і змінних витрат; 

− зони безпеки підприємства (запасу фінансової міцності); 

− необхідного обсягу продажів для одержання заданої величини прибутку; 

− критичного рівня постійних витрат при заданому рівні маржинального 

доходу; 

− критичної ціни реалізації при заданому обсязі продажів і рівні змінних і 

постійних витрат. 

За допомогою маржинального аналізу обґрунтовуються й інші управлінські 

рішення:  

− вибір варіантів зміни виробничої потужності; 

− обґрунтування асортименту продукції; 

− визначення ціни на новий виріб; 

− оцінка ефективності варіантів технологічного процесу й устаткування; 

− визначення вигідності й обсягу придбання комплектуючих деталей; 

− оцінка доцільності прийняття додаткового замовлення й ін [1]. 
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Прикладне значення маржинального аналізу полягає, в першу чергу, в 

знаходженні точки беззбитковості, яку можна виразити такою системою рівнянь: 

      (1) 

      (2) 

де Вт – витрати; 

Вр – виручка; 

FC – постійні (непрямі) витрати; 

vc – змінні (прямі) витрати на одиницю продукції; 

p  – ціна одиниці продукції; 

N – кількість випущеної продукції; 

Т – точка беззбитковості; 

МД – маржинальний дохід (Виручка – vc N). 

Точка беззбитковості – момент у діяльності підприємства, коли виручка від 

реалізації продукції, що залежить від ціни та обсягу реалізації, покриває суму 

постійних і змінних витрат (формула (2)). У першій формулі задана умова точки 

беззбитковості – рівність виручки й сукупних витрат, яка досягається коли постійні 

витрати дорівнюють маржинальному доходу. 

Точка беззбитковості є важливою не тільки як самостійний показник, вона 

також необхідна для розрахунку більш інформативного в аналізі показника – зони 

безпеки. Зона безпеки — це кількість продукції чи обсяг виручки підприємства, що 

перевищує значення точки беззбитковості. Доцільно розраховувати зону безпеки у 

відносному вираженні: 

     (3) 

де  – зона безпеки підприємства у відносному вираженні. 

Такий показник дозволяє визначити частку продукції, ринок збуту якої 

підприємство може втратити, залишаючись у зоні прибутковості, тобто показує 

наскільки надійною є діяльність підприємства. У випадку збиткової діяльності 

підприємства значення зони безпеки показує, на скільки підприємство повинно 

наростити обсяг виробництва, щоб досягнути беззбиткової діяльності. Крім того, 

показник зони безпеки у відносному вираженні дозволяє порівнювати підприємства за 

стійкістю. 
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 Серед аналітичних інструментів маржинального аналізу в оперативному 

управлінні підприємством домінуюче місце займає система «директ-костінг» – 

інструмент, що дає змогу спростити облік та аналіз витрат, виміряти внесок кожного 

виробу у відшкодування постійних витрат. На основі інструментів «директ-костінгу» 

побудований CVP-аналіз. Цей аналіз дозволяє на основі поділу витрат на постійні й 

змінні визначити точку беззбитковості, суми маржинального доходу та чистого 

операційного прибутку. На основі отриманих даних будується графік беззбитковості, 

що дозволяє використовувати його як модель діяльності підприємства з метою 

визначення фінансових результатів у будь-яких прогнозних умовах діяльності [6]. 

Також для контролю ефективності виробництва на кожній його ділянці доцільне 

застосовування такого інформаційно-аналітичного інструмента маржинального аналізу 

як стандарт-кост, який дає можливість здійснювати поточне порівняння змінних витрат 

з відповідними реальними нормативами, аналізувати всі відхилення та прагнути до 

ідеальних (еталонних) нормативів витрат (прийнятих виходячи з максимально 

можливих показників ефективності). 

Проте всі методи маржинального аналізу базуються на ряді спрощень і 

припущень, що призводять до припустимих в оперативному аналізі похибок у 

розрахунках. У роботі [4] акцентується увага на наступних припущеннях: 

1.На розподіл витрат на змінні та постійні впливають структурні й асортиментні 

зрушення в складі виробленої й реалізованої продукції. Тому в графіку беззбитковості 

передбачається, що виробляється тільки один продукт, а в разі виробництва кількох 

виробів їх співвідношення й структура залишаються незмінними для однієї моделі. 

2.На графіку виручка у відпускних цінах та виробничі витрати зображені 

прямими лініями (бухгалтерська модель), у реальній дійсності обидва показники не 

підкоряються лінійній залежності. 

3.Аналіз результатів діяльності підприємства здійснюється в межах 

релевантного обсягу виробництва, який установлюють експертним шляхом. 

4.Припущенням у бухгалтерській моделі беззбитковості є розрахунок 

(прогнозування) прибутку підприємства (маржинального прибутку) за змінними 

витратами (в економічній моделі залежність сукупних змінних витрат від обсягу 

випуску продукції не лінійна). 
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5.В аналізі рентабельності виробництва використовують тільки кількісні 

показники діяльності підприємства без обліку впливу якісних показників, що не мають 

грошової чи натуральної оцінки. 

6.Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва (реалізації) продукції та 

прибутку здійснюється без обліку тимчасової вартості грошей, що було б доцільно з 

огляду на середній темп інфляції в Україні. 

Тож значення методів маржинального аналізу для підприємств, особливо малих 

і середніх котрі не мають значного аналітичного апарату, важко переоцінити. У 

короткостроковому періоді маржинальний аналіз знайде на вітчизняних підприємствах 

застосування у всіх сферах діяльності,  починаючи від контролю конкретної ділянки 

виробництва, закінчуючи оцінкою ефективності й надійності діяльності підприємств та 

надання можливостей своєчасного прийняття економічно обґрунтованих управлінських 

рішень, що є надзвичайно важливим у сучасних умовах, коли саме час став основним 

ресурсом. 

Висновки 

Спираючись на світовий досвід, необхідно відмітити, що при настанні кризового 

стану в сучасній ринковій економіці найдоцільніший спосіб ефективного управління 

підприємством – система оперативного управління, одним з інструментів якої є 

маржинальний аналіз. Простота, оперативність проведення, економічність та достатня 

точність – це саме ті якості аналізу, що необхідні підприємствам у кризових умовах, 

особливо малим та середнім. 

Разом з тим можливості маржинального аналізу, на наш погляд, поки що 

недооцінені практиками, що зумовлює необхідність подальшої популяризації цього 

інструменту фінансового аналізу. 
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ANNOTATION 

 
USE OF MARZHINAL'NOGO OF ANALYSIS IN THE PROCESS OF ACCEPTANCE OF 

OPERATIVE ADMINISTRATIVE DECISIONS 
Possibilities of маржинального analysis are examined in an operative management an enterprise. 

Attention on advantages of possibilities of маржинального analysis is accented at a management the income of 
enterprise. Basic advantages and limitations of the use of маржинального analysis are determined in modern 
terms. 

 
THE SUMMARY 

 
USING OF THE MARGINAL ANALYSIS IN THE COURSE OF ACCEPTING OF OPERATIVE 

ADMINISTRATIVE DECISIONS 
Considering of possibilities of the marginal analysis in operational management by the enterprise. The attention 
is focused on advantages of possibilities of the marginal analysis at control of enterprise profit. Are designated 
the basic advantages and limitations of usage of the marginal analysis in modern conditions. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ І РОЛІ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ. 
 

В. В. ПАПП, І. М. ШЕПЕТЬКО   
Мукачівський державний університет 

 
Досліджено різні підходи до трактування суті і ролі кредиту в економіці держави. 

Проаналізовано основні показники, що характеризують  місце кредиту в економіці України, що 
перебуває в кризовому стані та тенденції розвитку кредитування. На основі здійсненого аналізу, 
сформовані пропозиції, щодо вдосконалення та подальшого розвитку сфери кредитних відносин. 

Ключові слова: кредит, банки, відсоткова ставка, механізм кредитування, кредитні ресурси. 
 
Сучасна епоха з усією гостротою поставила проблему суті і ролі кредиту. Це 

пов’язано з тим, що  основною економічною функцією банків є кредитування їх 

клієнтів. Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в 

чому залежить економічний стан регіонів, що ними обслуговуються. Лише  глибоке 

розуміння сутності кредиту дає можливість банкам правильно реалізувати свої 

кредитні послуги. Банківські кредити сприяють появі нових підприємств, збільшенню 

кількості робочих місць, будівництву об’єктів соціального та культурного 

призначення, а також забезпечують економічну стабільність. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

155

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

Кредити становлять близько 50% всіх активів банку і забезпечують 2/3 усіх 

доходів. Вони є найбільш прибутковою, але й найбільш ризиковою частиною 

банківських активів. Саме тому значна кількість дослідників та науковців займаються 

дослідженням даного поняття.   

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідженням даної теми займались провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, 

серед них:  Мочерний, А.Г. Загородній,  Л.Г. Вознюк,  Карл Маркс, М. Савлук, 

А.Гальчинський, О.Євтух, В.Рисін та багато інших, які по-різному трактують поняття 

кредиту та його роль в суспільстві.  

 При написанні були використані  статистичний, аналітичний та метод синтезу 

та аналізу. 

Постановка задачі 

Метою написання даної статі є висвітлення різних підходів до пояснення суті  

кредиту, його ролі та місця в сучасній економіці та економіці України, зокрема. 

В економічній енциклопедії  за ред. Мочерного зазначається, що кредит −  

позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення у певний термін з 

виплатою відсотка. Кредит виник у період розпаду первіснообщинного ладу на основі 

становлення товарно-грошових відносин і майнової диференціації общини. Кредит 

спершу надавали в речовій формі, пізніше − у грошовій. За капіталізму кредит – це рух 

позичкового капіталу, тобто капіталу (грошової позики), що надається в кредит на 

умовах повернення у певний термін з виплатою відсотка. Суб’єктами економічної 

власності у цьому процесі є торговельні й промислові капіталісти, держава, різні 

верстви населення, фінансові інститути (комерційні банки, страхові компанії та ін.) 

тощо. Відсоток за кредит є ціною позичкового капіталу[2.ст.93]. 

Повніше окремі продуктивні здатності кредиту розкриваються у виконуваних 

ним функціях. Основними функціями кредиту є: перерозподільча; заощадження витрат 

обігу; прискорення концентрації та централізації капіталу; регулювання[2.ст. 94].  

В економічній енциклопедії виділяють два види кредиту – комерційний і 

банківський. Комерційний кредит надають одні функціонуючі капіталісти іншим під 

час реалізації товарів з відстроченням платежів. Банківський кредит надають грошові 

капіталісти, банки та спеціальні кредитно-фінансові інститути функціонуючим 

капіталістам та іншим позичальникам[2ст.94]. 
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Подібне трактування суті і ролі кредиту міститься і в фінансовому словнику, 

авторами якого є відомі економісти А.Г. Загородній та Г.Л.Вознюк. Кредит – позичка в 

грошовій або товарній формі, що надається банком чи юридичною (або фізичною) 

особою, кредитором іншій особі – позичальникові. Позичальники за користування 

кредитом сплачують процент. Також виділяється два види кредиту – фінансовий і 

товарний (комерційний) кредит[1.ст. 256].  

Згідно з С. О. Масловою, кредитні відносини функціонують у системі 

економічних відносин, тобто це частина економічних відносин, яка пов’язана з 

наданням коштів у позику і поверненням її разом із певним відсотком. Суть кредиту як 

економічної категорії виявляється в його функціях. С. О. Маслова виділяє 

перерозподільну, антипаційну (емісійну) та контрольну функції кредиту[3.ст.81]. 

А. А. Чухно  вважає вищенаведені  тлумачення суті та ролі кредиту досить 

обмеженими. Оскільки на першому місці перерозподільча функція, то сфера 

розподільчих відносин визнається як одна з найважливіших сфер суспільних відносин. 

Розподіл хоч і  відіграє важливу роль, але  саме сфера виробництва відіграє 

визначальну роль[7.ст.8]. На думку А. А. Чухно, однією з головних причин 

обмежувального тлумачення кредиту та його ролі в розвитку економіки є те, що він 

розглядається як усталена категорія, що не розвивається і залишається майже 

однаковою незалежно від ступеня соціально-економічного прогресу[7. ст.9].  

О. Т. Євтух розглядає кредит не лише як економічну категорію, а як поняття 

значно ширше. Людина від народження вступає у кредитні (зобов’язальні, довірчі) 

відносини зі своїми батьками, а з часом і з іншими членами суспільства: людьми, 

організаціями, підприємствами, владою, державою і таке інше. О. Т. Євтух визначає 

суть кредиту як певні блага, надані у тимчасове користування (борг). Також, 

розглядаючи функції кредиту, автор виходить за рамки традиційного підходу, 

виділивши наступні функції кредиту: функція розвитку багатства; інтеграційно-

формуюча функція; функція взаємодопомоги; духовна функція[5.ст.7].  

Однак, не дивлячись на численність досліджень даного поняття, існує 

необхідність подальшого вивчення суті та ролі кредиту,  а також його місця та ролі в 

економіці України.  

Говорячи про роль та місце кредиту в сучасному суспільстві, варто зазначити, 

що найбільш помітною є його роль саме в економічній сфері. Кредит сприяє 

пожвавленню економічних відносин, прискорює процес виробництва й реалізації та 
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стимулює підвищення ефективності господарювання. Також важко не помітити і 

соціальної ролі кредиту, а саме – створення нових робочих місць через полегшення 

відкриття нових підприємств, підвищення добробуту населення шляхом споживчого 

кредитування.     

Результати та їх обговорення 

Аналізуючи тенденції розвитку кредитування в Україні, перш за все слід 

звернути увагу на тенденції розвитку економіки країни в цілому. 2009 рік став 

серйозним випробуванням для вітчизняної економіки в цілому та банківської системи 

зокрема після достатньо динамічного і позитивного їх розвитку, починаючи з 2000 

року. Економіка України протягом звітного року розвивалась за надзвичайно складних 

умов, як зовнішнього так і внутрішнього характеру[8].  

Динаміка показників на грошово-кредитному ринку України протягом року  

мала тісний взємозв’язок з динамікою основних  макроекономічних показників. У 2009 

році відбувалося  поступове уповільнення темпів зростання кредитування у річному 

обчисленні  і за підсумками року скорочення становило 1,5% до 723,3 млрд. грн.[8]. 

 
Рис.1. Кредити надані резидентам[8]. 

 

 Аналізуючи обсяги наданих кредитів протягом року, у розрізі видів валют, 

варто зазначити, що     у національній валюті залишки зросли на 18,4%. Внаслідок 

посилення вимог до банків щодо кредитування в іноземній валюті вони зменшились за 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

158

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

рік на 15,2%. (див. табл.1)  Зростання за кредитами у національній валюті відбулось за 

рахунок збільшення кредитів сектору нефінансових корпорацій.  
Таблиця 1. 

Кредити, надані резидентам у розрізі видів валют і строків погашення 
Залишки коштів на кінець періоду, млн.грн.[ 8] 

період усього В національній 
валюті 

В іноземній валюті 

2005 143423 81297 62144 
2006 245230 123787 121443 
2007 426867 213802 213065 
2008 734022 300220 433802 
2009 723295 355521 367774 

 

У цілому за 2009 рік кредитів було надано на суму 810,3 млрд.грн., що на 306,2 

млрд. грн., або на 27% менше ніж у попередньому році.  

Кредити, надані сектору не фінансових корпорацій, протягом 2009 року 

зростали, але повільнішими темпами ніж у 2008 році. На кінець грудня їх залишки 

становили 462,2 млрд. грн., бо збільшились за звітній рік на 43,9 млрд. грн., або на 

4,2%. Певним чином на зазначене зростання кредитів вплинуло зниження процентної 

ставки за кредитами на 0,4 процентного пункту.  

На кінець 2009 року залишки за кредитами, наданими сектору домашніх 

господарств становили 241,2 млрд. грн. За звітній рік їх обсяги скоротились на 39,2 

млрд. грн., або на 14,0%, у тому числі у національній валюті – на 15,4%, в іноземній – 

на 13,4%. Зниження кредитування домогосподарств відбулося в основному внаслідок 

скорочення споживчих кредитів[8].  

Протягом року спостерігалось зменшення процентних ставок за кредитами в 

національній валюті та збільшення за кредитами в іноземній валюті. 

Виходячи з вище наведеного, варто зазначити, що кредит здійснює неабиякий 

вплив на стан економіки країни  в цілому, тому для виведення економіки країни з 

кризи, необхідно розробити комплекс заходів, що призведуть оздоровлення кредитного 

сектору економіки. Сукупність заходів та методів розвитку економіки повинні мати 

форму єдиного фінансового механізму, який би охоплював економічні та організаційні 

важелі та інструменти перетворення як на рівні окремих суб’єктів процесу 

довгострокового чи короткострокового кредитування, так і на макрорівні.  

В Україні в  сучасних умовах актуальною є проблема реформування системи 

кредитування суб’єктів господарської діяльності. Йдеться, насамперед, про орієнтацію 

банківського сектора на першочергове кредитування пріоритетних у 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

159

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

народногосподарському плані виробництв. Для виходу української економіки з кризи 

кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню інвестиційної та 

інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню структурних перетворень та 

економічному зростанню. 

 Поки що вітчизняна кредитно-банківська система не виконує ролі 

прискорювача розвитку національної економіки. Недостатніми є власні кошти банків, а 

отже, й обсяги кредитування народного господарства. Негативний вплив на кредитну 

сферу здійснюють платіжна криза, дефіцит бюджету, різке зниження 

кредитоспроможності підприємств (фірм). По суті, відсутня практика надання кредитів 

під виробничі програми довгострокового характеру. Банки майже не залучають 

ресурсів на довгостроковій основі. 

Довгострокове кредитування є основною рушійною силою розвитку 

інвестиційної діяльності, оскільки є основним джерелом вливання довгострокових 

ресурсів в економіку.  Враховуючи те, що найактивнішими учасниками 

довгострокового кредитування на ринку України є банки, можна відзначити, що 

проблема нарощення обсягів довгострокових кредитів буде стосуватись і правового 

поля їх діяльності, і оптимізації ризиків, і багатьох організаційних аспектів.  Основні 

економічні та організаційні заходи щодо нарощування обсягів довгострокового 

кредитування в Україні слід здійснювати за такими напрямами:  

− стимулювання розвитку довгострокового банківського кредитування; 

− забезпечення правового захисту банків у їх взаємовідносинах з 

клієнтами; 

− вдосконалення системи управління ризиками банків; 

− підвищення ефективності банківського моніторингу та ін.. 

Пожвавити процеси інвестиційного, іпотечного, довгострокового споживчого 

кредитування в Україні можна підтримуючи та стимулюючи політику довгострокового 

інвестування в регіонах. Для вирішення цих завдань на регіональному рівні доцільним 

було б  створення інвестиційних центрів сприяння залучення інвестицій в економіку. 

Адже в межах роботи таких центрів можна здійснювати роботу з надання допомоги у 

підготовці та реалізації бізнес-планів підприємств. Особливо цей напрям роботи є 

актуальним для розвитку малого та середнього бізнесу.  
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Щодо мікрокредитування, то це загальновизнаний у світі метод боротьби з 

соціальною бідністю, забезпечення зайнятості населення, створення нових робочих 

місць.  

Основними пріоритетами розвитку в Україні доступної, зручної, розгалуженої й 

соціально спрямованої системи мікрокредитування повинні стати такі завдання: 

− стимулювання банків та небанківських установ до розширення 

мікрокредитування і вдосконалення законодавчого забезпечення їх діяльності; 

− створення сприятливих умов для громадян і суб’єктів малого 

підприємництва в отриманні мікрокредитів, в тому числі, за рахунок спрощення 

порядку їх надання, зменшення відсоткових ставок, збільшення строків кредитування; 

− вдосконалення механізмів державної підтримки суб’єктів малого 

підприємництва в отримання кредитів та розробку національної програми 

мікрокредитування; 

− налагодження системи інформаційного забезпечення громадян у сфері 

кредитування; 

− удосконалення нормативно-правового регулювання процедур кредитування 

банківськими і небанківськими фінансовими установами; 

− вивчення і запозичення кращого світового досвіду у сфері розвитку 

мікрокредитування. 

Говорячи про необхідність нарощення обсягів кредитування, важливо пам’ятати 

про те, що обсяги кредитування народного господарства, з одного боку, не повинні 

перевищувати певну критичну межу, за якою починається посилення інфляційних 

процесів, а з другого боку, мають забезпечувати стимулювання розвитку національного 

виробництва.  

У теорії кредиту проблема впливу кредитних відносин на розвиток економіки 

розглядається у взаємозв'язку з економічними межами кредитування. 

Економічні межі кредитування — це межі існування і поширення кредиту, межі, 

в яких кредитні відносини мають об'єктивну природу і зберігають свої сутнісні риси, 

що відрізняють їх від фінансових відносин. При порушенні економічних меж 

кредитування процес перетворюється в процес фінансування. 

На макрорівні економічні межі кредиту визначаються відповідністю 

(кількісною, якісною і в часі) між платоспроможною потребою економіки в позиках та 
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наявністю кредитних ресурсів. Ця відповідність обумовлюється рівнем ефективності 

функціонування кредитної системи країни. 

На мікрорівні економічні межі кредиту визначаються відповідністю (кількісною, 

якісною і в часі) між пасивними та активними операціями комерційних банків. Від 

обсягу пасивних операцій залежить розмір банківських ресурсів, а отже, й масштаби 

кредитування. З позицій позичальника, вирішальне значення має рівень його 

кредитоспроможності — здатність забезпечувати своєчасне й у повному обсязі 

повернення позики. 

Порушення меж кредитування призводить до деформації кредитних відносин, 

що виявляється або в надмірному кредитуванні (понад реальні потреби), або в 

недокредитуванні (нестачі кредитних вкладень у народне господарство). Відновлення 

економічних меж кредитування здійснюється у ході реалізації реформи кредитно-

банківської сфери. 

Більшість проблем у діяльності вітчизняних комерційних банків у сучасних 

умовах пов'язано з проведенням ризикованої кредитної політики. 

Для поліпшення стану справ у сфері кредитування необхідне досягнення в 

Україні фінансової і макроекономічної стабільності, проведення раціональної 

промислової і податкової політики, що дозволило б банкам здійснювати виробничі 

інвестиції, а позичальникам — відновити свою кредитоспроможність. 

Побудуємо графічно систему заходів, що впливатимуть на покращення 

діяльності банків у сфері кредитування(див рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Система заходів щодо вдосконалення сфери кредитування в Україні 
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Висновки  

Отже, виходячи з вищенаведеного, варто зазначити, що кредит відіграє 

неабияку роль в розвитку економіки України загалом та окремих її секторів, адже 

обсяги кредитування тісно пов’язані з такими макроекономічними показниками як: 

динаміка грошової маси у річному обчисленні, заощаджувальна активність усіх 

суб’єктів економіки, а відповідно і їх фінансовий стан, та інші взаємопов’язані 

показники. Тому, з метою пришвидшення виходу з кризового стану банківського 

сектору та розвитку економіки України, слід звернути увагу на підвищення довіри усіх 

суб’єктів економічних відносин  до банківських установ, національної валюти, що 

сприятиме пожвавленню діяльності фінансових установ у сфері кредитування, а 

відповідно і розвитку національної економіки. 

Оскільки саме кредит та сфера кредитних відносин відіграють важливу роль в 

розвитку економіки України, то це питання потребує і подальших досліджень зокрема, 

за такими напрямами: методи підвищення довіри суб’єктів економічних відносин до 

національної банківської системи та стимулювання їх до активної співпраці з 

фінансовими установами, розроблення форм та умов кредитування, які сприятимуть 

розвитку кредитних відносин та збільшенню обсягів кредитування.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУТТІ И РОЛИ КРЕДИТА В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
Исследованы разные подходы к трактовке сути и роли кредита в экономике государства. 

Проанализированы основные показатели, которые характеризуют  место кредита в экономике Украины, 
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которая находится в кризисном состоянии и тенденции развития кредитования. На основе 
осуществленного анализа, сформированные предложения, относительно совершенствования и 
дальнейшего развития сферы кредитных отношений. 

Ключевые слова: кредит, банки, процентная ставка, механизм кредитования, кредитные 
ресурсы. 
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BASIC GOING NEAR DETERMINATION OF СУТТІ AND CREDIT ROLES IN A MARKET 

ECONOMY 
The different going is Investigational near interpretation of essence and credit role in the economy of 

the state. Basic indexes, which characterize  a credit place in the economy of Ukraine which is in the crisis state 
and progress of crediting trend, are analysed. On the basis of realizable analysis, formed suggestions, in relation 
to perfection and further development of sphere of credit relations. 
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ В УМОВАХ РИНКУ 
 

С.А. ТОВКАНЕЦЬ  
Мукачівський державний університет 

 
В статті проведено  аналіз методологічного механізму системи управління виробничим 

потенціалом. Розкрито питання принципів та методів в прийнятті  управлінських  рішень. 
Ключові слова: управлінське рішення принципи управління, методи управління, виробничий 

потенціал. 
 
Актуальність  проблеми. Результативність і ефективність управління сучасним 

підприємством та його виробничим потенціалом значною мірою залежить від того, 

який методологічний підхід  у виробленні та реалізації управлінських рішень. 

Методологічний механізм реалізовується через принципи та методи. 

Принципи управління слід розглядати як загальні, обов'язкові для всіх правила 

управлінської діяльності, відповідно до яких створюється, функціонує розвивається 

система менеджменту організації.  

Об’єкт і методи дослідження. Принципи управління є узагальненням практичного 

досвіду господарювання, ґрунтуються на певних законах суспільного розвитку і, на 

думку більшості дослідників, є основою науки управління. Разом з тим, значна частина 

спеціалістів вважає, що управління скоріш за все є мистецтвом, якому можна 
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навчитися тільки через досвід і яким досконало володіють тільки люди, що мають до 

цього талант. 

Розглядаючи управління як науку, слід відзначити що першу  наукову цеглинку у 

фундації управлінської науки визначив Ф.Тейлор своєю працею «Принципи наукового 

управління» (1911 p.), в якій виділив чотири принципи управління працею робітників: 

– науковий підхід до виконання кожного елемента роботи; 

– науковий підхід до підбору і навчання робітників 

– кооперація з робітниками; 

– розподіл відповідальності. 

Конкретними досягненнями Ф.Тейлора у менеджменті є: системний підхід до 

управління кадрами й технологічними процесами, ствердження необхідності кооперації 

між працею і капіталом, рівноправності праці й менеджменту за розмежуванням їхніх 

функцій; функціональна організація управління підприємством; аналітичний метод 

нормування праці; встановлення високої заробітної плати; системне використання 

стимулювання для зацікавлення робітників у зростанні продуктивності праці та обсягу 

виробництва (класична теорія мотивації) [3]. 

Принципи управління Ф.Тейлора, які традиційно вважаються початком визнання 

управління наукою і самостійною галуззю дослідження, доповнювали і розвивали 

представники різних шкіл управління. 

Так, Г.Емерсон сформулював положення щодо ролі і місця менеджера у процесі 

управління: 

– підлеглий існує для того, щоб продовжувані і розширювати роботу 

керівника; 

– керівник існує тільки для того, щоб зробити продуктивнішою роботу 

підлеглого; 

– для виконання роботи потрібно застосовувати всі відомі методи; 

– кожен рівень управління існує не для задоволення тих, хто стоїть вище, а для 

обслуговування тих, хто стоїть нижче. 

Представник класичної (адміністративної) школи управління 

А.Файоль, якого часто називають батьком менеджменту, обґрунтував необхідність 

виділення власне управлінської діяльності в особливий об'єкт дослідження. Він 

розглядав управління як безперервний і універсальний процес та запропонував 14 

адміністративних принципів управлінської діяльності: поділ праці, влада(авторитет і 
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відповідальність), дисципліна;  єдність командування; єдність керівництва; 

підпорядкування індивідуальних інтересів загальному інтересу; винагорода; 

централізація; скалярний ланцюг (лінія влади); порядок ,  рівність; стійкість посад 

кадрового складу; ініціатива; корпоративний дух. Характерно, що А. Файоль 

сформулював систематизовану теорію керування всією організацією, що складається з 

декількох взаємозалежних і взаємозв'язаних функцій: планування, організація, 

мотивація, координація і контролю. Безумовно, у справі формування і раціонального 

використання складових виробничого потенціалу вищеназвані функції і приниципи є  

основоположними [5,с. 78]. 

Засновники школи  людських стосунків М.-Паркер Фолліт та Е. Мейо 

рекомендували використовувати прийоми управління людськими взаєминами. Саме М. 

Фолліт була першою серед тих, хто визначив  менеджмент як «забезпечення 

виконання робіт за допомогою і нших  осіб» [1]. 

Р.А.Фатхутдінов [4,с.23-24] називає 17 нових особливостей стратегічних 

тенденцій розвитку економіки промислово розвинених країн на початку XXI століття, 

серед яких відмітимо тільки окремі, а саме: 

– стратегію розвитку суспільства визначає вкладення капіталу у розвиток 

інтелекту; 

– інформаційні технології будуються на основі нових носіїв інформації: 

DVD, трьохмірної оптико-електронної пам'яті, формується Інтернет - 2; 

– технології виробництва характеризують безперервні процеси на основі 

мікроелектроніки, біотехнології, генної інженерії; 

– ресурсоємність виробництва за 15 років зменшиться удвічі; 

– система менеджменту   автоматизується з метою підвищення якості 

управління. 

Як наголошує академік А.А.Чухно: «Людина, її інтелект створює найефективніші 

інформаційно-інтелектуальні технології, забезпечує їхнє функціонування розвиток 

суспільства. Тому вкладання капіталів у розвиток людини та забезпечення їй гідного 

рівня життя, широкого доступу до освіти, високого рівня фізичної культури і охорони 

здоров’я – все це прискорює розвиток індустріального суспільства та його 

переростання в постіндустріальне.» [6, С.125]. 

Метою статті  є проведення аналізу підходів до систематизації методів та 

принципів управління виробничим потенціалом. 
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Результати та їх дослідження  

Вищезгадані автори стверджують, і більшість дослідників погоджуються з тим, 

що на етапі постіндустріального економічного розвитку головна увага в управлінні 

зосереджується на людях як носіях інтелекту. З огляду на це найважливішими стають 

ті принципи, які дають змогу повністю розкрити потенціал людини і спрямувати його 

на користь фірми, тобто забезпечують ефективне використання трудового ресурсу 

фірми. До них слід віднести наступні принципи: 

– розвиток творчих здібностей персоналу; 

– залучення працівників фірми до розроблення управлінських рішень; 

– підтримка ініціативності працівників фірми і організацій, які з нею 

співпрацюють; 

– обов'язкове визначення розміру внеску працівника у загальні результати; 

– опора на систему гнучкого лідерства серед персоналу та особисті контакти 

працівників із  зовнішнім  оточенням; 

– використання таких методів співпраці з людьми, які забезпечують їх 

задоволення роботою; 

– чесність і довіра у ділових відносинах; 

– орієнтація на довгострокові інтереси і перспективу швидкого розвитку; 

– опора на загальнолюдські цінності та соціальну відповідальність бізнесу 

перед людьми та суспільством. 

Основними принципами менеджменту можна назвати: 

– цілеспрямованість як відповідність функцій менеджменту запланованим 

цілям виробництва; 

– комплексність - врахування взаємодії всіх елементів системи управління по 

вертикалі і горизонталі; 

– адекватність - відповідність форм і методів управління реаліям процесу 

виробництва; 

– адаптивність - гнучкість і пристосованість системи управління до змін цілей 

і умов роботи; 

– науковість - врахування досягнень науки в галузі управління і виробничої 

діяльності.  

Основними принципами раціональної організації виробничих процесів є 

пропорційність, прямоточність, ритмічність і безперервність. Застосування наведених 
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принципів дає змогу будь-якому підприємству країни організувати  ефективну роботу, 

яка відповідатиме зростаючим  вимогам ринку, сприятиме раціональному 

використанню трудових і  матеріальних ресурсів виробничого потенціалу. Однак, при 

цьому вважаємо за необхідне відмітити деякі особливості застосування принципів 

ринкового менеджменту в сучасних умовах трансформації економіки України. 

Зокрема, вітчизняний менеджмент формується під впливом західних теоретичних 

концепцій, які були актуальними чверть століття тому. По-друге, у перекладній 

літературі з менеджменту, за якою навчаються наші студенти і спеціалісти, під 

менеджментом частіше розуміють організаційно-психологічні методи управління 

персоналом, а не систему забезпечення конкурентоздатності об'єктів управління. 

По-третє, принцип соціального партнерства реалізувати в сучасних умовах 

перехідної економіки України досить складно. Адже для цього потрібні, як мінімум, три 

умови: відповідна заробітна плата працюючих; наявність сильних профспілок, здатних 

відстоювати інтереси найманих працівників; розуміння власниками та менеджерами 

підприємств необхідності соціального партнерства.  

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою способів і прийомів 

впливу на окремих працівників і виробничі колективи загалом з метою досягнення 

визначених цілей, які називаються методами управління. Їх можна класифікувати на три 

групи: економічні, адміністративні (організаційно-розпорядчі), соціально-психологічні. 

Такий поділ на групи є досить умовним, бо усі методи менеджменту взаємопов'язані між 

собою. 

Економічні методи - це економічні стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, 

ціни та економічні плани. Економічні методи управління реалізовують насамперед 

матеріальні інтереси учасників виробництва і дають змогу впливати на поведінку 

об’єктів  управління на різних рівнях - від індивіда до держави. 

Так, техніко-економічні плани впливають на працівників шляхом їхньої 

побудови за тривалістю дії, рівнем впливу та змістом. Застосування планів на різних 

рівнях організації виробництва (фірма, відділ, філія, цех, бюро, бригада) з 

визначенням різних завдань (показники, умови їх досягнення, способи контролю 

тощо)забезпечує необхідний вплив на процес виробництва. Ефективність 

застосування економічних методів управління залежить також від економічних 

стимулів, які базуються на використанні матеріальних стимулів (тарифних ставок, 
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посадових окладів, доплат, надбавок, премій), дивідендів, дотацій, компенсацій, пільг 

тощо. 

Вважаємо, що економічні методи управління як найбільш ефективні в ринкових 

умовах і адекватні перехідному періоду поки що недостатньо використовуються в 

країні для підвищення якості роботи, конкурентоздатності підприємств, 

забезпечення раціонального використання всіх елементів виробничого потенціалу. 

Оскільки економічні методи управління є методами непрямої дії, тобто не змушують 

об'єкт управління діяти обов'язково і однозначно, тому вони не можуть забезпечити 

чіткість, дисциплінованість і порядок роботи колективу, що є неодмінною умовою 

ефективної роботи. У зв'язку з цим економічні методи управління необхідно 

доповнити адміністративними. Адміністративні методи управління реалізуються 

через організаційні дії формі регламентування, нормування та інструктування і оперативно - 

розпорядчі дії у формі наказів, розпоряджень, протоколів нарад та оперативних 

вказівок. Дисциплінарні дії використовують згідно з конкретними ситуаціями і 

виливаються у зауваження, догани, переміщення посадових осіб, звільнення тощо. 

При застосуванні методів прямого адміністрування необхідно, щоб форми 

підпорядкування однієї волі іншій мали доброзичливий характер, не викликали 

небажаних емоцій (відчуття залежності, приниження, роздратування, стреси), 

сприяли формуванню нормальних ділових відносин у колективі, які передбачають 

свідоме, внутрішньо обґрунтоване підпорядкування нижчих за ієрархією вищим Тобто 

застосування адміністративних методів управління потребує врахування соціально-

психологічних, істотною складовою яких є формування у колективі позитивного 

морально-психологічного клімату, що активізує ініціативність кожного працівника, 

творчу цілеспрямованість, самодисципліну. Японські соціологи стверджують, що 

залежно від настрою, бажання людини працювати і від морально-психологічного 

клімату в колективі продуктивність праці може зростати або знижуватись у 1,5 рази.  

Соціально-психологічні методи менеджменту за способом дії поділяються на 

соціальні і психологічні. Соціальні методи менеджменту групуються на врахуванні 

особливостей взаємодії людей, форм спілкування, культурних норм, традицій і 

цінностей. Управління відносинами в колективах і між колективами забезпечується 

шляхом впливу на свідомість і поведінку людей через потреби, інтереси, мотиви, 

ідеали, цілі, нахили тощо. 
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Залежно від специфіки управлінських цілей можна виділити наступні соціальні 

методи: 

– підвищення соціально-виробничої активності (почин, новаторство, змагання, 

обмін досвідом, моральне заохочення обговорення, критика, визначення 

проблем і перспективних цілей, ціннісні орієнтири); 

– соціально-історичного успадкування (ритуали, обряди, традиції); 

– удосконалення способів неформального спілкування між членами колективу; 

– управління рольовою поведінкою; 

– інформаційно-пропагандистської діяльності; 

– формування організаційно-корпоративної культури: 

– власного прикладу на роботі і поза роботою; 

– соціального   регулювання   (різні системи угод і зобов'язань). 

Серед психологічних методів управління з метою максимального використання 

трудового ресурсу виробничого потенціалу слід виділити методи формування і розвитку 

колективу, які дають змогу підтримувати на оптимальному рівні кількісне 

співвідношення між працівниками з урахуванням їхньої психологічної сумісності 

для регулювання групових стосунків усередині колективу. 

Важливе значення для підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу мають і такі психологічні методи управління, як методи гуманізації 

стосунків у трудовому колективі, психологічного спонукання та професійного 

відбору. Вони потребують володіння інформацією про мотиви до праці, 

міжособистісні та групові стосунки в колективі, здібності і риси характеру 

працівників, ставлення до стилю керівництва. Зокрема, в Україні ідея 

запровадження демократичного стилю керівництва досить поширена. На Заході 

ідеєю впровадження демократичного стилю захопилися, виходячи з того, що 

загальна тенденція його розвитку полягає у зрушенні до неформальних, гнучких 

методів управління, які базуються на консультаціях та взаємній згоді між 

підприємцями та працівниками. Але нерідко спроби запровадити демократичний 

стиль керівництва сприймаються підлеглими як ознака слабкості керівника. 

Американський дослідник К. Левін, вивчаючи три основні стилі керівництва - 

авторитарний, демократичний і пасивно-ліберальний - прийшов до висновку, що 

працівники ефективніше працюють за авторитарного стилю керівництва, хоч 

відчувають більше задоволення від співпраці з керівником-демократом [5]. 
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Застосування адміністративних і економічних методів управління повинно 

грунтуватися на нормативних, законодавчих актах. Розвиток підприємництва, захист 

прав споживачів, конкуренції, власності, обмеження монополії тощо - все це 

регулюється відповідними правовими методами. Правові методи управління як 

сукупність способів дії суб'єкта управління за допомогою правових норм і актів 

дають змогу впливати не тільки на економічні відносини з іншими підприємствами, але і 

на відносини між членами трудового колективу, між керівниками і підлеглими, 

забезпечувати необхідний рівень трудової і виробничої дисципліни, правову і 

економічну безпеку підприємства. 

На стан функціонування  і використання  виробничого потенціалу в значній мірі 

впливає взаємозв'язок функцій і методів менеджменту. В процесі управління 

нарощування складових виробничого потенціалу, такі функції менеджменту, як 

планування, організація, координація, мотивація і контроль формують 

передумови забезпечення суб’єктів господарювання сукупністю виробничих 

ресурсів з урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня та якості. Адже 

застосування конкретної функції менеджменту повинно закінчуватися розробкою 

певного методу впливу. Так, результатом планування як однієї з 4-х функцій 

управління є техніко-економічний план, який використовує керуюча система для 

впливу на керовану; результатом, наприклад, функції мотивації може бути 

положення про преміювання, розроблене відділом праці та заробітної плати. 

Діалектичний взаємозв'язок функцій управління  обумовлює відповідно вплив 

одних методів на інші. Наприклад, економічні методи в умовах ринкового 

виробництва проникають в усі системи виробничих відносин, на всі рівні управління, 

тобто економічні інтереси керівників і підлеглих, виробників і споживачів проявляються 

як при застосуванні методу господарського розрахунку, так і організаційно-

розпорядчих методів. 

Що ж стосується формування виробничо - ресурсного потенціалу суспільства, як 

конкретного об’єкту, то первинною його ланкою є виробничий потенціал конкретного 

підприємства, на якому сконцентровані необхідні ресурси виробництва. Економічні 

процеси, які здійснюються на підприємстві, через результативне використання 

виробничо-ресурсного потенціалу підприємства, в кінцевому результаті впливають на 

ефективність всього народного господарства, формують національний доход, 
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забезпечують динамізм розвитку економіки країни, сприяють вирішенню економічних і 

соціальних завдань суспільства. 

Висновки 

Основні принципи застосування методів управління в умовах ринкових 

відносин покликані, на нашу думку, забезпечити рентабельність виробництва, 

господарську самостійність, конкурентоздатність, матеріальну і моральну зацікавленість 

у роботі, чітку і ефективну діяльність кожного працівника у досягненні цілей організації. 

Ефективність методів управління залежить від їх мотиваційної спрямованості та 

наявності механізму їх реалізації і передбачає кваліфіковану роботу з вивчення як 

зовнішнього, так і внутрішнього маркетингового середовища, в якому функціонує 

організація. 

Застосування системного підходу як головного фактора і умови підвищення 

якості аналізу потребує дослідити також вплив кожного із методів менеджменту на 

ефективність уже безпосередньо окремих елементів виробничого потенціалу та 

врахувати нові фактори господарювання в період трансформації економіки України. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

В статье проведено  анализ методологического механизма системы управления производственным 
потенциалом. Раскрыто вопрос принципов и методов в принятии  управленческих  решений. 

Ключевые слова: управленческое решение принципы управления, методы управления, 
производственный потенциал. 

 

THE SUMMARY 
 

METHODOLOGICAL MECHANISM OF PRODUCTION CAPACITY MANAGEMENT IN A 
MARKET 

Methodoloqic mechanism of the system of manufacturing  potential management has been analyzed in 
this  article. The questions of  principles and methods  of managerial decision making have been exposed. 

Key words: managerial decision, principles of management, methods  of management, manufacturing  
potential 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

А.Г.ЛИЗАНЕЦЬ, В.М.РУСИН 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розкрито зміст та роль маркетингу в управлінні персоналом підприємства, 

обґрунтовано необхідність його застосування при функціонуванні у ринковому середовищі. Здійснено 
аналіз еволюції розуміння маркетингу в контексті управління кадровим потенціалом та визначено 
складові, які формують даний вид діяльності. Доведено доцільність розмежування внутрішнього і 
зовнішнього, стратегічного та оперативного маркетингу персоналу. 

 
Ринкове середовище господарювання суттєво змінює підходи та пріоритети в 

управлінні персоналом. Функціонування ринку праці, включення робочої сили у 

товарний обмін разом з іншими факторами виробництва викликає потребу 

застосування маркетингових важелів для впливу на кадровий потенціал. Питання про 

можливість та необхідність переносу класичної концепції маркетингу на 

внутрішньофірмову проблему управління персоналом є предметом наукових дискусій 

уже тривалий період часу, хоча,  незважаючи на достатньо розроблений інструментарій 

маркетингу на ринку товарів і послуг, маркетингова діяльність щодо кадрів поки що 

носить частковий та фрагментарний характер. 

Основним завданням маркетингу при управлінні персоналом є створення 

привабливого іміджу підприємства як працедавця з метою самозабезпечення 

кадровими ресурсами з оптимальними кількісними і якісними параметрами. Це 

завдання вирішується неефективно внаслідок того, що методологічні і організаційні 

питання побудови цілісної системи маркетингу персоналу на рівні підприємств до 

теперішнього часу повністю не вирішені. У зв’язку з цим визначення змісту та 

конкретних методів маркетингового впливу на кадрову ситуацію підприємств є 

актуальним. 

Об’єкти та методи дослідження 

Проблема маркетингового забезпечення управління персоналом неодноразово 

піднімалась багатьма дослідниками, як в сфері маркетингу з точки зору складової 

маркетингової діяльності підприємства, так і в сфері менеджменту персоналу як 

елемент кадрової політики. Серед робіт, які внесли відчутний внесок до розробки 

концепції маркетингу персоналу, можна виділити дослідження таких учених як Брун 

М.[1], Кібанов А.Я та Дуракова І.Б..[3], Лавлок К. [5], Неганова І.С. [6],  Норберт Т. [7], 

Петрова І.Л. та Терон І.В.[8] і ін. Їхнє розуміння маркетингу у сфері управління 
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персоналом суттєво відрізняється, і у більшості випадків зорієнтоване або на зовнішнє, 

або на внутрішнє середовище. Багато дослідників при визначенні сутності та завдань 

маркетингу при управлінні персоналом дотримуються класичної концепції 

внутрішнього маркетингу, запропонованої Ф. Котлером [4]. Інші вважають за 

необхідне виділення маркетингу персоналу взагалі в окремий вид діяльності, що 

значно відрізняється від традиційного розуміння маркетингу. Разом з тим на 

сьогоднішній момент відсутня цілісна система механізму формування та застосування 

маркетингу персоналу на мікрорівні. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є виявлення закономірностей і формування методологічної 

основи маркетингового підходу до управління персоналом в сучасних умовах 

господарювання, формулювання та обґрунтування завдань маркетингу персоналу, 

вирішення яких забезпечить досягнення стратегічних цілей підприємства загалом і 

слугуватиме інструментом підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств. 

Результати та їх обговорення 

Сучасний маркетинг є методологією ринкової діяльності, на основі якої 

будується виробництво та організовується збут продукції.  Підвищення його ролі в 

управлінні підприємством пов'язане з об'єктивними тенденціями посилення конкуренції, 

динамічним характером зовнішнього середовища, частими змінами в смаках та потребах 

споживачів. В роботі з персоналом також починає переважати підприємницький підхід, при 

якому праця, її умови та робочі місця розглядаються як продукти маркетингу. Таким чином, 

маркетингова діяльність представляє собою систематичну оптимізацію внутрішньофірмових 

процесів засобами маркетингового менеджменту та менеджменту персоналу, що веде до 

перетворення маркетингу на філософію управління шляхом послідовної та одночасної 

орієнтації на споживачів та персонал, що забезпечує ефективне досягнення ринкових цілей [1]. 

Виходячи з цього визначення, логічним є виділення маркетингу персоналу в одну з важливих 

функцій, реалізованих кадровими службами підприємств. Вона полягає в аналізі очікувань 

сьогоднішніх і потенційних співробітників, а також визначенні виконуваності і реального 

ступеня виконання цих очікувань. Успішна реалізація даної функції сприяє ідентифікації 

працівників з своїм підприємством і підвищенню їх трудової віддачі, допомагає виробити та 

зміцнити організаційну культуру. 

Маркетинг персоналу як напрям маркетингової діяльності підприємства сформувався 

порівняно недавно, хоч як елемент внутрішнього маркетингу є предметом дослідження 
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тривалий період часу. Концепція внутрішнього маркетингу почала зароджуватися на початку 

1980-х років в зарубіжній літературі, орієнтованій на сервісний маркетинг. На початковому 

етапі розвитку всю увагу дослідників було сфокусовано лише на задоволеності персоналу 

працею, тому внутрішній маркетинг розглядався як залучення, навчання, стимулювання і 

утримання кваліфікованого персоналу за допомогою створення таких умов праці, які 

задовольняли б його потреби. Головним інструментом для досягнення даної мети стає турбота 

про співробітників, як про споживачів. Зокрема, Ф. Котлер розглядає внутрішній маркетинг як 

один з трьох напрямків маркетингової діяльності підприємства сфери послуг (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Трикутна модель маркетингу послуг Ф.Котлера. [4, с. 335] 

 

Внутрішній маркетинг виступає тут філософією відношення до персоналу як до 

споживачів і стратегією формування робочих місць, як продуктів орієнтованих на задоволення 

людських потреб. 

Другий етап розвитку маркетингу персоналу пов'язаний з дослідженнями К. Гренрооса. 

Він вважав, що персонал не просто потрібно стимулювати працювати краще, працівники 

повинні бути орієнтовані на продажі. Більш того, ефективний сервіс вимагає координації між 

персоналом. Вперше була відмічена важливість персоналу в наданні якісних послуг. К. 

Гренроос фокусує увагу на створенні споживчої орієнтації персоналу через процес впливу за 

допомогою інструментів класичного маркетингу (на зразок впливу на клієнтів), ніж через 

фактори задоволення і стимулювання персоналу [2]. 

Початком третього етапу розвитку концепції маркетингу персоналу стало усвідомлення 

дослідниками особливої ролі внутрішнього маркетингу як технології управління персоналом 

підприємств

персонаспожива

Внутрішн
ій 

Зовнішній 
маркетин

Інтерактивний 
маркетинг



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

175

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

для досягнення цілей організації. Внутрішній маркетинг стає процесом, за допомогою якого 

персонал усвідомлює не лише цінність програм, але і своє місце в них. Внутрішній маркетинг 

стає міжфункціональним об'єднуючим механізмом організації, що відіграє головну роль в 

злитті маркетингових і кадрових функцій, внаслідок чого кадри стають визначальним ресурсом 

для маркетингових процесів. 

Таким чином, маркетингова орієнтація організації на персонал (внутрішніх клієнтів) є 

одним з головних чинників успіху підприємства на зовнішньому ринку, що зумовлює 

необхідність розглядати маркетинг персоналу як діяльність підприємства по ефективному 

управлінню персоналом підприємства відповідно до ринково орієнтованої концепції.  

Виходячи з цього, маркетинг персоналу - це особливий вид управлінської діяльності, 

спрямований на постійне вивчення стану і динаміки ринку праці і визначення та покриття 

потреби в персоналі, який би відповідав вимогам виробництва. У широкому розумінні це 

активна форма соціального обмінного процесу між підприємством і ринком робочої сили, один 

із засобів впливу на цей ринок через корпоративну кадрову політику. Інструментами впливу 

корпоративної системи управління трудовим потенціалом на ринок праці виступає її політика 

щодо залучення, розвитку, мотивації  та оцінки персоналу. Маркетинг персоналу у цьому 

значенні являє собою чітко  визначену стратегію управління людськими ресурсами, при якій 

персонал (залучений і потенційний) розглядається в якості зовнішніх та внутрішніх клієнтів  

підприємства, а його найм і використання - як «продаж» підприємства своїм власним 

співробітникам. Робочі місця виступають у вигляді фірмової продукції, привабливість якої 

визначається залежно від «якості» (умови праці) та «ціни» (співвідношення «затрати – 

вигода»), а їх реалізація проводиться засобами класичного маркетингу. 

    У вузькому розумінні маркетинг персоналу є одним з видів постачальницького 

маркетингу, кінцевою метою якого є вияв та покриття потреби підприємства в кадрах. Він 

орієнтований на пошук працівників, які своєю працею здатні створити споживчу вартість 

більшу за вартість їхньої робочої сили, спроможні регулювати затрати праці в залежності від 

потреб виробництва, схильні до саморозвитку та самовдосконалення.  

Маркетингова діяльність у сфері персоналу повинна охоплювати, з однієї сторони, 

аналіз ситуації на галузевому ринку праці та факторів впливу на неї (зовнішнє середовище 

господарювання), а з іншої - аналіз корпоративного ринку робочих місць та корпоративного 

ринку робочої сили (внутрішнє середовище господарювання). У зв'язку з цим ми вважаємо за 

доцільне розмежувати поняття внутрішнього та зовнішнього персонал-маркетингу. 
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Розглядаючи маркетинг персоналу, як безперервний процес, можна виділити ряд 

послідовних етапів його реалізації, заснованих на загальній методології та підході 

класичного маркетингу (рис. 2). Даний підхід дає можливість не тільки структурувати 

маркетингове спрямування управління персоналом, а й використовувати інструменти 

маркетингу для вирішення завдань кадрової служби. 

Запозичена з маркетингу товарів і послуг, технологія маркетингу персоналу 

включає розробку комплексу маркетингу.  Комплекс маркетингу персоналу охоплює 

наступні напрямки роботи: 

1. Вивчення вимог до персоналу та робочих місць. Вимоги до персоналу з боку 

працедавця формуються в процесі визначення потреби організації в кадрових ресурсах. 

Розробка вимог до персоналу полягає у формуванні уявлень про якісні характеристики 

персоналу (здібності, мотивацію, кваліфікацію) і здійснюється на основі штатного 

розкладу, поточного і перспективного аналізу вимог до посад і робочих місць. 

 
Рис.2. Процес здійснення маркетингу персоналу. 

 

2. Дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналіз 

зовнішніх і внутрішніх факторів організації є вихідною інформацією для визначення 

напрямів маркетингової діяльності, формування плану маркетингу. персоналу і заходів 

щодо його реалізації. Тут під зовнішніми факторами розуміються умови, які 

організація як суб'єкт управління, як правило, не може змінити, але повинна 

враховувати для правильного визначення якісної і кількісної потреби в персоналі та 

оптимальних джерел покриття цієї потреби. До них належать ситуація на ринку праці, 

Вибір та аналіз джерел інформації стосовно маркетингової 
діяльності підприємства

Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів маркетингової діяльності 
підприємства 

Формування плану маркетингу персоналу та його реалізація 

Розробка заходів по основних напрямках маркетингу персоналу 
підприємства 

Контроль маркетингу персоналу підприємства 
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розвиток технологій, особливості соціальних потреб, розвиток законодавства, кадрова 

політика конкурентів [3]. Під внутрішніми факторами розуміють чинники які 

піддаються управлінському впливу з боку організації. Сюди відносять місію та цілі 

організації, фінансові ресурси, кадровий потенціал, обрані джерела покриття потреби в 

кадрах [3]. 

3. Дослідження ринку праці. Предметом вивчення ринку праці є кадровий 

потенціал, який охоплює як зовнішній ринок праці, так і колектив, що вже є в 

наявності, тобто внутрішній ринок праці. Аналіз зовнішнього ринку праці проводиться 

в напрямках: визначення структури ринку праці, у тому числі регіональної, вікової, 

кваліфікаційної, професійної; дослідження мобільності робочої сили; визначення 

джерел покриття потреби в персоналі; дослідження поведінки конкурентів на ринку 

праці та вартості робочої сили. Даний аналіз дозволяє визначити кількісну і якісну 

характеристику таких параметрів ринку праці, як попит та пропозиція робочої сили. 

Дослідження внутрішнього ринку праці направлене на покриття потреби в персоналі за 

рахунок внутрішніх джерел. 

4 Дослідження іміджу підприємства як працедавця. Предметом вивчення іміджу 

підприємства є його позиція на внутрішньому і зовнішньому ринку праці. Імідж 

підприємства формується зовнішніми факторами впливу з боку маркетингового 

середовища, а також індивідуальними установками і перевагами. До інструментарію 

дослідження іміджу можна віднести: проведення опитування працівників 

підприємства, його партнерів, споживачів та інших груп, аналіз проведених компаній 

по найму, особливо невдалих заходів щодо підбору кандидатів, а також заходів щодо 

вербування персоналу з близького оточення співробітників, вивчення претензій 

працівників. Співробітники виступають учасниками внутрішнього ринку праці, а також 

служать носіями іміджу підприємства на зовнішньому ринку. 

5. Сегментація ринку праці. Сегментація є процесом подрібнення попиту на 

персонал і його пропозиції на окремі елементи, що відрізняються схожою реакцією на 

певний мотив зайнятості. Ці елементи є цільовими групами, на які орієнтується 

працедавець в своїх взаєминах з ринком праці. Утворені цільові групи мають бути по 

можливості однорідними по своєму внутрішньому вмісту, але різнорідні по 

зовнішньому складу. Основними методами сегментації ринку праці є факторний і 

кластерний аналізи.  
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6. Вибір джерел покриття потреби в персоналі. Джерела забезпечення потреби в 

персоналі можуть бути зовнішніми і внутрішніми по відношенню до організації-

працедавця. Завданням маркетингу у цьому плані є  встановлення  відповідності  між  

якісними  і  кількісними  вимогами  до характеристик потенційних співробітників, а 

також витрат, пов'язаних з використанням того або іншого джерела залучення 

персоналу. 

В рамках маркетингу персоналу доцільним є також виділення стратегічного та 

оперативного рівнів (див. таб.1). Стратегічний маркетинг кадрової діяльності є 

складовою кадрової політики підприємства. і включає проведення різного роду 

маркетингових досліджень.  Результатом його реалізації є формування цільових 

програм по залученню та утриманню персоналу на тривалу перспективу. Оперативний 

маркетинг персоналу орієнтований на поточну кадрову ситуацію і передбачає активний 

вплив як на ринок праці, так і на внутрішній персонал засобами конверсійного, 

інноваційного маркетингу, синхромаркетингу,  ремакретингу тощо. 
Таблиця 1 

Зміст стратегічного та оперативного персонал-маркетингу 
Напрямки персонал-маркетингу Рівні 

персонал-
маркетингу 

Зовнішній  Внутрішній  

Стратегічний • аналіз регіонального та галузевого ринку праці; 
• аналіз перспектив розвитку продуктивних сил 
регіону; 
• формування стратегії залучення 
висококваліфікованих кадрів; 
• вибір  зовнішніх джерел покриття потреби в 
персоналі; 
• дослідження соціальних потреб носіїв робочої сили 
для формування  оптимальної мотиваційної системи, 
• вивчення змін у трудовому законодавстві; 
• аналіз діяльності конкурентів, тобто вивчення форм і 
методів роботи з кадрами,  специфіки кадрової політики з  
метою вибору власного варіанту стратегії управління 
персоналом 

• аналіз загальної стратегії розвитку 
підприємства; 
• аналіз стану корпоративного ринку 
праці; 
• аналіз потреби в персоналі; 
• розробка вимог до персоналу; 
• аналіз привабливості робочих місць; 
• аналіз трудового потенціалу 
працівника та колективу; 
• вибір  внутрішніх джерел покриття 
потреби в персоналі; 
• розрахунок планових затрат на 
придбання і утримання персоналу 

Оперативний  • рекламна діяльність у сфері персонал-
маркетингу; 
• формування тактики залучення 
висококваліфікованих кадрів 
• пошук, підбір та відбір необхідного 
персоналу; 
• встановлення та підтримка зв’язків з 
зовнішніми джерелами покриття потреби в 
персоналі; 
• підтримка конкурентноздатності 
підприємства на ринку праці через зміни у системі 
мотивації, організації праці та виробництва... 

• комплексна оцінка 
конкурентоспроможності працівника 
на корпоративному ринку праці; 
• встановлення відповідності між 
„якістю праці” та „ціною праці”; 
• пристосування персоналу до 
потреб виробництва;  
• розстановка персоналу;  
• проведення опитування персоналу 
з метою вияву негативних тенденцій в 
кадровій системі та розробці мір по їх 
усуненню; 
• планування ділової кар’єри... 
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Висновки 

Таким чином, роль маркетингу як засобу управління персоналом підприємства в 

умовах динамічного зовнішнього середовища постійно зростає. Розглянута проблема 

стосується як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів формування 

ефективної системи управління персоналом із застосуванням елементів маркетингу, що 

дозволить розв'язати низку важливих практичних проблем вітчизняних підприємств 

щодо подолання браку кваліфікованих кадрів. 

Загалом маркетингова діяльність у сфері управління персоналом повинна 

включати: оцінку ситуації на регіональному та корпоративному ринках праці; аналіз 

діяльності конкурентів, тобто вивчення їх форм і методів роботи з кадрами, специфіки 

кадрової .політики з метою вибору власного варіанту стратегії управління персоналом; 

формування стратегії і тактики залучення висококваліфікованих кадрів, рекламну 

діяльність у сфері персоналу; вибір джерел покриття потреби в персоналі; вивчення 

трудового законодавства, прогнозування його можливої зміни в найближчий період 

часу, врахування особливостей законодавчої бази у сфері зайнятості, охорони і оплати 

праці тощо; дослідження соціальних потреб носіїв робочої сили для формування 

оптимальної мотиваційної системи. Наявність маркетологів у складі кадрових служб 

сприятиме залученню висококваліфікованої робочої сили та повнішому і більш 

раціональному використанню наявного персоналу. 

При цьому на особливу увагу заслуговує подальша розробка методичного 

апарату та засобів маркетингу персоналу на основі використання сучасних наукових 

підходів у сфері маркетингу та менеджменту персоналу. 
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АННОТАЦИЯ 

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

В статье раскрыта сущность и роль маркетинга в управлении персоналом предприятия, 
обоснована необходимость его использования при функционировании в рыночной среде. Совершен 
анализ эволюции понимания маркетинга в контексте управления кадровым потенциалом и определены 
слагающие, которые формируют данный вид деятельности.  Доказана целесообразность определения 
внешнего и внутреннего, стратегического и оперативного маркетинга персонала. 

 
 

THE SUMMARY 
 

MARKETING GOING NEAR MANAGEMENT PERSONNEL 
In the article the essence and role of marketing in the enterprise personnel management is exposed, the 

necessity of its usage in market environment is grounded. The analysis of evolution of marketing understanding 
in the context of personnel management is accomplished, the components forming this type of activity are 
determined.  Expedience of determination of the external and internal, strategic and operative personnel 
marketing is proved. 
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МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ 
 

О. О.  БОЧКО, В.М. СЛОБОДЯНЮК 
Мукачівський державний університет 

 
            В статті розглянуто  процес  застосування  маркетингових інструментів в сфері 
електронної комерції на прикладі інтернет-магазинів та основні їх  конкурентні переваги. 

 

Всесвітня мережа Інтернет все активніше використовується у сучасному бізнесі, 

сприяючи підвищенню його ефективності. На сьогодні дуже багато підприємств 

застосовують мережу Інтернет для вирішення різних маркетингових завдань. У той же 

час стрімкий розвиток нових технологій постійно відкриває нові можливості їхнього 

використання, що повинно враховуватися підприємствами, якщо останні не хочуть 

втратити свої конкурентні переваги на ринку. Широке впровадження Інтернет-
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маркетингу, яке спостерігається останнім часом, можна пояснити низкою переваг, що 

забезпечує використання його, як споживачами, так і виробниками товарів.   

Об’єкти та методи дослідження 

Виявляється, корисність Інтернету для бізнесу й життя зрозуміла далеко не всім 

громадянам нашого суспільства. Проте настав час не тільки технічних якісних 

маркетингових рішень.  

За даними маркетингових досліджень «Рамблер Інтернет Холдинг» на запитання 

«Чим вам корисний Інтернет?» відповіді користувачів були такими: 8% - не знають або 

ніякої користі для себе не бачать від мережі; 7% - у ній заробляють; 16% заощаджують 

на покупках; 21% - заощаджують на телефонних дзвінках; 29% - заходять у мережу 

подалі від реальності; 52% - скачують музику, фільми, програми; 69% - 

використовують мережну інформацію для своєї роботи [3, с.24-26]. 

На даний час питання розвитку різних галузей маркетингу досліджують багато 

вчених, зокрема: Ф. Котлер, В. Липчук, А. Павленко, А. Войчак, Е. Крекавський, Т. 

Примак та ін. В сучасних умовах стрімко розвивається Інтернет, проте нема згадувань 

про розвиток маркетингу в даній мережі та перспектив його діяльності, а тому 

особливу увагу зосередимо на маркетингу в електронній комерції.  

Постановка задачі 

Метою написання статті є обґрунтування можливості й основних напрямків 

використання Інтернет як каналу продажу і розробка інтернет-систем, які 

використовуються для організації маркетингової діяльності. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних задач: 

-   визначити особливості діяльності інтернет-магазинів як каналу продажу; 

- окреслити коло проблем, які необхідно вирішити спеціалістам з метою 

ефективної діяльності Інтернет маркетингу; 

- визначити основні елементи, на основі яких будують взаємовідносини з 

покупцями служби електронного магазину; 

-  охарактеризувати особливості таких елементів маркетингу, як позиціонування, 

диференціювання, ціноутворення та реклама в Інтернет-комерції.   

Результати та їх обговорення 

Електронна комерція стає все популярніша в сучасному бізнесі, оскільки вигідна 

і підприємствам, і покупцям. Саме це  робить електронний бізнес настільки 

привабливим, змушуючи компанії перебудовувати свою діяльність для участі в ньому. 
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Переваги використання електронних магазинів для покупців полягають в 

наступному: 

1. Зручність. Споживачі можуть замовляти товари цілодобово незалежно від 

того, де вони знаходяться. При цьому не потрібно витрачати час на поїздки чи пошуки 

потрібного товару в магазинах. 

2. Інформація. Покупці, не залишаючи домівки або офісу, одержують 

величезний обсяг порівняльних даних про  компанії, продукцію, конкурентів і ціни на 

товари. 

3. Мінімум переживань. Покупцям немає необхідності спілкуватися віч-на-віч із 

продавцем і піддаватися впливу раціональних і емоційних факторів переконання. 

 До переваг використання електронних магазинів для підприємств належать: 

1. Швидке пристосування до  ринкових умов. Компанії одержали можливість 

оперативно доповнювати торгові пропозиції, регулювати ціни і характеристики 

продукції. 

2. Зниження витрат. Онлайновий маркетинг дозволяє зменшити витрати на 

збереження і страхування товарів, оренду приміщень. Підтримка електронних 

каталогів обходитися істотно дешевше, ніж друк і розсилка поштою звичайних. 

3. Побудова партнерських відносин. Компанія-постачальник має можливість 

спілкуватися з покупцями в режимі реального часу, одержувати додаткову інформацію 

про їхні потреби, пересилати на комп'ютер споживача корисні поради, безкоштовні 

демо-версії комп'ютерних програм та ін. [1, с.113]. 

Поряд з перевагами  існує ряд проблем, які необхідно вирішити спеціалістам по 

маркетингу з метою ефективної діяльності інтернет-бізнесу: 

1. Обмеженість доступу покупців, а отже, й обсягу купівель. Незважаючи на 

швидкі темпи розвитку Інтернет-мережі,  обслуговується  відносно вузький сегмент 

ринку. Більш того, Web-користувачі блукають вузлами через цікавість, а не задля 

купівлі. За даними маркетингових досліджень «Рамблер Інтернет Холдинг»,  тільки 

18% Web-користувачів дійсно регулярно використовують Інтернет для купівлі 

потрібних товарів чи отримання різних комерційних послуг. Основними електронними 

покупцями є  промислові підприємства. 

2. Однобічність демографічної і психографічної інформації про споживачів. 

Як правило, користувачі інтерактивних послуг більш забезпечені та технічно 

підготовлені, ніж середньостатистичні громадяни. Це робить інтерактивний маркетинг 
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ідеальним інструментом для компаній, які реалізують комп’ютери, програмне 

забезпечення, побутову електроніку, фінансові послуги та  ін. товари. З іншого боку, з 

цієї ж причини інтерактивний маркетинг менш придатний для продажу товарів 

масового попиту. 

3. Хаотичність та інформаційне перевантаження.  Інтернет пропонує своїм 

користувачам мільйони Web-вузлів та неймовірні обсяги інформації. Мандрівка 

мережею може справити на пересічного покупця дуже негативне враження. Часто через 

надмірну кількість інформації, рекламні електронні оголошення та вузли просто не 

помічають потрібного. Як стверджують спеціалісти, Web-вузол повинен привертати 

увагу споживача впродовж восьми секунд, інакше на нього не звертається увага. Однак 

за такий короткий час маркетологам дуже важко розрекламувати та продати свій товар. 

4. Безпека. Варто звернути особливу увагу на питання, пов'язані з безпекою 

фінансових угод і передачею конфіденційної інформації. Можливі збитки від 

шахрайств і зловживань значно знижуються, якщо компанія користується послугами 

фірм, що професійно займаються питаннями забезпечення безпеки і проведення 

платежів. 

5. Етичні міркування полягають в дотриманні прав та свобод окремої особи. 

У маркетологів з'являється можливість легко та швидко відслідковувати відвідувачів 

Web-вузлу, тим більше, що багато покупців, що відвідують вузол, з готовністю 

повідомляють про себе найрізноманітнішу інформацію. Все це робить покупців 

беззахисними перед можливим інформаційним насильством у випадку, якщо компанія 

вирішить несанкціоновано використовувати особисті відомості для маркетингу своїх 

товарів чи обміну електронними списками розсилки з іншими компаніями [2]. 

З’ясовано, що Інтернет середовище зацікавлює бізнес країни у разі досягнення 

критичної маси проникнення, тобто коли понад 20% населення стають користувачами 

Інтернету. Згідно з даними компанії GFK Ukraine цього рівня в Україні досягнуто у 

вересні 2007 р. У 2009 р. встановлено новий рекорд активності: на території України 

з’явилося 12 млн. користувачів Інтернету. Досвід зарубіжних країн зі значно вищим 

рівнем проникнення фіксує подальше зростання цієї ролі світової інформаційної 

мережі, що прослідковуємо і в Україні [3, с.23]. 

Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на етапі розвитку. 

На даний час перед українськими маркетологами постає проблема узагальнення і 

створення теоретичних засад віртуальної маркетингової діяльності й отримання 
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навичок ефективного здійснення професійних маркетингових дій в умовах 

віртуального ринку. Тому особливу увагу звернемо на застосування маркетингових 

інструментів  в сфері електронної комерції.  

Електронна комерція - це бізнес-процеси та ділові операції, які здійснюються 

між суб'єктами за допомогою інформаційних та телекомунікаційних технологій і 

забезпечують досягнення економічних та фінансових цілей суб'єктів, а також сприяють 

зниженню затрат. Суб'єктами електронної комерції виступають фізичні та юридичні 

особи, а також урядові організації [8]. 

Онлайнова компанія (інтернет-компанія) - компанія, яка веде свої бізнес-

процеси повністю через мережу Інтернет. Найбільш розповсюдженими онлайновими 

компаніями є Інтернет-магазин. Інтернет-магазин (електронний магазин, онлайновий 

магазин) - це програмний комплекс, який дозволяє продавати товари чи послуги через 

мережу Інтернет та автоматизувати управління бізнес-процесами. Електронні магазини 

об'єднують елементи прямого маркетингу та традиційної торгівлі. Основними 

відмінностями інтернет-магазину від традиційного є інтерактивність, велика кількість 

інформації та асортименту продукції і персоналізований підхід до кожного відвідувача. 

Найбільшим недоліком електронних магазинів є те, що не можна торкнутися товару та 

оцінити його візуально. Проте, цей недолік з успіхом компенсується великою кількістю 

інформації, яку не зможе надати продавець в традиційному магазині [4, с.256].  

Відвідувач електронного магазину може легко знайти відповідь на всі 

запитання, які стосуються товарів та послуг, їх характеристик, способів покупки, 

оплати та доставки. Крім того, робота з відвідувачем сайту не  закінчується після 

прийняття ним рішення про покупку чи відмову від неї. Тому, варто йому зробити:  

-  закладку на сайт; 

-  підписати на розсилку, в якій повідомляється про нові надходження; 

-  залишити замовлення на товари, якщо таких в даний момент немає; 

-  зайти на гостьову книгу чи форум; 

-  заповнити анкету для персоналізації. 

Відзначимо основні елементи, на основі яких будують взаємовідносини з 

покупцями служби електронного магазину. Це каталог товарів, вся необхідна 

інформація для здійснення покупки, віртуальна корзина та процедура реєстрації. 

Віртуальна корзина - це список товарів, які вибрав покупець в інтернет-магазині. 

Важливо, щоб покупець до моменту відправлення заявки міг ефективно управляти 
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вмістом своєї віртуальної корзини та бачити всі  товари на загальну вартість  покупок. 

Іноді електронні магазини пропонують реєструватися до початку роботи з віртуальною 

корзиною, а деякі після формування замовлення. Відвідувачі, які зареєструвалися при 

вході в інтернет-магазин мають можливість отримувати персоналізовану інформацію 

та послуги (при умові існування в електронному магазині системи персоналізації).  

Для збільшення продаж інтернет-магазин повинен підтримувати різні методи 

замовлення: через веб-сторінку, по електронній пошті, по факсу чи телефону. Важливо 

автоматизувати процес замовлення та оплати. Після того, як відвідувач зробив 

замовлення в інтернет-магазині, йому необхідно відправити автоматичне 

підтвердження по електронній пошті чи факсу. На випадок, якщо у клієнта виникнуть 

запитання у підтвердженні, повинна бути інформація щодо даного замовлення: адрес 

доставки, замовлені товари, дату і час замовлення, а також контактна інформація 

продавця. Бажано, щоб інтернет-магазин підтримував функцію електронного 

відслідковування виконання замовлення чи доставки. Також, інтернет-магазини 

повинні надавати своїм покупцям всі можливі, з фінансової точки зору, способи 

оплати. Звичайно, це залежить від вартості товарів та послуг, які продає інтернет-

магазин і, відповідно, від його аудиторії.  

Постачання товарів є важливим етапом завершення покупки. Від того, наскільки 

оперативною буде доставка, залежать подальші замовлення покупця та його відгуки 

про роботу інтернет-магазину. Враження про інтернет-магазин доповнюються 

враженнями від постачання товарів. Адже, в момент доставки товару представники 

інтернет-магазину зустрічаються з покупцем особисто. Перед постачанням товарів 

служба електронного магазину підтверджує отримання замовлення по електронній 

пошті чи телефону та повідомляє про дату доставки. Якщо товар постачається 

безпосередньо через мережу (програми, інформація чи інша продукція в цифровому 

форматі), необхідно своєчасно повідомити покупця про поступлення коштів на рахунок 

продавця, з метою надання доступу до товару якнайшвидше, без затримок. В Україні, 

найчастіше, постачають товари за допомогою кур'єрської служби та поштою.  

Як і традиційні компанії, онлайнові компанії та інтернет-магазини повинні 

проводити позиціонування. Це дії щодо розробки пропозиції компанії та її іміджу, 

направлені на те, щоб зайняти певне позитивне положення в свідомості цільової групи 

споживачів. Для ефективного функціонування електронний магазин повинен, в першу 

чергу, орієнтуватися на цільових споживачів. Для цього необхідно скласти список 
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факторів, які можуть вплинути на оцінку, запропонованих компанією товарів чи 

послуг, цільової групи споживачів [5, с.22].  

Таким чином, онлайнові компанії створюють моделі споживчих потреб. 

Кінцевим результатом позиціонування електронного магазину є створення його 

позитивного іміджу на основі цінних для цільових споживачів пропозицій. Стратегія 

позиціонування для кожного інтернет-магазину є різною, але, вважаємо, що ключовим 

напрямком при цьому є позиціонування по якості обслуговування. Тому, інтернет-

маркетологи повинні провести аналіз значимості додаткових послуг, вибравши 

найцінніші послуги для цільової аудиторії та провести по ним позиціонування.  

Для того, щоб отримати конкурентні переваги, кожна компанія повинна знайти 

свої власні способи диференціювання пропозицій. Диференціювання - це процес 

розробки ряду істотних особливостей продукту, які повинні відрізняти його від товарів 

конкурентів [6, с.125].  

Інтернет-компанії та інтернет-магазини можуть проводити диференціацію своїх 

пропозицій по таким напрямкам: товарам, послугам, персоналу, маркетинговим 

каналам та іміджу. Оскільки, через мережу Інтернет продаються, в основному, 

стандартні товари, які мають низькі можливості для диференціювання, то для інтернет-

магазинів ефективним напрямком для диференціації є саме послуги. Електронні 

магазини можуть проводити диференціацію додаткових послуг по таким змінним: 

простота оформлення замовлення, зручність, постачання, установка, консультування, 

надання всієї необхідної інформації щодо продукції в будь-який час, післяпродажне 

обслуговування і ремонт. Таким чином, інтернет-магазини мають можливість для 

диференціації на кожному етапі споживчого ланцюгу.  

Однак, при диференціюванні послуг інновації легко копіюються конкурентами. 

Тому інтернет-магазини повинні підтримувати високу якість надання додаткових 

послуг при продажу товарів та використовувати персоналізацію. Додатковий сервіс, як 

правило, сприяє підвищенню цінності товарів та їх просуванню на ринок.  

Таким чином, основними конкурентними перевагами інтернет-магазину є 

висока відвідуваність, широкий асортимент, повнота інформації про товари та послуги, 

швидкість зворотного зв'язку, зручність навігації, достатній вибір можливостей оплати 

та компетентність співробітників при обслуговуванні клієнтів.  

Система ціноутворення є важливою компонентою маркетингу. Перед компанією 

виникає необхідність створення унікальної пропозиції, щоб не знижувати ціни. В 
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ситуації, коли постійно зростає кількість інтернет-магазинів, які торгують одними і 

тими ж товарами, існує необхідність диференціації та створення додаткових послуг для 

надання товарам більшої цінності.  

Основною відмінністю ціноутворення в мережі Інтернет від ціноутворення на 
традиційних ринках є можливість: зі сторони продавця адресувати пропозиції 
конкретним покупцям по спеціальним цінам та встановлювати аукціонні ціни чи 
динамічно міняти їх в залежності від попиту; зі сторони покупця швидко порівнювати 
ціни великої кількості продавців, а також називати свою ціну та вчасно отримувати 
відповідь.  

Деніел Еймор пропонує наступні принципи ціноутворення в системі Інтернет:  
1. Ціна на товар нижче собівартості, що ґрунтується на тому, що компанія 

одержує прибуток з додаткових послуг і тому має можливість продавати товари по 
ціні, яка може бути нижчою або дорівнювати собівартості. Наприклад, за рахунок 
реклами існує багато друкованих видань, які продаються по цінам, нижчим ніж їх 
собівартість. Таким чином,  інтернет-магазини ставлять на товари низькі ціни за 
рахунок прибутків з баннерної реклами чи інших додаткових послуг.  

2. Ціна міняється в залежності від попиту. Даний принцип ціноутворення 
базується на тому, що ціну встановлюють в залежності від попиту, але не нижче ніж її 
собівартість. Наприклад, авіакомпанії при існуванні великого попиту на квитки 
певного авіарейсу підвищують ціни, та навпаки, для повного розпродажу на 
найближчий рейс знижують ціни.  

3. Ціна на транзакцію. Деякі товари чи послуги досить дорогі і необхідність в їх 
використанні виникає не так часто, щоб споживачу було вигідно купити даний товар. В 
такому випадку є сенс встановити ціну за користування даним товаром. В основному, 
це стосується програмного забезпечення. Використовуючи даний підхід, компанія має 
змогу отримувати стабільний прибуток [7, с.526].  

Отже, вибір того чи іншого методу ціноутворення обумовлюється різними 
причинами і залежить від дії певних факторів. Щоб добитися успіху в Інтернет-мережі 
компанія повинна запропонувати послуги більш якісні, ніж конкуренти, оскільки, 
якість обслуговування в сфері електронної комерції є ключовим фактором успіху. Тому 
необхідно застосовувати маркетингові інструменти для визначення цінних для цільової 
аудиторії послуг.  

 Реклама в Інтернеті інтерактивна, тобто можна спілкуватись зі своїми клієнтами 
на форумі в зручний час, клієнти можуть залишити відгуки про проведену роботу (а 
такі відгуки часто відіграють важливу роль для того, хто вагається з вибором). Реклама 
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не обмежується конкретним містом чи областю, оскільки її однаково добре видно з 
будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету у будь-якому куточку не тільки 
України, а й у всього світу [8]. 

Висновки 
Отже, розвиток мережі Інтернет суттєво вплинув на сучасні методи організації 

комерційної діяльності. Сьогодні мережа використовується в діяльності багатьох 
підприємств. Інтернет є новим каналом прямих продажів, який в деяких випадках  
більш ефективніший за традиційні засоби. Основною метою інтеграції традиційних 
форм маркетингового впливу в системі Інтернет є перетворення споживача на 
активного учасника взаємовідносин.  

 Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є поглиблений розгляд 
можливостей адаптації маркетингових інструментів для застосування в різних моделях 
електронної комерції та видах електронного бізнесу. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МАРКЕТИНГ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
В статье рассмотрено процес применения маркетинговых инструментов в сфере электронной 

коммерции на примере интернет-магазинов и основные их конкурентные преимущества. 
 

THE SUMMARY 
 

MARKETING IN THE ELECTRONIC COMMERCE 
In the article the process of application of marketing’s instruments is considered in the sphere of 

electronic commerce on the example of the internet Shops and basic them  competitive edges. 
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УДК  331.5.024.5 
 
ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В 

УМОВАХ КРИЗИ 
 

А.Г.ЛИЗАНЕЦЬ, В.ПАНКУЛИЧ, О. РУСИН 
Мукачівський державний університет 

 
У статті проаналізовано наслідки впливу економічної кризи на стан регіонального ринку праці 

Закарпатської області та визначено пріоритетні способи управління ними з точки зору державних 
регіональних органів регулювання зайнятості, окремих підприємств та носіїв робочої сили. 
Обґрунтовано необхідність застосування активної політики регулювання ринку праці, методи якої 
повинні бути диференційовані відповідно до суб’єктів їх здійснення. 

 
Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується посиленням 

розвитку кризових явищ у всіх її секторах. Вітчизняна фінансово-економічна криза 

носить системний характер, та є породженням, з одного боку, світової кризи, а з іншого 

– нераціональної внутрішньої політики та структурного дисбалансу в економіці. 

Негативними результатами кризи стає скорочення обсягів виробництва, зниження 

платоспроможності населення, масове банкрутство підприємств, і, як наслідок, 

погіршення ситуації на ринку праці – незбалансованість попиту та пропозиції робочої 

сили, підвищення рівня безробіття, збільшення масштабів неповної зайнятості.  

У зв’язку з цим одним із найбільш нагальних завдань, які є актуальними для 

вирішення в сучасних умовах господарювання, стає вирішення проблем управління 

ринком праці. 

Об’єкти та методи дослідження 

В останні роки вчені приділяли значну увагу розвитку ринку праці, осмисленню 

світового досвіду і власної практики в галузі управління й регулювання процесів 

зайнятості. Різні аспекти даної проблеми одержали широке висвітлення в працях 

Лібанової Є.М., Мельничука Д.П., Чепурко Г.І.,, Петюха В.М. тощо.  Однак основні 

поняття й категорії, що відображають процеси, які відбуваються на ринку праці, 

неоднозначно трактуються різними авторами. Залишаються неопрацьованими деякі 

аспекти, зокрема, пов’язані з диференціацією методів та політики управління ринком 

праці на різних фазах циклу розвитку економіки. 

Відсутні критерії вибору пріоритетних методів вирішення проблем ринку праці 

з точки зору різних його суб’єктів – держави, регіону, підприємств, носія робочої сили. 

Поки що недостатньо проробленими залишаються питання політики ринку праці в 

умовах кризи, що і зумовило вибір теми даного дослідження. 
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Постановка задачі 

Метою даної статті є систематизація і аналіз наслідків впливу фінансово-

економічної кризи на окремі суб’єкти регіонального ринку праці Закарпатської області 

та визначення пріоритетних способів їх подолання. 

Результати та їх обговорення 

Ринок праці є механізмом, за допомогою якого відбувається об’єднання та 

взаємодія власників та споживачів робочої сили. Він виступає системою суспільних 

відносин, соціальних – в тому числі, юридичних – норм та інститутів, які забезпечують 

нормальне відтворення і ефективне використання праці, кількість та якість якої 

відповідним чином винагороджується [2]. У вузькому розумінні, це один з механізмів 

узгодження попиту на робочу силу з сторони роботодавців і пропозиції робочої сили з 

сторони осіб, готових працювати по найму. 

З одного боку, ринок праці – елемент економічної системи, від якого залежать 

вектор і темпи макроекономічної динаміки, з іншого – він опосередковує вплив 

макроекономічного розвитку на добробут населення та на стан багатьох соціальних 

процесів. 

Суб'єктами, які входять до ринкових відносин та впливають на них, є 

роботодавці, наймані працівники, безробітні, різні посередники – державні служби 

зайнятості, кадрові агентства тощо. 

Ринок праці не регулює безпосередньо процесу купівлі-продажу, а створює умови для 

задоволення попиту і пропозиції на робочу силу. 

Основними індикаторами збалансованості ринку праці є зайнятість та безробіття. 

Зайнятість формується задоволеною пропозицією робочої сили, а безробіття – попитом, 

який не підкріплений відповідною пропозицією. 

Ринок праці може розглядатись як багаторівневе поняття: на рівні окремої країни, 

регіону, галузі, окремого підприємства. 

Сукупний попит на робочу силу на регіональному рівні визначається величиною 

ринку робочих місць та співвідношенням кількості вакансій та зайнятих місць на ньому. В 

залежності від галузевої приналежності суб'єкту господарювання, який формує попит 

(виду діяльності, яким він займається), в межах регіонального можна виділити ряд 

галузевих ринків. Структура регіонального ринку робочих місць в галузевому розрізі 

залежить від розміщення та рівня розвитку продуктивних сил регіону, які, в свою чергу, 

визначаються його природно-ресурсним, економічним та трудовим потенціалом. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

191

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

Економічна місткість регіонального ринку праці формується за рахунок реальної 

потреби в робочій силі суб'єктів господарювання різних форм власності, розмірів, 

спеціалізації, розміщених на цій території, тобто попитом на робочу силу зі сторони 

корпоративних ринків праці. А отже     

РРП = ∑ ГРП =  ∑ КРП,                  (1) 

де  РРП - регіональний ринок робочих місць; 

 ГРП - галузевий ринок робочих місць;  

КРП - корпоративний ринок робочих місць. 

Взаємозв'язок між галузевим та регіональним ринком праці відображено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1. Схема взаємозв’язку між регіональним та  галузевим ринком праці [3] 

 

Величина галузевого ринку робочих місць на регіональному рівні у відповідний 

період може бути визначена за наступною формулою: 

ГРП = ∑ ГКРП,                                                                             (2) 

ГКРП = М1 + М2 + М3 -З,                                                                    (3) 

 а отже 

ГРП =  (М1 + М2 + М3 -3),                                                          (4) ∑
де ГКРП - корпоративний ринок праці підприємства даного виду діяльності; 
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підприємствах даної галузі 
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зайняті незайняті зайняті 
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 М1 — кількість фактично заповнених робочих місць на підприємстві на початок 

планового періоду; 

М2 - кількість наявних, але вакантних робочих місць на підприємстві на початок 

планового періоду; 

Мз — очікувана кількість новостворених робочих місць, введених в дію впродовж 

періоду;  

З - кількість ліквідованих робочих місць, з відповідним реальним вивільненням 

робочої сили [3]. 

Кризові явища в економіці впливають на стан ринку праці, викликаючи 

негативні явища та тенденції. Зниження попиту на робочу силу з боку корпоративних 

ринків веде до збільшення пропозиції з боку її власників на відповідних галузевих 

ринках. Різниця між обсягами сукупного попиту та пропозиції на різних галузевих 

ринках при відповідній низькій мобільності робочої сили (її нездатності чи небажанні 

освоювати нові види діяльності) посилює незбалансованість ринку праці на 

регіональному рівні. 

Об’єктом нашого дослідження виступає регіональний ринок праці Закарпатської 

області, ситуація на якому відображає тенденції, властиві для вітчизняного ринку праці 

загалом. 

За даними Держкомстату, чисельність зайнятого населення Закарпатської 

області віком 15-70 років у І півріччі 2009 року зменшилася, порівняно з відповідним 

періодом минулого року, на  29,9 тис. осіб і становила 524,2 тис. [4]. Рівень зайнятості 

населення знизився до 56,8 % (середній по Україні – 57,7%) [5]. 

Рівень безробіття економічно активного населення, визначений за методологією 

МОП, зріс на 4,4 відсоткових пункти і склав 10,2 % (середній по Україні – 9,1%). 

На підприємствах області продовжується застосування режиму неповної 

зайнятості. За даними Держкомстату України за 2009 р. на підприємствах області у 

відпустках з дозволу та ініціативи адміністрації перебувало 2,3 % чисельності штатних 

працівників, у режимі неповного робочого дня (тижня) - 8,2 % кількості штатних 

працівників. 

В умовах негативного впливу фінансово-економічної кризи на стан економіки 

області, помітно звузилася сфера прикладання праці. Кількість вільних робочих місць, 

дані про наявність яких надійшли до центрів зайнятості від підприємств, організацій та 
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установ протягом дев’яти місяців 2009 року, скоротилася, порівняно з попереднім 

роком, з 29,8 тис. до 18,1  тис. або на 39% [5].  

Згідно офіційних даних, представлених службами зайнятості області, у 

середньому на 1 вакансію претендувало  13 осіб (за відповідний період  2008 р. 

чисельність претендентів на 1 вільне робоче місце була меншою вдвічі – 6 осіб). 

Стан аналізованого регіонального ринку праці є результатом існування проблем 

та суперечностей, які тривалий час не вирішувались та продовжують загострюватися 

під впливом кризи. 

 Серед основних проблем ринку праці Закарпатської області слід виділити: 

1) висока залежність економічної сфери від політичної кон’юнктури, 

відсутність чітких погоджених орієнтирів розвитку, його пріоритетів, непослідовність 

проведення економічної політики, послаблення ролі держави, зниження довіри 

населення до державної соціально-економічної політики;  

2) короткострокова орієнтованість економічної діяльності, відсутність 

крупних довгострокових проектів при недостатньому інвестуванні виробничої сфери; 

3) негативні демографічні тенденції, наслідком чого є скорочення населення 

працездатного віку при збільшенні кількості населення непрацездатного віку; 

4) територіальні та структурні диспропорції попиту та пропозиції на ринку 

праці та фоні інтенсивних міграційних процесів, у тому числі за кордон; 

5) незбалансованість існуючих трудових ресурсів та робочих місць, що 

пов’язано з відсутністю їх планування, недосконалістю інвестиційної політики, 

збереженням високої питомої ваги непрестижної фізичної малокваліфікованої праці, 

тяжких та шкідливих умов праці; 

6) процеси глобалізації економіки підвищують міжнародну конкуренцію за 

кваліфіковану робочу силу. З іншого боку, посилення кризи викликає зворотний рух 

робочої сили, яка повертається із-за кордону, тим самим викликаючи збільшення 

кількості безробітних та погіршуючи економічний стан області. 

Визначені проблеми справляють негативний вплив на всі суб’єкти ринкових 

відносин у сфері праці. У таблиці 1 наведено наслідки впливу ситуації на ринку праці 

Закарпатської області на регіон в цілому, на окремі суб’єкти господарювання та на 

носіїв робочої сили. 
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Таблиця 1 
Проблеми на ринку праці Закарпатської області в розрізі окремих суб’єктів 

Проблеми 
регіонального ринку праці корпоративних ринків праці носіїв робочої сили 

1.1 Відсутність великих 
промислових підприємств 

зменшує потенційну кількість 
нових робочих місць 

2.1 Неефективна робота 
кадрових служб підприємств та 
їх нездатність застосовувати 

функціональні методи адаптації  

3.1 Недостатня інформованість 
випускників щодо професійного 
вибору в сучасних економічних 

умовах (низька якість 
профорієнтаційної роботи) 

1.2 Скорочення обсягів 
виробництва чи припинення 
діяльності загалом викликає 

масові вивільнення працівників 

2.2 Труднощі в організації 
навчання, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників підприємств. 

3.2 Низький рівень доходів 
населення (у першу чергу 
сільського) що ускладнює 
процес навчання за межами 

району. 

1.3 Професійно-кваліфікаційний 
склад тих, хто перебуває на 
обліку в службі зайнятості у 

більшості не відповідає потребам 
ринку праці. 

2.3 Відсутність засобів для 
створення соціальної 

інфраструктури та навчальної 
бази на підприємстві 

3.3 Високі кваліфікаційні вимоги 
підприємств до працівників. 

1.4 Досить високий міграційний 
приріст населення. Значна 

частина заробітчан повертається 
з-за кордону через вплив світової 

кризи. 

2.4. Низька якість співпраці 
суб’єктів господарювання з 
державними службами 
зайнятості та кадровими 

агентствами 

3.4 Пріоритет працевлаштування 
по знайомству. 

1.5 Малі та середні підприємства 
є основними постачальниками на 

ринок праці нових робочих 
місць. 

Податковий тиск та вплив кризи 
на малий і середній бізнес, веде 
до їхньої стагнації та погіршує 

ситуацію на ринку праці. 

2.5 Небажання або невміння 
застосування сучасних кадрових 

технологій – лізингу та 
маркетингу персоналу 

3.5 Повна відсутність або  низька 
впливовість профспілок як 
органу захисту інтересів 

працівників 

1.6 Наявність сезонного 
безробіття, особливо в гірських 

районах 

2.6 Втрата кваліфікованих кадрів 
через об’єктивну потребу 
вивільнення надлишкового 

персоналу. 

3.6 Слабка соціальна 
захищеність працівників 

 

Кризові явища в економіці та їх системні і локальні прояви на ринку праці 

вимагають регулювання зайнятості через вибір та впровадження відповідної політики. 

Традиційно застосовують дві форми політики ринку праці – активну та пасивну [2]. 

Активна політика на ринку праці – це комплекс методів і заходів, націлених на 

сприяння найшвидшому поверненню безробітних до активної праці, тоді як при 

пасивній політиці в країні формується «ринковий» державний патерналізм, в умовах 

якого держава бере на себе відповідальність за стан працівників і роботодавців на 

ринку праці [1]. Пасивна політика надає гарантії працівникам у збереженні робочого 

місця, виплаті заробітної плати і допомоги, соціальному страхуванні тощо, а 

роботодавцям гарантує попит на запланований обсяг продукції, стабільні ціни й 
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цільове фінансування. Недоліками такої політики є те, що ці гарантії, дозволяючи 

працівникам і роботодавцям відчувати себе захищеними при будь-яких ринкових 

коливаннях, обмежують стимули до особистої активності, до пошуку найефективніших 

сфер застосування праці, підвищення продуктивності, виявлення внутрішніх резервів 

самозабезпечення, тобто розвивають пасивність у соціально-трудових відносинах. 

Тому за умов економічного спаду, на нашу думку, пріоритетного значення 

набуває активна політика як засіб відновлення необхідної рівноваги на ринку праці. 

Проте суб’єктами здійснення активної політики за цих умов виявляються не лише 

державні органи регулювання зайнятості (у першу чергу біржі праці), а і самі 

роботодавці, посередники на ринку праці, носії робочої сили. 

Методи і форми активної політики є диверсифікованими відповідно до суб’єктів 

їх здійснення. Таблиця 2 містить перелік найбільш доцільних для застосування методів 

впливу на проблеми ринку праці кризового періоду з точки зору різних суб’єктів. 
 

Таблиця 2  
Методи активної політики на ринку праці Закарпатської області в період кризи 

Методи активної політики на ринку праці на рівні 
регіону підприємства носія робочої сили 

нагнітання попиту на робочу силу 
через інвестиції у розвиток 
продуктивних сил, державні 
замовлення, пільги щодо 

оподаткування підприємцям, які 
збільшують кількість робочих місць 

 

удосконалення кадрової 
політики (системи мотивації, 

прийомів залучення, 
планування кар’єри тощо) з 
метою підвищення власної 
конкурентоспроможності на 

ринку праці 

активна участь у 
профорієнтаційних заходах (аналіз 

особистих схильностей та 
уподобань, участь у презентаціях 
різних фірм, вивчення тенденцій 
розвитку економіки) з метою 
правильного вибору сфери 

трудової діяльності 
поліпшення процесу 

працевлаштування незайнятої 
частини ЕАН через: 

 сприяння зацікавленості 
роботодавців в інформуванні служби 
зайнятості щодо наявних вакансій 
через, наприклад, можливість на 
пільгових умовах публікувати 
рекламу у ЗМІ; 

 активізація та заохочення появи і 
розвитку посередників на ринку праці 
– рекрутингових агентств та агентств 
по працевлаштуванню 

широке використання методів 
функціональної адаптації 

персоналу у кризові періоди 
розвитку – нестандартних 
режимів робочого часу та 

внутрішнього руху персоналу 
як альтернативи вивільнення 
надлишкового персоналу 

 

покращення якісних характеристик 
власного трудового потенціалу 

шляхом здобуття освіти, 
підвищення кваліфікації, освоєння 

нових видів діяльності 

застосування контрактного 
тимчасового найму на тристоронній 
основі (між службою зайнятості, 
тимчасовим працівником та 

підприємцем) 
 

реформування кадрових служб 
у напрямку розширення їх 
функцій через застосування 

прийомів кадрового 
маркетингу (рекламної 
діяльності, зв’язків з 

громадськістю, організацією 
презентацій тощо) 

відстоювання власного права на 
працю (у тому числі і у судовому 
порядку) у випадку порушення 
роботодавцем норм трудового 
законодавства щодо  найму, 

вивільнення, умов праці, надання 
відпусток тощо. 
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працевлаштування через 
підприємства, які застосовують 
кадровий лізинг, створюючи 

своєрідну проміжну форму  між 
постійною зайнятістю та 
випадковими роботами 

 

скорочення  чисельності 
персоналу та витрат на його 

утримання через використання 
послуг підприємств, які 

займаються кадровим лізингом 
(організацією тимчасового 

контрактного найму)  

активний пошук роботи шляхом 
використання послуг агентств по 
працевлаштуванню, через служби 
зайнятості, а також особисто 

виступаючи у ролі маркетолога 
свого товару – робочої сили 

сприяння незайнятій частині ЕАН у 
відкритті власної справи 

 

пошук фінансових 
можливостей для інвестицій у 

трудовий потенціал – 
створення навчальної бази, 

об’єктів соціальної 
інфраструктури 

 

вплив на умови зайнятості у 
процесі формування трудових 
відносин з роботодавцем – при 

укладанні трудового 
договору/контракту 

перенавчання та перекваліфікація з 
боку служб зайнятості з метою 
подальшого працевлаштування 

розширення співпраці з 
рекрутинговими агентствами 

та агентствами по 
працевлаштуванню для 
оперативного покриття 

потреби в кадрах   

активізація ролі, розширення 
повноважень та впливовості  

профспілок 
на процеси формування і реалізації 
кадрової політики підприємств 

 
Водночас регіональним органам виконавчої влади Закарпатської області для 

підвищення рівня керованості процесів управління ринком праці в умовах кризи 

необхідно проводити: 

- моніторинг ситуації на ринку праці,  

- розробку прогнозу попиту та пропозиції в розрізі професійно-

кваліфікаційних груп; регулювання розподілу трудових ресурсів,  

- розробку та реалізацію програм підвищення територіальної мобільності 

робочої сили,  

- розробку та реалізацію програм інформування населення щодо ситуації 

на ринку праці, професійної орієнтації молоді, здійснення проектів, які спрямовані на 

популяризацію робітничих професій;  

- координацію територіальної програми сприяння зайнятості у Закарпатті з 

регіональними програмами соціально-економічного розвитку, інвестиційними 

проектами тощо.  

Висновки 
  
Таким чином, політика регулювання зайнятості на регіональному рівні в умовах 

кризи повинна розроблятись з урахуванням інтересів усіх суб’єктів ринкових відносин. 

Інтегральне застосування активних методів впливу на ситуацію як з боку державних 

органів, так і самих підприємств та економічно-активного населення сприятиме 

збалансуванню попиту та пропозиції робочої сили, зниженню напруги на ринку праці 

через скорочення рівня безробіття. Особливий інтерес викликає та потребує 
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подальшого дослідження можливість та переваги застосування працевлаштування 

через підприємства тимчасового найму, які використовують прийоми кадрового 

лізингу. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 

В статье произведен анализ последствий влияния экономического кризиса на состояние 
регионального рынка труда Закарпатской области и определены приоритетные способы управления 
ними с точки зрения государственных региональных органов регулирования занятости, отдельных 
предприятий и носителей рабочей силы. Обоснована необходимость использования активной политики 
регулирования рынка труда, методы которой должны быть дифференцированы соответственно с 
субъектами их реализации.  

 
THE SUMMARY 

 
PROBLEMS OF REGIONAL LABOUR-MARKET AND WAY OF THEIR DECISION IN THE 

CONDITIONS OF CRISIS 
In the article the consequences of economic crisis influence on the Transcarpathian regional labour 

market condition are analyzed and certain methods of their management from the point of view of the public 
regional organs of employment adjusting, separate enterprises and the labour force owners are determined. The 
necessity of application of the active policy of labour-market adjusting, the methods of which must be 
differentiated in accordance with the subjects of their realization, is grounded. 
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УДК 330.332 
 
 

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ 
ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

 
В.Ф. ЛАЗАР 1 Н.М. СТАЩУК 2 
1 Мукачівський держаний університет 

2 Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 

 
За останні роки розвитку економіки значного поштовху набули банківська, 

страхова, інвестиційна та низка інших видів економічної діяльності. Це в свою чергу 

спонукало значну переорієнтацію математичних досліджень у напрямку вдосконалення 

та розробки інструментарію для кількісного аналізу фінансів та фінансових 

розрахунків. Як відомо [1,2], таким інструментарієм є фінансова математика, яку часто 

також називають актуарною математикою. За останні десятиріччя впровадження в 

економіку цієї дисципліни стало особливо актуальним. Предметом дослідження 

фінансової математики є фінанси та фінансово – економічні функціональні 

взаємозв’язки між основними параметрами та характеристиками фінансових 

показників. 

При укладанні фінансових угод завжди закладаються кількісні значення не 

менше трьох типів параметрів: 

1) вартісні  характеристики – розміри платежів, кредитів, базових зобов’язань, 

курс цінних паперів, розміри дивідендних виплат і т.п.; 

2) часові характеристики – терміни кредитів, часові схеми погашення боргу, 

тривалість пільгового періоду кредитування, терміни виплати дивідентів; 

3) відсоткові ставки – специфічні фінансові характеристики, що описують 

величину прибутку від обороту фінансових сум та дають можливість порівнювати різні 

способи вкладання грошей з погляду ефективності того чи іншого способу 

інвестування. 

Зауважимо, що розгляд фінансових угод із врахуванням лише вказаних трьох 

параметрів, як правило не є повним, так як реальні угоди передбачають уведення 

значно більшої кількості вхідних параметрів. Однак, це не зменшує загальності у 

підходах досліджень фінансової математики, так як при збільшенні цих параметрів 

сутність її предмету і методів аналізу економічних ситуацій не міняються. Тому в 

подальшому будемо оперувати вказаними вихідними параметрами. З математичної 

точки зору ці параметри вимагають уточнень та строгості їх уведення, що стає 
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важливим при побудові адекватних моделей [3,4] економічних досліджень сучасних 

ринкових відносин. 

В силу сказаного можна побудувати таку схему щодо сутності та предмету 

фінансової математики.  

 
Рис.1 Схема сутності досліджень фінансового інструментарію 

 

Між наведеними вище типами фінансових характеристик є відповідні 

функціональні зв’язки та залежності. Вивчення таких залежностей на підставі 

досліджень ефективних методів розв’язання фінансових задач становить предмет 

фінансової математики у вузькому розумінні. У широкому розумінні фінансова 

математика досліджує проблеми побудови і перевірки на практиці математичних 

моделей [3-6] функціонування різних фінансових систем економіки держав або 

окремих їх економічних підрозділів, а також міжнародних фінансових систем. При 

цьому розв’язуються проблеми: 

– планування динаміки фінансових потоків у мікро – та макроекономіці;  

– фінансового аналізу державних та міжнародних фінансових систем; 
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– вивчення закономірностей взаємодії потоків товарів та грошей; 

– оптимального використання обмежених фінансових і матеріальних ресурсів; 

–  дослідження закономірностей функціонування фінансових механізмів і т.п. 

Як бачимо, фінансова математика є суто прикладною наукою, що має реальне 

практичне застосування в сучасній економіці, є окремим розділом фінансової науки. 

Тому важливими та актуальними стають дослідження сучасної ринкової економіки з 

позицій фінансової математики, наділені математичною строгістю, вірогідністю й 

незаперечністю заключних тверджень та висновків. 

Постановка задачі  

В рамках відзначеної актуальності та окресленого  предмету досліджень 

ставиться задача охарактеризувати основні вхідні параметри фінансових розрахунків, 

провести математичний аналіз основних параметрів та встановити величину сумарного 

капіталу при розрахунках за простими відсотками. 

Результати та їх обговорення 

1. Основні вхідні параметри фінансових розрахунків. 

Будь-яке укладення угоди при її кількісному аналізі характеризується 

наступними параметрами. 

Часові параметри: 

0t  - дата укладення угоди; T  - термін або період угоди; Tt +0  - дата погашення 

прийнятих зобов’язань. 

Вартісні параметри: 

( )0tS  - стартовий капітал; 

Параметри доходу від реалізації угоди: 

( )( 00 ,, tSTtI )  - плата за позику, відсоток, відсотковий дохід або абсолютний 

приріст стартового капіталу ; ( )0tS

( ) ( ) ( )( )0000 ,, tSTtItSTtS +=+    (1) 

- повна вартість доходу або нарощена сума. 

Наведеним параметрам схематично можемо поставити у відповідність діаграму  
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Рис.2. Діаграма нарощення стартового капіталу 

З трьох типів параметрів два є незалежними. При цьому найбільш важливим в 

процесі перебігу угоди є відсоток, а тому строгий аналіз цього параметра є 

першочерговим. 

2. Математичний аналіз основних параметрів. 

Припустимо, що економічна ситуація є такою, що у будь – який момент часу t  

поточна сума капіталу описується неперервно – диференційованою функцією ( )tS . 

Нехай в початковий момент часу  значення 0t ( )0tS  відповідає стартовому капіталу 

угоди. Розвинемо функцію  в ряд Тейлора [7] в околі точки . Для цього 

скористаємось теоремою про розвинення функції в ряд Тейлора. 

( )tS 0t

Теорема. Якщо функція ( )tf  в замкнутому проміжку [ ]tt ,0  є неперервно – 

диференційованою  разів, то 1+n
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де ξ  - деяке число з проміжку ( , тобто )tt ,0 [ ]tt ,0∈ξ . 

Записану формулу називають формулою Тейлора. Останній доданок у цій 

формулі  
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називають залишковим членом. Цей член дає значення різниці  між 

функцією  та виразом у розкладі до останнього члена, тобто  
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На основі цієї теореми, якщо знехтувати залишковим членом розвинення, 

можемо записати, що  

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
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0
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0
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n

n
n
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n

Stt
n

tStttStttStStS

Припустимо, що функція  є лінійною, тобто що  ( )tS

( ) .kconsttS ==′       (3) 

 

Тоді  

( ) ( ) ( ) 0... 1 ===′′′=′′ +nStStS      (4) 

на всьому проміжку . А отже, в момент часу [ tt ,0 ] t  капітал фінансової операції 

буде рівний 

( ) ( ) ( )00 ttktStS −+= .     (5) 

Нехай термін угоди T . Тоді на момент закінчення періоду угоди  капітал 

буде рівний  

Tt +0

( ) ( ) kTtSTtS +=+ 00 .     (6) 

Плата за позику ( відсоток)  

( )( ) ( ) ( ) kTtSTtStSTtI =−+= 0000 ,, .      

Як бачимо, у такому випадку, відсоток є функцією, прямопропорційною до 

терміну угоди. Тому природно назвати такий відсоток простим відсотком. Таке 

означення простого відсотка можна вважати суто математичним. Аналогічним стає 

означення й складного відсотка, який будемо розглядати в подальшому. 

3. Величина сумарного капіталу при нарахуванні за простими відсотками. 

Важливою характеристикою діяльності підприємства або фірми може бути сума 

нарощень капіталу або відсотка за деякий термін базового часу укладання угоди чи 

кредиту. Така сума може бути прийнята за енергетичний параметр фірми, так як будь - 

яка фірма навіть з нульовим поточним капіталом, але зі значною до даного часу сумою 

поточних капіталів несе у собі велику енергію минулих накопичень, принаймні у формі 

іміджу.  

Нехай стартовий капітал в момент часу  рівний , базовий період 

становить T . За простим відсотком функція нарощення капіталу, очевидно, буде такою 

0t )( 0tS

))(()()( 000 tttStStS −α+= ,    (7) 
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де  - інтерес угоди,  - біжуча зміна часу. Оцінимо величину сумарного 

капіталу, яким користувалася фірма на інтервалі часу 

α t

[ ]Ttt +00 , . Таку оцінку можемо 

провести геометрично (на основі діаграми, відповідної простим відсоткам) або 

безпосередньо інтегруванням функції (7) в інтервалі [ ]Ttt +00 , . 

 Геометричний підхід. Розглянемо діаграму простих відсотків на базовому 

періоді. 

 

Рис.3. Діаграма оцінки сукупного капіталу  

Згідно цієї діаграми в перебігу часу базового періоду сукупний капітал рівний 

площі трапеції, зображеної на ній, тобто рівний сумі площ прямокутника та 

прямокутного трикутника. Отже, сумарний капітал 
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2
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Остаточно, сумарний капітал 

=),( 0 TtK ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α
+

2
1)( 0

TTtS .     (8) 

Це і є формула перебігу сумарного капіталу  підприємства в базовому періоді T  

з відсотковою долею в одиницю часу ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛α

c
%

. 

Інтегральний підхід. Розглянемо інтеграл 
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Як бачимо, знову одержуємо формулу (8). Отже, результат інтегрального 

підходу співпадає з геометричним. 

 В завершення зауважимо, що сумарний капітал можна вважати 

енергетичною мірою перебігу фінансів тієї чи іншої економічної структури. А отже, 

при виборі фірми щодо укладення угоди часто буває доречним та вигідним врахування 

максимуму енергетики тієї чи іншої фірми. 

Висновки 

При укладенні фінансових угод потрібно: 

- детально охарактеризувати найважливіші вхідні параметри вищих фінансових 

розрахунків; 

- провести математичний аналіз простих та заданих деякою функцією відсотків, 

необхідних для укладання фінансових угод та проектів; 

- шляхом інтегрування нарощених поточних капіталів встановити величину 

сумарного капіталу у відповідності з нарахуванням нарощеної суми за простими або 

складними відсотками. 
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УДК 336.64 
 
 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ  
НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 

 (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ  «ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ 
ПРОГРАМ З ФІНАНСІВ») 

 
Г.В. ЛАНЬО 

Мукачівський державний університет 
 

 
Обґрунтовано нові підходи до викладання дисциплін, пов’язаних із вивченням прикладних 

програмних продуктів за фаховим рівнем. Автор доводить, що при формуванні інформаційної культури 
слід не лише навчати працювати з конкретними програмними продуктами, але й надавати методичні 
прийоми самостійного навчання в майбутньому. Результатом дослідження є формування і 
обґрунтування рекомендацій щодо методичних аспектів і вироблення практичних навичок аналізу, 
впровадження і використання сучасних інформаційних технологій.  

 
Постановка задачі 

Сучасний період характеризується переходом до інформаційного суспільства, 

головне місце в якому займають інформаційні технології (ІТ), засновані на 

комунікаційних засобах та засобах обробки інформації[1].  

В епоху глобалізації ІТ починають виконувати роль п’ятого чинника 

виробництва, поряд з працею, капіталом, природними ресурсами та підприємництвом.  

Сучасні  комп’ютерні мережі стають основними системами постачання 

інформації та забезпечують зв'язок у режимі реального часу. Зараз бізнес стає 

електронним, тобто комерційні дії між партнерами (укладання та виконання договорів, 

купівля-продаж товарів або послуг, банківські операції, операції на фондовому ринку з 

цінними паперами тощо) відбувається за допомогою обміну електронними 

документами в інформаційному просторі предметної області. Предметну область 

можна визначити як один чи кілька об’єктів управління або певні їх частини, 

інформація яких моделюється за допомогою баз даних (БД) та використовується для 

розв’язання різних функціональних задач. Тобто в наш час відбувається перехід до так 

званого «інформаційного суспільства» – суспільства, де більшість працюючих зайняті 

виробництвом, збереженням, переробкою і використанням інформації. 

В період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати 

фахівця до швидкого сприйняття і обробки великих обсягів інформації, оволодінню 

сучасними засобами, методами і технологіями роботи.  Це призводить до того, що 

спеціаліст, крім фахових знань, повинен мати певний рівень інформаційної культури. 

«Інформаційна культура» – вміння цілеспрямовано працювати із інформацією і 
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використовувати для її отримання, обробки і передачі комп’ютерну інформаційну 

технологію, сучасні технічні засоби і методи[2]. 

Сучасний спеціаліст у будь-який сфері оцінюється за вмінням працювати із 

програмними продуктами визначеної фахової (предметної) області, оскільки саме це 

забезпечує його перевагу серед інших конкурентів на ринку праці.  

Для забезпечення формування вказаних вмінь у вузі викладаються 

спеціалізовані дисципліни. Зокрема для підготовки спеціалістів, що навчаються за 

спеціальністю «Фінанси», у навчальному плані передбачено предмет «Застосування 

пакетів прикладних програм з фінансів». Викладанню прикладних дисциплін в області 

програмного забезпечення притаманні наступні проблеми. 

1. Динамічна стрімка зміна вимог щодо знань і навичок роботи спеціалістів з 

новими програмними продуктами, які з’являються у предметних областях.  

2. Сучасні програмні продукти – дорогий товар, оскільки програмні продукти і 

комп'ютерні бази даних є предметом інтелектуальної праці фахівців високої 

кваліфікації. Висока вартість програмних продуктів часто призводить до неможливості 

їх придбання вузами. 

3. В області фінансів програмні продукти в більшості випадків розробляються 

«під замовника», тобто для конкретної галузі, організації, установи і їх 

розповсюдження до інших установ не передбачається  

Об’єкти та методи дослідження 

Представлення апробованої методики викладання застосування пакетів 

прикладних програм, яка дозволяє формувати знання у галузі сучасних програмних 

продуктів зокрема і формування інформаційної культури загалом. 

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань і 

навичок із застосування автоматизованих робочих місць (АРМ) для автоматизації 

оброблення інформації у сфері фінансів. 

Завдання вивчення дисципліни — навчитися проводити дослідження в фінансах 

на предмет виявлення передумов упровадження обчислювальної техніки та вибору 

інформаційних технологій; розробляти постановки та алгоритми автоматизованого 

розв'язання задач; аналізувати програмні продукти, інформаційні засоби та технології 

на відповідність специфіці конкретного економічного об'єкта; впроваджувати нові чи 

модернізувати існуючі інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні 

засоби та технології; програмні продукти, інформаційних засобів і технологій, 
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використовувати існуючі інформаційні системи для створення інформаційної бази та 

виконання конкретних функцій управлінської діяльності. 

Дисципліна «Застосування пакетів прикладних програм з фінансів» 

викладається в останньому навчальному семестрі. Це зумовлено тим, що для вивчення 

дисципліни студент має бути підготовлений як з фахової точки зору, так і володіти 

сучасними інформаційними технологіями і вже володіти вміннями щодо використання 

найбільш розповсюджених програмних засобів (операційні системи, текстові і табличні 

процесори, засоби підготовки презентацій, браузери, системи управління базами даних 

тощо).  

Дисципліни, що передують вивченню дисципліни «Застосування пакетів 

прикладних програм з фінансів» умовно можна поділити на 4 групи: фінанси, 

бухгалтерський облік, економічні розрахунки, інформаційні системи і технології, які 

наведені  на рис.1: 

 

 
Рис.1 Класифікація пакетів прикладних програм з фінансів. 

 

Окремо варто зупинитися на дисциплінах, що викладаються кафедрою 

Інформаційних технологій. Пакети прикладних програм є складовою частиною 

програмного забезпечення інформаційних систем, які в свою чергу є об’єктом вивчення 

інформатики. Саме виходячи з такої логіки «Інформатика» – «Інформатика за 

професійним спрямуванням» – «Інформаційні системи і технології у фінансах» – 

«Застосування пакетів прикладних програм з фінансів» викладаються дисципліни 

кафедрою Інформаційних технологій для студентів спеціальності «Фінанси», 

забезпечуючи наскрізну безперервність вивчення всіх класів програмного забезпечення 

і поступово розширяючи тезаурус (можливість сприйняття інформації) майбутніх 

спеціалістів. Між дисциплінами є дуже тісні взаємозв’язки і майже неможливо 
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розглядати окремо один курс від іншого. Характерним прикладом є складова «Бази 

даних», яка вивчається в курсі «Інформатика за професійним спрямуванням» і дає 

ґрунтовну підготовку студентів щодо будови і використання сучасних машинних баз 

даних, оскільки більшість сучасних пакетів прикладних програм спеціального 

призначення побудовані на концепції реляційних баз даних (1С, Парус, Форт-Аналітик 

тощо) 

Пакети прикладних програм з фінансів. Їх місце в класифікаційній 

структурі сучасного програмного забезпечення. Особливістю дисциплін, що 

пов’язані з вивченням інформатики, інформаційних систем і технологій є те, що це, по-

перше – досить нова галузь людських знань,  по-друге, вона дуже динамічна. Тому на 

сучасному етапі з даних дисциплін майже нема однозначних, традиційних, «сталих» 

визначень, прийомів, класифікацій. Для ілюстрації цього твердження розглянемо одну 

з кількох класифікацій програмного забезпечення та класифікації прикладного 

програмного забезпечення з фінансів, що пропонується студентам при вивченні 

дисципліни  «Застосування пакетів прикладних програм з фінансів». 

Класифікація програмного забезпечення. Одна з найбільш поширених систем 

класифікації програмного забезпечення – за областю використання. При такому підході 

програмне забезпечення поділяють на 3 класи : 

1) системне програмне забезпечення (System Software) — сукупність 

програм і програмних комплексів для забезпечення роботи комп'ютера і мереж ЕОМ; 

2) пакети прикладних програм (ППП) (application program package) — 

комплекс взаємозалежних програм для рішення задач певного класу конкретної 

предметної області. 

3) інструментарій технології програмування (мови та середовища 

програмування) — сукупність програм і програмних комплексів, що забезпечують 

технологію розробки, налагодження і впровадження створюваних програмних 

продуктів. 

ППП є найбільш багаточисельним класом програмних продуктів. В 

прикладному програмному забезпеченні виділяють ППП загального призначення і 

ППП спеціального призначення. 

ППП загального призначення використовуються в різних предметних областях: 

текстові редактори і процесори, табличні процесори, графічні редактори, СУБД, 

інтегровані ППП, засоби мультимедіа (створення презентацій), органайзери 
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(планувальники), програми-перекладачі, засоби перевірки орфографії і розпізнавання 

тексту (сканування), комунікаційні ППП (для організації взаємодії користувача з 

віддаленими абонентами та інформаційними ресурсами мережі), браузери, засоби 

створення WWW, ППП електронної пошти. 

ППП спеціального призначення використовуються для розв’язання задач в 

окремих предметних областях: систем підтримки прийняття рішень (СППР), ППП 

автоматизованого бухгалтерського обліку; ППП фінансової діяльності; банківські 

інформаційні системи; ППП керування персоналом (кадровий облік); ППП керування 

матеріальними запасами; ППП керування виробництвом; ППП автоматизованого 

проектування і конструювання; ППП управління технологічними процесами і т.п. 

Класифікація спеціального прикладного  програмного забезпечення наведена на рис. 2. 

 
Рис.2 Класифікація прикладного  програмного забезпечення. 

 

Найбільш важливою і характерною рисою для даного класу програмних 

продуктів є створення дружнього інтерфейсу для кінцевих користувачів-

непрограмістів. 

Класифікація пакетів прикладних програм з фінансів. Програми фінансового 

аналізу з точки зору класифікації програмних продуктів відносяться до прикладних 

програм спеціального призначення, клас систем підтримки прийняття рішень (СППР) – 

інтерактивних комп’ютерних систем, призначених для підтримки різних видів 

діяльності при прийнятті рішень зі слабко структурованих і неструктурованих 

проблем. Класифікація прикладного  програмного забезпечення з фінансів наведена на 

рис. 3. 
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 Рис.3 Класифікація програм фінансового аналізу. 

 

Першою класифікаційною ознакою прикладних програм з фінансів – є сфера 

використання. Відомо, що до сфери фінансів відносяться різного роду установи: банки, 

страхові організації, податкові органи, кредитні спілки тощо, кожна з яких має свій 

власний встановлений перелік функцій і інформаційного забезпечення (документів, 

систем класифікації і кодування інформації, складу баз даних), які і реалізують у 

прикладних програмах спеціального призначення. 

Друга класифікаційна ознака. Сучасний спеціаліст з фінансів (невеликого або 

середнього підприємства) може мати різні рівні комп’ютерних засобів і технологій. 

Класифікація програмних засобів за рівнями найкраще подана у Г.М.Устинової[3]  

наступним чином: 

1. Прості (нескладні) стандартні фінансові функції у складі універсальних 

програм (наприклад, табличні процесори), які підтримують наступні напрямки 

фінансової спеціалізації: аналіз потоків платежів, розробка планів погашення кредиту, 

аналіз ризиків, аналіз цінних паперів з фіксованим прибутком, аналіз короткострокових 

фінансових операцій, аналіз зобов’язань з виплатою прибутку при погашенні 

2. Складні програмні інструменти (надбудови), які реалізують аналітико-

прогнозні методи у складі універсальних комп’ютерних програм для підтримки 

ділових функцій, а саме: одно- і двох факторного аналізу методом “а що, якщо?”, 

кореляційно-регресійного аналізу і інших можливостей статистичного пакету аналізу 
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даних, аналізу і прогнозування на основі динамічних рядів (трендів і прогнозування по 

трендам), методи оптимізації і підбору параметра, методи імітаційного моделювання.  

3. Рівень спеціалізованих функціональних комп’ютерних технологій. Охоплює 

різні ПП (за видами фінансового менеджменту) і зорієнтовані на міжнародні стандарти 

фінансових звітів, комплексне поєднання планування, обліку і контролю. На ринку 

пропонуються 2 основні категорії відповідних ПП в залежності від розміру 

підприємства: 1) малі і середні та 2) великі корпорації. Основні особливості розвинутих 

спеціалізованих генераторів підтримки фінансових рішень: розрахунок і перерахунок 

всіх розділів фінансового плану з врахуванням всіх методів і значень даних, 

настроювання програм на національні законодавчі особливості, наявність генератора 

друку звітних форм, табличне або графічне відображення, консультації за змістом 

виконуваних робіт. 

4. Макрорівень національних і міжнародних фінансових комп’ютерних 

технологій. Забезпечує фінансову  взаємодію організації і її зовнішнього середовища, 

підтримує правовий і банківський інтерфейс. Розвинуті  спеціалізовані СППР є 

головною категорією ІС в області менеджменту, а також головною тенденцією 

комп’ютерних технологій у фінансовому менеджменті. 

Третя класифікаційна ознака програмних продуктів відноситься до їхнього 

кінцевого користувача: внутрішнього або зовнішнього. Аналіз фінансового стану є 

невід’ємною частиною управлінського обліку. Відповідно, модулі фінансового аналізу 

реалізовані  в тому або іншому вигляді у складі будь-якої КІС (корпоративної 

інформаційної системи) або програм бухгалтерського обліку, які орієнтовані на середні 

і великі підприємства. Але значна частина програм аналізу фінансового стану  - це 

програми, які орієнтовані на аналіз фінансового стану підприємства за зовнішніми 

даними (тобто користувач отримує дані або на папері або у вигляді електронних 

документів), оскільки саме такі дані найчастіше використовуються при підготовці 

фінансового висновку. Крім названого існує ще ряд факторів, які обмежують 

використання вбудованих систем фінансового аналізу: 

- аналіз майже завжди виконується спеціалістами, які не мають доступу до 

внутрішньої бухгалтерії підприємства (наприклад, експертами кредитного відділу 

банку). 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

212

 

Журнал наукових праць №8(3)’2010 
 

- вбудовані аналітичні інструменти майже завжди орієнтовані на внутрішнього 

користувача і при підготовці фінансового висновку для інвестора виявляються або 

незручними, або неприпустимими; 

- при передачі  документів між об’єктами фінансової діяльності електронна 

форма досить часто є неприпустимою, оскільки необхідними є оригінали печаток, 

підписів тощо. 

Наведені класифікації програмного забезпечення на сьогоднішній день не є 

класичними. Можна наводити приклади і інших класифікацій, але в даному випадку не 

це є темою дослідження. Наведені класифікації лише ілюструють методологію 

викладання і побудови курсу «Застосування пакетів прикладних програм з фінансів». 

Схема організації учбового процесу з дисципліни «Застосування ППП з 

фінансів». Головним завдання в організації учбового процесу прикладної дисципліни є 

викладання методології ознайомлення з програмними продуктами (на основі обраного 

викладачем програмного забезпечення), з наступним залученням студента у 

самостійний вибір і самостійне вивчення програмних засобів у процесі рішення 

прикладних завдань. Враховуючи це,  на лекціях особлива увага надається 

теоретичному аспекту дисципліни, а на лабораторних заняттях – надання можливості 

студенту під керівництвом викладача оволодіти принципами ознайомлення і роботи з 

програмними продуктами. 

Лекційні заняття. Основним спрямуванням лекційних занять є  огляд сучасного 

стану програмного забезпечення і огляд прикладних програм з фінансів, що найбільш 

розповсюджені. Лекція як форма організації учбового процесу при викладанні даної 

дисципліни має ряд відмінностей і переваг: дає цілісне і логічне розкриття основних 

положень учбової дисципліни; надає студентам методологію вивчення різних 

програмних продуктів; передає зміст дисципліни і є основним джерелом при підготовці 

студента до контрольних заходів за умови відсутності учбової літератури.  

Лекційний курс дисципліни умовно поділено на дві частини. Перша частина 

містить теоретичні основи програмного забезпечення а саме: основні терміни і поняття 

програмного забезпечення, класифікацію програмних продуктів, життєвий цикл 

програмних продуктів, умови розповсюдження і захисту програмних продуктів, 

категорії розробників і користувачів програмного забезпечення. Друга частина 

лекційного курсу присвячена розгляду прикладних програмних продуктів: 1С-
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Підприємство, Парус-Підприємство, Форт-Аналітик, Audit Expert, Project Expert, КІС 

«Галактика». 

Розгляд програмних продуктів відбувається за планом: призначення, версії, 

додатки, загальна характеристика, фірма розробник, основні терміни і поняття 

програмного продукту, складові, етапи роботи з програмою. 

Як показує досвід, такий підхід забезпечує методичну єдність і цілісність 

підходів щодо вивчення різноманітних програмних продуктів. 

Лабораторні заняття. Лабораторні заняття є основною формою занять з точки 

зору набуття майбутніми спеціалістами  практичних навичок. Лабораторні заняття 

проводяться у комп’ютерних класах із застосуванням комп’ютерної техніки і 

відповідних програмних засобів. На лабораторних заняттях студентам пропонуються 

задачі, що як найбільше наближені до завдань реального життя: розрахунок показників 

фінансового звіту на основі даних реального бухгалтерсько балансу; статистичні 

розрахунки, аналіз даних на основі трендів, аналіз варіантів за технологією «а що, 

якщо?»,  аналіз потоків платежів, розробка плану погашення кредиту, розрахунки на 

основі простих і складних відсотків, складання бухгалтерської і фінансової звітності 

умовних підприємств. Лабораторні роботи за використовуваними програмними 

продуктами умовно також можна поділити на дві частини: 

1) Використання табличного процесора Excel для здійснення фінансових 

розрахунків 

2) Використання прикладних програмних продуктів спеціального 

призначення: 1С-Підприємство,  Парус-Підприємство, Форт-Аналітик.  

Звичайно, бажаним є більша кількість програмних продуктів, з якими можна 

було б ознайомити студентів, але дане прагнення скоріш за все залишиться 

нездійсненим, тому що нові програмні продукти дуже дорогі, орієнтовані на вирішення 

вузького кола спеціалізованих завдань, вимагають попередньої ґрунтовної підготовки 

викладачів (бажано спеціалізованими центрами або фірмами-розробниками).  

Самостійна робота студентів. До видів самостійної роботи відносяться: 

опрацювання лекційного матеріалу і додаткової літератури, підготовка до 

лабораторних занять, поточного і семестрового контролю. Крім того одним з  

результатів самостійної роботи студентів має стати рішення кількох прикладних 

завдань, які по суті формулює сам студент на основі даних, які він має (наприклад) при 

роботі над дипломним проектом. В такому випадку роль викладача в організації і 
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керівництві самостійною роботою полягає у: акцентуванні уваги на коло питань, які 

мають зацікавити студентів; наданні консультативної і методичної  підтримки; 

здійсненні корекції самостійної роботи  

Головна мета, яка ставиться при формулюванні завдань для самостійної роботи 

студента – це формування самостійності мислення і відповідальності студента 

(майбутнього спеціаліста). Здійснюється це через виховання із застосуванням простого 

прийому: завдання до самостійної роботи має бути сформульовано таким чином, щоб 

студент не був зобов’язаний йог виконувати, але бажав це зробити. 

Контроль знань. Однієї з найважливіших складових учбового процесу є 

контроль знань студентів. В найбільш загальному випадку він поділяється на поточний 

і семестровий. Основними функціями контролю є: визначення ступеня засвоєння 

матеріалу, систематизація знань, стимулювання відповідального відношення до 

навчання, покращення пам’яті, набуття навичок використання отриманих знань. 

Велика кількість функцій контролю висувають і вимоги до нього. Контроль має бути: 

всебічний (здійснення контролю має бути за змістом формою, вільності і самостійності 

володіння матеріалом), систематичний (регулярний, з визначеними етапами, формами і 

об’ємом питань), стимулюючий (всі види контролю для будь якої людини це стрес той 

або іншої ступені). Одним з головних завдань контролю – підтримка і спонукання 

студентів до подальшого навчання. 

Висновки 

Ефективність господарських і фінансових операцій залежить від якісного і 

детального розрахунку, прогнозування і аналізу. Загальною тенденцією підвищення 

якості даними процесами є автоматизація рішень всього спектру фінансово-кредитних 

завдань. Відповідні пакети прикладних програм значно знижають трудомісткість, 

позбавляють рутинних операцій, здійснюють наскрізний контроль за станом фінансів, 

їх всебічного аналізу і обґрунтованого планування. 

Невід’ємною частиною професійної діяльності фінансиста на сьогоднішній день 

є його компетентність в галузі нових інформаційних технологій, а  важливим фактором 

ефективності їх використання  - є знання прикладних спеціалістів реальних 

можливостей, особливостей застосування і розуміння тенденцій розвитку і 

вдосконалення тих чи інших програмних продуктів чи їх класів. 

Для досягнення вказаних результатів у вузі необхідно мати наявність програми 

наскрізної підготовки майбутніх спеціалістів з низкою дисциплін з відповідної 
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предметної галузі, головне завдання яких – формування освіченої людини у сфері 

сучасних інформаційних систем, технологій, програмних засобів. 

У статті представлена апробована методика, яка ґрунтується головним   чином 

на використанні прикладних програмних засобів і ознайомлення із станом ринку 

сучасних програмних продуктів а також формування вмінь і навичок щодо 

самостійного ознайомлення з новими програмними продуктами не дивлячись на їх 

приналежність до тієї чи іншої предметної сфері і рівня складності. Запропоновані 

методичні підходи мають перспективи дослідження і можуть бути використані у 

контексті формування професійної компетентності спеціаліста. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. “Основи інформаційних систем” під ред. В.Ф.Ситника, Київ, КНЕУ, 1997, 

252с. 
2. Информатика. Учебник под ред. Макаровой Н.В., Москва, “Финансы и 

статистика”, 2001, 768с. 
3. Устинова Г.М. “Информационные системы менеджмента”, Санкт-Петербург, 

“DiaSoftUP”, 2000, 368с. 
4. Лапішко М.Л. “Основи фінансово-статистичного аналізу економічних 

процесів”, Лвів,”Світ”,1995, 328с. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА  
НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ИЗ ФИНАНСОВ») 
Обоснованно новые подходы к преподаванию дисциплин, связанных с изучением прикладных 

программных продуктов за профессиональным уровнем. Автор доказывает, что при формировании 
информационной культуры следует не только учить работать с конкретными программы продуктами, но 
и предоставлять методические приемы самостоятельной учебы в будущем. Результатом исследования 
является формирование и обоснование рекомендаций относительно методических аспектов и выработки 
практических навыков анализа, внедрения и использования современных информационных технологий.  

 
 

THE SUMMARY 
 

PROBLEMS OF FORMING OF INFORMATIVE CULTURE OF SPECIALIST  
ON THE STAGE OF PRIMARY (ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINE  OF «APPLICATION OF 

APPLICATION PACKAGES FROM FINANCES») 
Grounded new going near teaching of disciplines, related to the study of the applied software products 

after a professional level. An author proves that at forming of informative culture it is necessary not only to 
teach to work with concrete programs by products but also give the methodical receptions of independent studies 
in the future. A research result is forming and ground of recommendations in relation to methodical aspects and 
making of practical skills of analysis, introduction and use of modern information technologies.  

 



«Науковий вісник Мукачівського державного університету» 
журнал наукових праць 

 
ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Мукачівського державною 
університету» приймає до розгляду наукові статті за матеріалами досліджень і науково-
технічних розробок, виконаних науковцями інституту та науковцями інших вузів та установ. 
При отриманні позитивної рецензії на розглядувані редакційною колегією статті вони будуть 
опубліковані в журналі. 

 
ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТТІ 

Для публікації автори повинні подати в редакцію журналу: 
1. Електронний варіант статті (файл на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл статті 

повинен мати назву (англійською мовою): Stat-прізвище першого автора). 
2. Рукопис статті (роздрукований з електронного варіанту статті (файлу)), підписаний 

авторами, в 1 -ому примірнику. 
3. Електронний варіант анотацій українською, англійською та російською мовами 

(міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD-диску). Файл анотації повинен 
мати назву (англійською мовою): Anot-прізвище першого автора). 

4. Роздрукований варіант анотацій з назвою статті українською, англійською та 
російською мовами (текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між 
рядками - одинарний), 1- примірник. 

5. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та 
російською 
мовами (міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл 
інформації повинен мати назву (англійською мовою): Inform-прізвище першого автора). 
Відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, вчена ступінь, посада, назва кафедри 
та установи, наукові інтереси авторів, контактні телефони, домашня адреса). 

6. Рецензія на статтю, підписана доктором (кандидатом) наук за напрямком наукової 
діяльності (підпис рецензента повинен бути завірений установою). 

Рукопис   статті,   анотації,   інформація   про   авторів,   дискета   (CD-диск) 
подаються в редакцію в прозорому файлі. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ 

 
Статтю треба розбивати на підрозділи з назвами. Всі підрозділи статті виділити 

курсивом, напівжирними літерами, окремим рядком, 12 пт. 
Першим підрозділом (абзацем) статті має бути анотація українською мовою (до 10 

рядків тексту), текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між рядками -
одинарний. 

- Підрозділ «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими практичними завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться; 

- Підрозділ «Об'єкти та методи дослідження» (аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 

- Підрозділ «Постановка задачі» (формування мети статті); 
- Підрозділ «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу 

досліджень); 
- Підрозділ «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших 

розвідок у цьому напрямі); 
- Підрозділ «Література» (назва підрозділу «ЛІТЕРАТУРА» пишеться прописними 

літерами, шрифтом Times New Roman , 12 пт.). 



ОБСЯГ СТАТТІ 
- Оглядово-узагальнюючого характеру - 10 сторінок формату А4; 
- проблемного характеру - до 6 сторінок формату А4; 
- про розв'язання конкретної наукової задачі - до 5-ти сторінок формату А4; 
- короткого повідомлення про досягнутий результат - до 3 сторінок формату А4. 
Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до розгляду не приймаються. 
1. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4). 
2. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається) 
3. Поля - всі поля 2,5 см. 
4. Колонтитули-1,25 см. 
5. Сторінки - без нумерації. 
6. Весь текст набирається тільки шрифтом Times New Roman розміром 12 пт за допомогою 

текстового редактора Microsoft Word (не нижче версії Word-97). 
7. Перший рядок - відступ на 1,25 см. 
8. Інтервал між рядками - 1,5. 
9. Вирівнювання по ширині. 
 

10. Переноси слів не допускаються. 
11. Не використовуйте макроси та вбудовані об'єкти. 
12. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 
 

- рукопис починається з індексу УДК, шрифт Times New Roman, 12 пт у верхньому 
лівому кутку аркуша; 

- назва статті - великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman,       12 пт 
(посередині); 

- Ініціали, прізвища авторів - великими літерами, шрифт Times New Roman, 10 пт 
(посередині); 

- Назва установи, де працює автор - повністю, шрифт Times New Roman, 8 пт 
(посередині); 

- Через один рядок з абзацу починається «Вступ»; 
 

13. При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він повинен 
бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними рядковими літерами 
розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків наскрізна для всієї статті. 
Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в тексті. 

14. Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме слово 
«Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться напівжирним шрифтом 
розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. Розміщувати таблиці необхідно 
після першого згадування в тексті. 

15. Формули друкуються враховуючи такі вимоги: 
 

- При наборі формул використовують редактор формул Equation. 
- Формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції. 
- Формула розміщується по центру, її номер розташовується біля границі поля. 
- написання формул має бути чітким - належність індексів зрозуміла, дроби та дужки 

оформленні чітко, з використанням проміжків між ними. 
- Курсивом виділяються тільки латинські літери. 
16. Перелік використаних джерел вміщується в кінці статті, нумерується відповідно з 

порядком посилання на джерела у тексті, оформляється згідно ГОСТ 7.1-84. У тексті рукопису 
посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Посилання на ще не 
опубліковані праці не допускається. 

 
СТАТТІ, ОФОРМЛЕННІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНА ЧЕНИХ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 
Відповідальність за зміст статті несе автор. 
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