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УДК 549.234:546.6
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ТЕРМІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ
НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ
Ю.Ю. ЖИГУЦ1, Д.Ф. ЧЕРНЕГА2, В.Ф. ЛАЗАР3
2

1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Національний технічний університет України «КПІ»
3
Мукачівський державний університет

В роботі проаналізовано технологію металотермічного отримання жароміцних сплавів на
нікелевій основі. Запропоновано використання розробленого складу екзотермічної шихти, що дозволяє
не тільки отримувати завданий хімічний склад сплаву, але і структуру, механічні і службові
властивості. При цьому одночасно використовуються основні переваги металотермічного синтезу, а
саме можливість отримувати відливки в місцях, віддалених від джерел електроенергії при відсутності
промислового устаткування. Розроблена технологія може використовуватися при зварюванні
заготовок, ремонті деталей і нанесенні покриттів.
Ключові слова: жароміцні сплави, нікелеві сплави, металотермія, механічні і службові
властивості.

Термітні методи отримання заліза і сталей відомі вже понад століття та тільки
останнім часом з’явилися умови для синтезу широкого спектру сплавів за рахунок
алюмінотермічного відновлення оксидів металів порошковим алюмінієм. Суттєвим
обмеженням на шляху синтезу сплавів являло собою не тільки складність отримання
інгредієнтів металотермічної реакції – оксидів металів, їх дисперсність, відсутність
технологічних прийомів проведення такого синтезу, але і недослідженість фізичних,
механічних, службових властивостей сплавів. З цієї точки зору особливу увагу
викликає проблема впливу легуючих елементів на структуроутворення термітних
нікелевих сплавів, а як наслідок встановлення і оптимізація їх властивостей.
Відомо, що ливарні жароміцні сплави на нікелевій основі використовуються для
виготовлення соплових лопаток і вінців, цільнолитих роторів та робочих лопаток
газових турбін.
Поєднання металотермічного методу синтезу і специфічних характеристик
синтезованого матеріалу відкриває нові можливості для отримання вищеназваних
деталей литвом і використанням високоперегрітого сплаву для їх ремонту і
відновлення. Крім цього металотермічні методи мають цілий ряд і інших преваг, а саме
високу продуктивність процесу, зручність й універсальність оснащення, відсутність
потреби у джерелах електроенергії та можливість їх застосування при терміновому
отримуванні сплаву. Суттєві переваги термітного способу синтезу і зараз викликають
до нього цілком заслужений інтерес.
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Поставлена проблема
Аналіз способів термітного синтезу виявив проблему, яка полягає у
вдосконаленні організації способу отримування, ремонту і відновлення розмірів
деталей при виготовленні виливків з нікелевих сплавів в результаті металотермічних
реакцій. Ця технологія повинна легко, економічно й швидко дозволяти отримувати
термітні жароміцні нікелеві сплави.
Мета роботи
Основною метою проведеного дослідження було встановлення можливості
синтезу жароміцних сплавів на нікелевій основі алюмінотермічним відновленням,
дослідження властивостей синтезованих сплавів, оптимізація їх структури та
властивостей і формування галузей найбільш вдалого їх застосування.
Матеріали і методика проведення експерименту
Суть металотермічних реакцій полягає у відновленні металом з більшою
хімічною активністю металу з меншою активністю з його оксиду. Екзотермічна
взаємодія елементів відбувається у тому випадку, коли в результаті реакції
утворюються

оксиди

з

більш

високою

термодинамічною

стійкістю.

На

алюмінотермічне відновлення оксидів найсуттєвіше впливають властивості матеріалів,
що містяться у шихті, їх агрегатний стан, співвідношення компонентів, схеми
підпалювання та ін. Механізм алюмінотермічної взаємодії головним чином описаний у
роботах [1, 2].
Для визначення маси металевого зливка на першому етапі дослідження
проводили мікроплавлення при масі шихти 250–300 г з різним процентним
співвідношенням компонентів у суміші. Ініціювання процесу горіння виконували
спеціальним термітним сірником. Використані матеріали: оксид нікелю, сажа
ацетиленова (технічний вуглець ТУ 14-7-24-80), порошок алюмінієвий ПА-3–ПА-4
ГОСТ 6058-73, просіяне мливо алюмінієвої стружки та ін. Порошкову шихту
просушували, перемішували і розміщували у внутрішній камері металотермічного
реактора. Надалі металотермічну шихту підпалювали. Реакція за кілька секунд
поширювалася на весь об'єм шихти. Температура реакції сягала 2300 К. Головна умова
такого металотермічного процесу – необхідність отримання реальної температури
горіння шихти вище температури плавлення шлаку [3-5]. Здешевлювали собівартість
виготовлення шихти, замінивши алюмінієвий порошок на мливо алюмінієвої стружки.
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Корекція хімічного складу шихти дозволила отримувати заготовки у досліднопромислових умовах.
Теоретичні і експериментальні дослідження
Перед проведенням металотермічного синтезу увагу звернуто на те, що для
вказаного класу сплавів відсутні вимоги до обробки їх тиском. Це дозволяє виплавляти
їх з більшим вмістом легуючих елементів, що напряму пов’язано із більшою
жароміцністю у порівнянні з деформованими жароміцними сплавами.
Не менш важливим є також той факт, що у ливарних сплавів значно більший
розкид властивостей, що вимагає конструктивної міцності на 30-40% більшої (а
відповідно і запасу міцності), ніж у деформованих сплавів.
Структура отриманого синтезованого жароміцного нікелевого сплаву аустенітоферитна з карбідними включеннями. Феритна фаза і карбіди розташовуються
окремими скупченнями на стикові аустенітних зерен. Помічено, що виливки з
термітного сплаву мають більш дрібнозернисту структуру, ніж виливки у кокіль з
промислового сплаву, що очевидно пов’язаного мікролегуванням сплаву порошковим
алюмінієм з металотермічної шихти. Наступна термічна обробка в інтервалі
температур 500-950°С призводить до виділення окремих ваз карбідів і, як наслідок
зменшення міцності і пластичності, особливо в діапазоні температур 800-850°С. Нагрів
же вище 1050°С викликає прискорене зростання балу аустенітних зерен.
У

міждендритних

об’ємах

помічено

збільшену

кількість

легкоплавких

елементів, оксидів, сульфідів і легуючих елементів (Ti, Al, S, P, Si, C), які при
охолодженні і твердінні понижують температуру плавлення нікелю і твердого розчину
сплаву. При меншій міцності і пластичності міждендритних об’ємів руйнування при
високих температурах виникає саме в цих місцях матеріалу. До того ж, при циклічному
нагріві ці міждендритні об’єми служать причиною розтріскування термітного сплаву.
За своєю віссю дендрити більш збагачені тугоплавкими елементами і фазами, що
утворені у процесі тверднення.
Термічна обробка у вигляді гартування і наступного старіння сприяють більш
рівномірному розподілу легуючих елементів, не значно збільшуючи розмір зерен.
Одночасно така термообробка дозволяє рівномірно виділятися зміцнювальним фазам,
покращує механічні властивості (міцність і пластичність) та експлуатаційну надійність
деталі. Головною особливістю термітних литих жароміцних сплавів на нікелевій основі
є те, що виділення фаз має місце не тільки при тривалому старінні, але і у процесі
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охолодження на повітрі. Кількість, форма і розподіл фаз залежать від швидкостей
охолодження при литві.
Металотермічні

методи

синтезу

характеризуються

високою

швидкістю

охолодження, яка залежна від швидкості проходження фронту горіння у екзотермічній
суміші. Дослідження Мержанова А.Г. і ін. [6, 7] показали, що взаємодія порошкових
інгредієнтів при високих температурах виникає на границі двох фаз, тобто для
розрахунку термодинамічного стану сплаву слід застосувати методи рівноважної
термодинаміки, а саме найбільш зручні для цього методи геометричної термодинаміки.
Хімічний склад отриманих сплавів показано в табл.
Ретельні і тривалі дослідження механічних властивостей термітних ливарних
хромонікелевих сплавів виявили їх залежність від температури (рис. 1 та 2). Хімічний
склад шихти і механічні властивості термітних литих жароміцних сплавів показано у
табл. 1, та на рис. 1 і 2.
Таблиця1. Хімічний склад термітних литих сплавів на нікелевій основі

Термітний
сплав, аналог
промислового

Хімічний склад сплаву
C

Si

ЖС 3

0,100,18

0,20,4

ЖС 6

0,100,17

0,20,4

ВЖ 36-Л1

0,060,08

0,30,5

0,100,20

0,50, 7

ВЖ Л8

M
n
0,4
0,6
0,2
0,4
0,3
0,5
0,3
0,5

Cr

Mo

Ti

Al

W

Fe

Інші

1417,5

3,0
4,2
4,0
5,3
3,3
4,1
4,5
5,5

1,3
2,1
2,1
2,7
0,2
0,4
1,3
2,0

1,7
2,5
4,3
5,3
5,1
5,3
2,9
3,9

4,0
6,7
6,5
7,5
7,2
9,5

6,1
7,8
1,1
2,0
1,2
1,5
7,5
12,
0

0,2 V
0,02 B

11,2
13,2
10,5
12,0
4,56,5

-

0,02 B
0,10 B
0,01 Ce

0,01 Ce

Аналіз отриманих даних свідчить, що сплави на нікелевій основі демонструють
властивості не гірші, а в деяких випадках (наприклад, при дослідженні міцності
сплавів). Це очевидно пов’язано із дорозкисленням сплаву алюмінієм, що входить у
склад алюмінотермічної суміші. При дослідженні хімічного складу у сплавах
встановлено сліди алюмінію у кількості 0,001%. Залишковий алюміній до того ж
покращує жаростійкість досліджуваних сплавів.
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Рис. 1. Залежність границі міцності ливарних термітних жароміцних сплавів на нікелевій основі
від температури: – для ЖС3;
σ0,2
МПа

– для ЖС6;
σ100
МПа

– для ВЖ36-Л1;

– ВЖЛ8
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Рис. 2. Залежність σ0,2, σ100, δ та ψ ливарних термітних жароміцних сплавів на нікелевій основі від
температури:

– для ЖС3;

– для ЖС6;

– для ВЖ36-Л1;
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Залежність границі повзучості і границі втоми термітних ливарних жароміцних
сплавів від температури показана на рис. 2 та 3.
σ0,2/σ100,
МПа
500
400
300
200
100
0

700

800

900

1000

1100

°C

Рис. 2. Залежність границі повзучості термітних нікелевих сплавів від температури
σ-1,
МПа
360
320
280
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240
200
160
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700
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Рис. 3. Залежність границі втоми термітних ливарних жароміцних сплавів від
температури. Суцільні лінії відповідають гладким зразкам, пунктирні – зразкам з надрізом

Результати та їх обговорення
В результаті проведених експериментальних і теоретичних досліджень
встановлено, що теоретичні методи прогнозування структури і властивостей сплавів з
використанням геометричної термодинаміки цілком придатні і для аналізу термітних
жароміцних сплавів на нікелевій основі. Виявлені основні залежності механічних і
службових властивостей сплавів на нікелевій основі продемонстрували властивості не
гірші за промислові жароміцні сплаві. Встановлене дозволяє використовувати сплави
для синтезу їх у умовах, віддалених від потужних джерел електроенергії та
промислового обладнання, при ремонті і відновленні деталей.
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Зрозуміло,

що

проведені

дослідження

вимагають

свого

11
продовження,

насамперед, для встановлення властивостей деталей при зварюванні і наплавленні, для
встановлення впливу металотермічних методів синтезу на конструктивну міцність
деталей.
Висновки
1. Встановлено, що металотермічні методи цілком придатні для синтезу
жароміцних сплавів на нікелевій основі типу ЖС3, ЖС6, ВЖ36-Л1, ВЖЛ8. 2.
Розроблено склади екзотермічних шихт для синтезу вказаних сплавів. 3. Встановлено
хімічний склад синтезованих сплавів, їх механічні, технологічні та службові
властивості, а саме границя міцності, абсолютна пластичність, звуження, ударна
в’язкість та ін. 4. Виявлені залежності границі повзучості, σв, σ0,2, σ100, δ, ψ та границі
втоми від температури.
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АННОТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМИТНЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ
ОСНОВЕ
В работе проанализировано технологию получения жаропрочных сплавов на никелевой основе.
Предложено использование разработанного состава экзотермической шихты, который позволяет не
только получать заданный химический состав сплава, но и структуру, механические и служебные
свойства. При этом одновременно используются главные преимущества металлотермического синтеза, а
именно возможность получать отливки в местах, отдаленных от источников электроэнергии при
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отсутствии промышленного оборудования. Разработанная технология может использоваться при
сваривании заготовок, ремонте деталей и нанесении покрытий.
Ключевые слова: жаропрочные сплавы, никелевые сплавы, металлотермия, механические и
служебные свойства.
THE SUMMARY
THE TECHNOLOGY OF MAKING THERMITE HEATPROOF ALLOYS ON NICKELIFEROUS
BASIS
In this papers was analyzed the technology heatproof alloys is in-process analyzed on nickeliferous
basis. The composition of reactions is used of exothermic charge and allows not only to get the chemical
composition of alloy is offered but also structure, mechanical and official properties. Thus taken advantage
metallothermic synthesis, namely to get founding’s in places, remote from the sources of electric power,
industrial equipment. This technology can be used for the urgent welding of purveyances, component overhaul
and causing сoverage of surface.
Key words: heatproof alloys, nickeliferous alloys, metallotermic, mechanical and official properties.

УДК 539.3
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ В
СИСТЕМІ MATHCAD
М.І. ІГНАТИШИН
Мукачівський державний університет

В роботі побудовано та досліджено модель механіки деформівного твердого тіла, що
описують динаміку поведінки механічних гасників коливань. Проведено порівняльний аналіз гасників
коливань різних конструкцій. Результати роботи корисні в плані оптимізації конструктивних
параметрів гасників механічних коливань для більш ефективного гасіння зовнішніх збурюючих впливів.

Постановка проблеми
Механічні гасники коливань мають широке застосування у техніці. Вони
призначені для гасіння коливань механізмів, машин, будівельних споруд тощо [1, 2, 3].
Причиною виникнення небажаних коливань можуть бути техногенні та природні
фактори, наприклад, землетрус.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Актуальним є дослідження та аналіз відомих конструкцій гасників механічних
коливань, отримання співвідношень, що пов‘язують динаміку лінійних та нелінійних
коливань [1, 2, 3, 4] гасника з його конструктивними і механічними характеристиками,
подальше формулювання оптимізаційних задач на базі отриманих математичних
формул, вдосконалення відомих та синтез нових механічних гасників для зменшення
шкідливих наслідків техногенних та природних катастроф пов’язаних з механічним
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руйнуванням механізмів, машин та споруд. Методи розв‘язування прикладних задач
механіки деформівного твердого тіла застосовують в своїх дослідженнях Левина Е. Е.,
Маневич А. (дослідження вимушених коливань циліндричного гасника коливань), И.,
Клименко А. А., Милин Ю. В. (нелінійні коливання маятникових гасників коливань).
Мета роботи
Побудувати математичну модель циліндричного гасника механічних коливань,
розв‘язати отримані диференціальні рівняння методом Рунге-Кутта з застосуванням
системи MATHCAD та підвищити ефект гасіння коливань шляхом зміни форми і
вибору розмірів конструкції гасника.
Об’єкт та методи дослідження
Об’єктом дослідження є механічна система двох тіл, що взаємодіють між собою
через силу тиску та тертя і одне з тіл зазнає періодичне збурення заданої частоти та
амплітуди через пружну ланку та знаходиться під дією дисипативної сили
пропорційної швидкості. В дослідженнях застосовані методи механіки деформівного
твердого тіла. Методи дослідження передбачають застосування механіки Лагранжа для
побудови математичної моделі об’єкта дослідження. Предметом дослідження є
математична модель механіки деформівного твердого тіла згаданої системи. Для
розв‘язку відповідних диференціальних рівнянь моделі застосовано чисельний метод
Рунге-Кутта.
Постановка задачі
Розглянемо двохмасову механічну систему, що складається з масивного тіла M ,
яке

закріплене

горизонтальною

пружиною

жорсткістю

з

k

горизонтально

коливаючоюся основою, та тіла гасника масою m , рис.1. Кінетична енергія системи
двох тіл гасника механічних коливань складається з кінетичної енергії поступального
руху тіла механізму (споруди) та кінетичної енергії поступального і обертального руху
тіла гасника:
2
x& 2 m ⎛⎜ x& + 2 x& (R − r0 )θ& cosθ
T = T1 + T2 = M
+
2
2 2 ⎜⎝
+ (R − r0 ) θ& 2

2

+ ⎞ J ⎛ R − r0 ⎞ 2
⎟+ ⎜
⎟ θ& ,
⎟ 2 ⎜⎝ r0 ⎟⎠
⎠

(1)

де T1 та T2 кінетична енергія поступального та обертального руху циліндра
відповідно, рис.1, рис.2,
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ξ = u0sinΩt
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x
Рис. 1. Тіло 2 має форму циліндра.

Потенціальна енергія складається з потенціальної енергії пружини та
потенціальної енергії сили тяжіння, що діє на тіло:
П=k

(ξ x)2
2

mg (R

r0 )cos θ

(2)

Отже, Лагранжіан системи буде:
L =T

2
& cos θ+
x& 2 m x& + 2 x& (R r0 )θ
J R r0
П=M
+
+
2 &2
2 2
2
r0
+ (R r0 ) θ

k

(ξ x)2
2

2

&2
θ

(3)

+ mg (R r0 )cos θ

Основна частина
Для побудови рівнянь Лагранжа отримаємо похідні:

∂L
= k (u 0 sin (Ωt ) − x )
∂x

(4)

∂L
= (M + m)x& + m(R − r0 ) cosθ ⋅ θ&
∂x&

(5)

(

∂L
= −m(R − r0 )sin θ x&θ& + g
∂θ

)

(6)
2

⎛ R − r0 ⎞ &
∂L
2
⎟⎟ θ
= mx& (R − r0 ) cosθ + m(R − r0 ) θ& + J ⎜⎜
&
∂θ
⎝ r0 ⎠

(

(7)

)

d ⎛ ∂L ⎞
2
⎜ ⎟ = (M + m)&x& + m(R − r0 ) − sin θ ⋅ θ& + cosθ ⋅ θ&&
&
dt ⎝ ∂x ⎠

(8)
2

⎛ R − r0 ⎞ &&
d ⎛ ∂L ⎞
2
⎟⎟ θ
⎜ & ⎟ = m(R − r0 ) &x& cosθ − x& sin θ ⋅ θ& + m(R − r0 ) θ&& + J ⎜⎜
dt ⎝ ∂θ ⎠
⎝ r0 ⎠

(

)

Підставимо співвідношення (4)-(9) в рівняння Лагранжа
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d ⎛ ∂L ⎞ ∂L
⎜
⎟−
= 0,
dt ⎜⎝ ∂q& i ⎟⎠ ∂qi

(10)

де i = 1, 2 та q1 = x(t ) , q2 = θ (t ) .

З врахуванням дисипативної сили, сили в’язкого тертя β x& ,

маємо рівняння

Лагранжа, що описують рух системи:
⎧⎛ M + ⎞
⎛R −⎞
⎛R −⎞
⎟⎟ sin θ ⋅ θ& 2 + kx = ku 0 sin (Ωt )
⎟⎟ cos θ ⋅ θ&& + β x& − m⎜⎜
⎟⎟ &x& + m⎜⎜
⎪⎜⎜
r
r
−
−
⎪⎝ + m ⎠
⎝ 0⎠
⎝ 0⎠
⎨
⎛
⎞
J
⎪
⎟(R − r0 )θ&& + g sin θ = 0
cos θ &x& + ⎜⎜1 +
2 ⎟
⎪⎩
⎝ mr0 ⎠

(11)

Розв’яжемо систему диференціальних (1) рівнянь відносно других похідних &x&
та θ&& :
⎧
⎡− β x& (t ) + m(R − r0 )sin (θ (t )) ⋅ θ& 2 (t ) − ⎤
2
2
2
mr0 + J ⎢
⎪
⎥ + cos(θ (t ))r0 m g sin (θ (t ))
− kx(t ) + ku 0 sin (Ωt )
⎪ &&
⎣
⎦
(
)
=
x
t
2
2 2
2 2
⎪⎪
Mmr0 + MJ + m r0 + mJ − m r0 cos 2 (θ (t ))
⎨
⎡ & (t ) + m(R − r0 )sin (θ (t ))θ& 2 (t ) − ⎤ ⎛ M + ⎞ 2
2 − βx
⎪
⎟⎟mr0 g sin (θ (t ))
cos(θ (t ))mr0 ⎢
⎥ + ⎜⎜
⎪
− kx(t ) + ku 0 sin (Ωt )
⎝+ m ⎠
⎣
⎦
&
&
⎪θ (t ) = −
⎪⎩
(R − r0 ) Mmr02 + MJ + m 2 r02 + mJ − m 2 r02 cos 2 (θ (t ))

(

)

(

(12)

)

Систему двох диференціальних рівнянь другого порядку (12) зведемо до
системи чотирьох рівнянь першого порядку:
x1 (t ) = x& (t )
⎧
⎪
θ1 (t ) = θ&(t )
⎪
⎡− β x1 (t ) + m(R − r0 )sin (θ (t )) ⋅ θ1 2 (t ) − ⎤
⎪
2
2
2
mr
J
+
⎢
⎥ + cos(θ (t ))r0 m g sin (θ (t ))
0
⎪
− kx(t ) + ku 0 sin (Ωt )
⎪
⎣⎢
⎦⎥
⎨ x&1 (t ) =
2
2 2
2 2
Mmr0 + MJ + m r0 + mJ − m r0 cos 2 (θ (t ))
⎪
⎪
⎡− β x1 (t ) + m(R − r0 )sin (θ (t ))θ 12 (t ) − ⎤ ⎛ M + ⎞ 2
⎟⎟mr0 g sin (θ (t ))
cos(θ (t ))mr02 ⎢
⎪
⎥ + ⎜⎜
− kx(t ) + ku 0 sin (Ωt )
⎣
⎦ ⎝+ m ⎠
⎪θ& (t ) = −
.
⎪ 1
(R − r0 ) Mmr02 + MJ + m 2 r02 + mJ − m 2 r02 cos 2 (θ (t ))
⎩

(

)

(

(13)

)

Вихідні дані для числового моделювання гасника механічних коливань:
–

M =20 кг, - маса тіла 1 динамічної системи, рис.1;

–

m = 0,5 кг, - маса тіла 2 динамічної системи, рис. 1;

–

R = 0,687 м – радіус циліндричної поверхні по якій рухається тіло гасника

коливань;
–

r0 = 0,1 м – радіус циліндричної поверхні тіла 1, що торкається до

циліндричної поверхні тіла 2;
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–

r1 = r0 та L0 = 2,029 м - варіант 1 рис.1; r0 = 0,1 м , r1 = 0,135 м, L0 = 1,44 м

(ε=0,5) – варіант 2, рис.2; рис. 3.
Тіло 2

y

Тіло 1

r0
R

θ

r1

ξ = u0sinΩt
k

x
Рис.2. Тіло 2 має форму гантелі.

–

β = 2,809 Нс/м – коефіцієнт, що характеризує дію сил тертя;

–

k = 142,075 Н/м – коефіцієнт пружності, що характеризує динамічну

систему;
–

L0 = 1,528 м – довжина циліндра, рис.1, рис.2;

–

g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння;

–

Ω = 2,653 Гц – частота зовнішньої сили;

–

u0 = 0,002 м – амплітуда зовнішньої сили;

–

J = 2,495×10-3 кг×м2 розрахунковий момент інерції гасника (тіло 1)–

варіант 1, рис.1, J = 3,809×10-3 кг×м2 розрахунковий момент інерції гасника (тіло 1)–
варіант 2, рис.2, рис. 3.
L0

2r0

2r1

ε×L0
Рис.3. Розміри тіла 2, гасника, що має форму гантелі.

На рис. 4 (а, б) графічно зображено результати розрахунку функції x(t ) , що
описує рух тіла 2 динамічної системи, рис.1, рис. 2. Розв‘язок

системи чотирьох

диференціальних рівнянь першого порядку (13) здійснено чисельним методом РунгеКутта з застосуванням системи MATHCAD і представлено в виді графіків, рис.4. Тонкі
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лінії на графіках рис.4 (а, б) зображують коливання тіла 1 під дією збурюючої сили без
застосування гасника коливань, тіла 2., товсті лінії – з застосуванням гасника.
x,м 0.05

x,м

0.025

0.05
0.025

75

80

85

90

95

0.025

100

t, с

0.05

75

80

85

0.025

90

95

100

t, с

0.05

а

б

Рис.4. Амплітуди коливань динамічної системи з двох тіл: а – циліндричний гасник, рис.1; б –
гасник у виді гантелі, рис. 2.

Висновки

Отримано чисельний розв‘язок системи диференціальних рівнянь, що описують
динаміку коливань механічного гасника циліндричного типу. Розглянуто два варіанти
форм гасника, тіла 2:
–

в формі циліндра, описаний в [1], рис.1

–

в формі гантелі, запропоновано автором, рис. 2, рис.3

Гасник в формі гантелі має більший момент інерції ( J = 3,809×10-3 кг×м2) ніж
гасник в формі циліндра ( J = 2,495×10-3 кг×м2) при тій самій масі m = 0,5 кг. На рис. 4
а амплітуда коливань з гасником періодично зменшується, а при застосуванні
запропонованої форми гасника амплітуда коливань стабільно зменшується більше ніж
у чотири рази, рис.4 б.
Збільшення моменту інерції гасника механічних коливань привело до
ефективнішого гасіння зовнішніх збурюючих впливів.
Отже, ефект гасіння механічних коливань підвищено шліхом зміни форми
гасника та вибору його конструктивних розмірів.
Подальші дослідження передбачають розроблення методики оптимізації
конструктивних розмірів гасника в виді гантелі з метою максимізації ефекту гасіння
зовнішніх збурюючих впливів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Левина Е. Е., Маневич А. И., Вынужденные нелинейные колебания тела с
цилиндрическим гасителем колебаний. - Методи розв‘язування прикладних задач
механіки деформівного твердого тіла, вип. 11, 2010 р.
http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ref.in%5D
Журнал наукових праць №12(7)’2012

18

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

2. Вибрации в технике. Т.6. Защита от вибраций и ударов: справочник/ под ред.
К. В. Фроловна. – М.: Машиностроение, 1981. – 456 с.
3. Корнеев Б. Г. Динамические гасители колебаний/ Б. Г. Корнеев, Л. М.
Резников. – М.: Наука, 1988 . – 304 с.
4. Клименко А. А., Милин Ю. В. Нелинейные формы колебаний механической
системы с маятниковым гасителем колебаний. – Механика твердого тела, вып.. 40. –
2010 г.
АННОТАЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ В
СИСТЕМЕ MATHCAD
В работе построены и исследованы модели механики деформируемого твердого тела,
описующие динамику поведения механических гасителей колебаний. Проведен сравнительный анализ
гасителей колебаний различных конструкций. Результаты работы полезны в плане оптимизации
конструктивных параметров гасителей механических колебаний для более эффективного гашения
внешних возмущающих воздействий.
THE SUMMARY
MATHEMATICAL MODELING OF MECHANICAL VIBRATIONS IN THE SYSTEM QUENCHERS
MATHCAD
In this paper we developed and studied a model of the solid body that opysuyutye dynamic behavior of
mechanical vibrations quenchers. A comparative analysis of the quenchers of vibrations of various structures.
The results are useful in terms of optimization of design parameters quenchers mechanical vibrations for a more
efficient quenching of external disturbing effects.
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УДК 330.43

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИБОРУ
БАГАТОФАКТОРНОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ НА ПРИКЛАДІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВЕЛИЧИНИ ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ ВІД
РЯДУ ФАКТОРНИХ ОЗНАК
О. І. ЄГОРОВА, А. В. РАЦІН, М. М. СЛИВКА
Мукачівський державний університет

У даній статті розглянуто та проаналізовано 3 методи побудови економетричної моделі:
метод усіх можливих регресій, покроковий метод та метод виключень. В результаті побудовано кращу
модель залежності валового регіонального продукту від трьох факторних ознак: кількості зайнятого
населення, кількості підприємств на початок року, величини доходів населення та визначено
оптимальний метод її побудови.

Проблема ефективності вирішення питань, пов’язаних із збільшенням валового
регіонального продукту (ВРП), визначенням факторів, які мають найістотніший вплив
на нього, та можливість його регулювання, є актуальною на сьогодні. Особливо
важливими ці питання є в період кризових явищ, інфляції та інших проявів
нестабільності економіки, коли потрібна миттєва реакція держави. Складність полягає
у виявленні найбільш ефективних інструментів впливу на досліджувані економічні
показники для швидкого досягнення бажаного результату.
Об’єкти та методи дослідження

Об’єктом даного дослідження є багатофакторні регресійні моделі та методи їх
побудови, зокрема побудова моделі залежності ВРП від ряду факторних ознак.
Постановка задачі

Метою дослідження є порівняльний аналіз різних методів побудови регресійних
моделей та вибір кращого з них.
Результати та їх обговорення

Для дослідження використані дані статистичних спостережень по регіонам
України за 2010 рік (Таблиця 1) [2].
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Таблиця 1. Вибіркова сукупність спостережень над основними соціально-економічними
показниками регіонів України за 2010 рік

№
з/п

Область

1

2
Автономна
1 Республіка Крим
2 Вінницька
3 Волинська
4 Дніпропетровська
5 Донецька
6 Житомирська
7 Закарпатська
8 Запорізька
9 Івано-Франківська
10 Київська
11 Кіровоградська
12 Луганська
13 Львівська
14 Миколаївська
15 Одеська
16 Полтавська
17 Рівненська
18 Сумська
19 Тернопільська
20 Харківська
21 Херсонська
22 Хмельницька
23 Черкаська
24 Чернівецька
25 Чернігівська
26 м. Київ
27 м.Севастополь

Валовий
регіо
нальний
продукт,
млн.грн

Осн.
засоби,
млн грн

Інвестиції
в осн.
капітал,
млн грн

Зайня
тість
населен
ня, тис.
осіб

Кількість
підпри
ємств на
поч. р.,
од.

Доходи
населен
ня, млн
грн

Роздріб
ний товаро
оборот
підпр., млн
грн

3

4

5

6

7

8

9

32426 136268
23589 98021

6780,9
3754,2

821,7
615,6

52414
30956

29922
26099

22262,6
14512

14429

34569

1740,1

395,2

19149

14427

10091,4

116136
128986
18743
15299
42736
20446
44953
15749
45541
41655
24055
53878
44291
15882
18333
12726
65293
15649
18096
22354
9892
17008
196639
7785

341076
430793
44715
50544
154835
50433
111959
82085
113452
152120
93411
151666
144432
49826
49336
26809
399665
49369
56896
62838
29696
53025
921296
14579

12569,5
11072,4
3019,1
2170
7336,4
4262,4
11262,5
2440,2
4705,4
8060,8
3775,4
8008,9
7317
2316,3
2222,8
2109,4
7301,4
1683,8
2912,1
2797,4
1817,2
1756,2
25821,5
1653,2

1432,1
1834,6
491,5
492,9
746,2
488,3
691,5
389,3
930,9
1007,7
488
962,5
592,4
426,3
449,5
387,1
1166,1
446,6
516,6
516
318,1
413,3
1253,2
163,3

101613
92265
24735
20761
48035
24281
49478
24065
44245
64277
39235
75235
36289
19543
23412
21261
74674
29616
26848
28378
16784
19365
237720
13879

69220
94597
19969
15236
35871
20317
33238
15426
41048
42185
19695
38229
26825
16535
19393
14747
50829
15911
20595
19929
11920
18136
104912
6380

41101
52180,9
11207,3
10966,2
23265,7
13513,7
20080,7
9042,6
22606,6
25043,9
12464,6
31184,5
14490,6
9949,8
9808,4
8790,9
38297,7
11583,7
12384,8
12688,1
7906,3
10040,6
68411,1
6007,5

Таким чином, для побудови моделі використані такі факторні ознаки:

•

Х1- величина основних засобів у фактичних цінах, млн. грн.;

•

Х2- величина інвестицій в основний капітал у фактичних цінах, млн. грн.;

•

Х3- кількість зайнятого населення, тис. осіб;

•

Х4- кількість підприємств на початок року, од.;

•

Х5- величина доходів населення, млн. грн.;

•

Х6- величина роздрібного товарообороту підприємств, млн. грн.

Розглянуто наступні методи побудови оптимальної моделі [1,3,4]:
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метод усіх можливих регресій;

•

покроковий регресійний метод;

•

метод виключень.
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Метод усіх можливих регресій вимагає побудови всіх кореляційно-регресійних
моделей, які містять усі можливі комбінації факторних ознак.
На першому етапі, користуючись однокроковим методом найменших квадратів,
було побудовано шість однофакторних лінійних кореляційно-регресійних моделей. В
результаті проведеного економетричного аналізу обрано кращу модель, яка включає
факторну ознаку Х5, тобто величину доходів населення:
Ŷ= -14257,62 + 1,74X5,
Коефіцієнт детермінації для даної моделі є найвищим (R2=0,9512), що свідчить
про високий рівень її адекватності.
На другому етапі побудовано всі можливі двофакторні моделі. Їх є 15,
найкращою обрана наступна модель:
Ŷ= -11928,67 + 0,38X4 + 1,1X5, R2=0,9801
Серед всіх трифакторних моделей, загальна кількість яких становить 20,,
найкращою виявилася модель:
Ŷ= -6922,03 -26,49X3+0,24X4+1,72X5, R2=0,9842
Зауважимо, що з кожним етапом спостерігається тенденція до зростання
коефіцієнта детермінації, що свідчить про підвищення рівня адекватності моделі.
На четвертому етапі серед 15 чотирифакторних моделей обрано найкращою:
Ŷ= -7136,5+0,8Х2-25,9Х3+0,17Х4+1,68Х5, R2=0,9849
На п’ятому етапі серед 6 п’ятифакторних моделей найкращою виявилася:
Ŷ= -6544,04+0,02X1+0,94X2-22,94X3+0,11X4+1,57X5, R2=0,9851
На останньому етапі побудована кореляційно-регресійна модель залежності
величини валового регіонального продукту від усіх шести факторних ознак:
Ŷ= -6784,75+0,03X1+0,93X2-16,97X3+0,15X4+1,57X5-0,34X6, R2=0,9852
Таким чином, на основі методу всіх можливих регресій отримано 6 кращих
моделей, кожна з яких різниться набором факторних ознак.
Проведений аналіз показав, що факторна ознака Х5 входить в усі можливі
моделі, починаючи з однофакторної, факторну ознаку Х4 містять усі моделі, починаючи
з двофакторної і факторна ознака Х3 входить в усі моделі, починаючи з трифакторних.
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В результаті, «найкращою» моделлю обрано трифакторну модель, яка описує
залежність величини ВРП від факторів, що здійснюють на нього найбільш вагомий
вплив, а саме: кількість зайнятого населення, кількість підприємств та величина
доходів населення:
Ŷ= -6922,03 -26,49X3+0,24X4+1,72X5
Відповідно до цієї моделі, у 2010 році спостерігалися такі тенденції зміни ВРП:
при збільшенні зайнятого населення на 1 тис. осіб ВРП зменшувався на 26,49 млн. грн.;
при збільшенні кількості підприємств на 1 одиницю ВРП зростав на 0,24 млн. грн.; при
зростанні величини доходів населення на 1 млн. грн. обсяг ВРП зростав на 1,72 млн.
грн. Дані фактори впливу на величину ВРП є інструментами для його регулювання та
прийняття ефективних та обґрунтованих рішень.
Покроковий метод побудови моделі полягає в послідовному включенні
факторних ознак. Критерієм, що визначає послідовність включення фактора в модель, є
коефіцієнт кореляції факторної ознаки та ВРП.
Факторною ознакою, що найістотніше корелює з ВРП, є Х5 - величина доходів
населення:
Ŷ= -14257,62 + 1,74X5
На основі аналізу отриманої моделі та перевірки статистичної значимості
параметрів тестом Стьюдента виявилося, що величина доходів населення має
статистично обґрунтований вплив на ВРП. Дана факторна ознака залишається.
На 2 кроці в модель включено Х2 - величину інвестицій в основний капітал у
фактичних цінах. Проведені дослідження показали, що даний фактор має статистично
обґрунтований вплив на ВРП і тому залишається:
Ŷ= -12977,32+2,83Х2+1,20Х5
Наступний фактор, що найістотніше корелює з ВРП, є Х6 – величина
роздрібного товарообороту підприємств:
Ŷ= -13092,42+2,76Х2+1,12Х5+0,14Х6
Але дослідження показали, що вплив даного фактора на ВРП не є статистично
обґрунтованим. Цей фактор з моделі виключено, а включенню підлягає Х4 - кількість
підприємств на початок року:
Ŷ= -12045,35+0,9Х2+0,3Х4+1,07Х5
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Подальші дослідження привели до виключення факторів Х2 та Х1. На
останньому кроці побудовано модель, де всі три фактори мають статистично
обґрунтований вплив на ВРП:
Ŷ= -6922,03-26,49Х3+0,24Х4+1,72Х5
Зауважимо, що кінцева «найкраща» модель, отримана покроковим методом, є
такою ж, як і у методі всіх можливих регресій.
Метод виключень передбачає початкову побудову шестифакторної моделі і
послідовне виключення факторів, які не мають статистично обґрунтованого впливу.
Для аналізу використовувався тест Стьюдента.
Початкова модель має такий вигляд:
Ŷ= -6784,75+0,03X1+0,93X2-16,97X3+0,15X4+1,57X5-0,34X6
В результаті досліджень виключено факторну ознаку X6 – роздрібний
товарооборот підприємств, яка в даній моделі виявилася невагомою.
За таким же принципом на другому етапі, із п’ятифакторної моделі виключено
величину основних засобів:
Ŷ= -6544,04+0,02X1+0,94X2-22,94X3+0,11X4+1,57X5
На третьому етапі були вилучені інвестиції в основний капітал:
Ŷ= -7136,5+0,8Х2-25,9Х3+0,17Х4+1,68Х5
Останній етап дослідження дав «найкращу» модель, яка пояснює залежність
ВРП від кількості зайнятого населення, кількості підприємств на початок року та
величини доходів населення:
Ŷ= -6922,03 -26,49X3+0,24X4+1,72X5
Висновок

Оскільки всі три методи дали однаковий результат, то критерієм вибору
«найкращого» були: затрати часу, трудомісткість, відсутність зайвих кроків.
Метод всіх можливих регресій дуже громіздкий і трудомісткий. З одного боку,
він дає можливість розглянути і дослідити всі можливі рівняння, але існує суттєвий
недолік: щоб отримати «найкращу» кореляційно-регресійну модель, було побудовано
64 моделі, а отже, при великій кількості факторних ознак даний метод не має
практичного застосування.
Покроковий метод, за яким побудовано 6 моделей, містить деякі зайві кроки, без
яких можна обійтися у методі виключень, у якому побудовано всього 4 моделі.
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Порівнявши три методи, можемо зробити висновок, що найкращим для
практичного застосування є метод виключень. Він дозволяє найефективніше
змоделювати економічні ситуації, що потребують вирішення, та виявити найбільш
вагомі інструменти для здійснення необхідного впливу на досліджувані економічні
чинники.
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АННОТАЦИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ВЫБОРА МНОГОФАКТОРНЫХ
ЛИНЕЙНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАВИСИМОСТИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ОТ РЯДА ФАКТОРНЫХ
ПРИЗНАКОВ
В данной статье рассмотрены и проанализированы 3 метода построения эконометрической
модели: метод всех возможных регрессий, пошаговый метод и метод исключения. В результате
построено лучшую модель зависимости валового регионального продукта от трех факторов: количества
занятого населения, количества предприятий на начало года, доходов населения и определен
оптимальный метод ее построения.
THE SUMMARY
THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS OF CHOICES MULTIFACTOR
LINEAR REGRESSION MODEL ON THE EXAMPLE OF DEPENDENCE GDP FROM A NUMBER
OF FACTORS
Three methods of econometric models: a method of all possible regressions, step by step method and
the method of exceptions have been examined and analysed in the given article. As a result, a better model of
GRP depending on the three factor attributes has been built: the number of the employed population, the number
of companies at the beginning of the year, the value of income and the optimum method of its construction has
been determined.
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УДК 330.43
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ В
УКРАЇНІ
О.І. ЄГОРОВА, Т.І. ГЕЛЕТЕЙ, К.О. ЖІДОВ
Мукачівський державний університет

У статті проведено аналіз впливу соціальних факторів на рівень злочинності в Україні за 2
часові періоди: 1991-2000рр. та 2001-2010рр. Зокрема, проаналізовано такі фактори: забезпеченість
житлом, рівень освіти, продаж алкогольних напоїв, кількість населення та кількість міського
населення. В результаті побудовано 2 економетричні моделі, кожна з яких відображає вплив різних
соціальних факторів в досліджувані періоди.

Проблема злочинності завжди була однією з найбільш гострих проблем, які
турбували суспільство. Статистичні дані свідчать, що в умовах сьогодення злочинність
має тенденцію до зростання в різних країнах світу. Цьому сприяє економічна криза,
нерівномірность суспільного розвитку, значний спад рівня життя, прогалини у
законодавстві та інші негативні чинники. В умовах реформування соціального життя та
економіки України проблема злочинності є також актуальною.
Об'єкти та методи дослідження

Об'єктом дослідження є фактори впливу на рівень злочинності в Україні,
зокрема було досліджено 2 часові періоди: 1991-2000 та 2001-2010 роки.
Постановка задачі

Завданням даного дослідження є побудова економетричних моделей з метою
виявлення найбільш вагомих факторів впливу на злочинність в різні часові періоди.
Виклад основного матеріалу

Для проведення дослідження були обрані наступні соціальні фактори:

•

Х1 – кількість населення, млн. осіб

•

Х2 – забезпеченість житлом, м² на особу

•

Х3 – рівень освіти на 1000 осіб

•

Х4 – кількість міського населення, млн. осіб

•

Х5 – продаж алкогольних напоїв, л на особу

В якості фактора, що характеризує рівень злочинності (Y) було обрано кількість
зареєстрованих злочинів (тис.).
Початкова економетрична модель специфікована наступним чином:
Y=ß1Х1+ ß2Х2+ ß3Х3+ ß4Х4+ ß5Х5+U
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U- це сукупність систематичних та випадкових факторів, що також здійснюють
вплив на рівень злочинності, але не можуть бути досліджені в явному вигляді з різних
причин. Окремі з них не мають кількісного виміру, зокрема, це політична та
економічна ситуація в країні, рівень соціального захисту, досконалість законодавства.
Інші, такі як ментальність, тощо, мають стохастичний характер.
Для побудови моделі було здійснено пошук, збір та обробку статистичних даних
з різних джерел [4,5].
В результаті для першого часового періоду отримані наступні дані (див.
Таблицю 1) :
Таблиця 1. Соціальні фактори впливу на рівень злочинності в Україні

Рік
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Кількість
Кількість Забезпеченість
зареєстрованих населення, житлом, м² на
злочинів, тис.
млн. осіб
особу
405,50
480,50
539,30
572,10
641,90
617,20
589,20
576,00
558,70
567,80

51,90
52,10
52,20
52,10
51,70
51,30
50,80
50,00
49,90
49,40

18,00
18,20
18,50
18,70
19,20
19,70
20,00
20,20
20,40
20,70

Рівень
освіти,
на тис.
осіб

Кількість
Продаж
міського алкогольних
населення, напоїв, л на
млн. осіб
особу

951,00
962,00
974,00
977,00
980,00
983,00
981,00
985,00
984,00
990,00

35,10
35,30
35,40
35,40
35,10
34,70
34,40
34,00
33,70
33,30

7,90
8,10
8,90
10,20
11,80
12,50
13,90
14,50
15,00
15,90

Для побудови моделі, що включає найбільш впливові фактори в даний період,
було обрано метод виключень [2]. За цим методом з початкової економетричної моделі
послідовно виключаються найменш впливові фактори, при цьому для оцінювання
параметрів моделі використується однокроковий метод найменших квадратів (1МНК),
а для перевірки їх статистичної значимості - критерій Стьюдента [1].
На першому етапі отримана наступна модель:
ŷ=52,25х1+11,95х2+3,15х3+56,29х4+29,36х5
Виключенню підлягає фактор Х1- кількість населення (млн. чол.), оскільки він
має найменше значення |tст|.
В результаті отримано:
ŷ =36,15х2+2,9х3+123,73х4+20,85х5
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Провівши аналогічні дослідження для отриманої моделі, вилучили Х4- кількість
міського населення (млн. чол.) і отримали кінцевий варіант моделі:
ŷ =-149,5х2+8,3х3+33,8х5
Дана модель є

кращою. Такий висновок зроблений на підставі аналізу

показників, що характеризують її якість, а також тестів Фішера та Стьюдента [3].
Таким чином, відповідно до побудованої моделі за період з 1991р. по 2000р.,.
найвагомішими

факторами

впливу

на

рівень

злочинності

в

Україні

були:

забезпеченість житлом, рівень освіти та продаж алкогольних напоїв.
Для визначення найвпливовішого фактора були розраховані стандартизовані
параметри регресії, що характеризують типовий ефект впливу кожного фактора на
досліджувану змінну. Виявилося, що найбільше впливає на рівень злочинності
забезпеченість житлом, а найменше - рівень освіти.
На підставі отриманого рівняння зроблено ряд висновків. Зокрема, можна
стверджувати, що за даний період між рівнем злочинності та забезпеченістю житлом
існує обернений зв'язок, причому, зменшення рівня забезпеченості житлом на 1м2
сприяло збільшенню кількості скоєних злочинів на 149500. Виходячи з отриманих
результатів, також видно, що значною мірою на кількість злочинів того періоду
впливав продаж алкоголю: при його продажу на 1л на особу в середньому скоювалося
на 33800 злочинів більше. Цікавою є ситуація, що стосується впливу рівня освіти.
Відповідно до моделі, зростання рівня освіти спричиняло зростання злочинності, тобто
між даними чинниками існував прямий зв’язок. Це може пояснюватися особливістю
досліджуваного

періоду,

зокрема,

1991-2000рр.

характеризуються

масовою

приватизацією, перерозподілом власності, скоєнням низки економічних злочинів, які
істотно корелюють з рівнем освіти.
Для дослідження проблеми в другому часовому періоді з 2001 по 2010рр. були
зібрані та опрацьовані наступні дані (див. Таблицю 2) [4,5]:
Таблиця 2. Соціальні фактори впливу на рівень злочинності в Україні

Рік

Кількість
зареєстрованих злочинів,
тис.

Кількість
населення,
млн. осіб

2001
2002
2003
2004
2005

514,6
460,4
566,4
527,8
491,8

48,9
48,5
48,0
47,6
47,3

Забезпеченість
житлом, м²на
особу
21,0
21,3
21,6
21,8
22,0

Рівень
освіти,
на тис.
осіб

Кількість
міського
населення,
млн. осіб

Продаж
алкогольних
напоїв, л на
особу

964
950
962
975
981

32,9
32,6
32,3
32,1
32,0

16,2
16,5
17,5
17,9
18,0
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428,1
408,2
390,2
439,5
505,4

2006
2007
2008
2009
2010

46,9
46,6
46,4
46,1
46,0

22,2
22,5
22,8
23,0
23,3

977
965
982
980
967

31,9
31,8
31,7
31,6
31,5

18,3
18,7
19,0
19,1
19,3

При візуальному аналізі даних було виявлено очевидну кореляцію між
досліджуваними

факторами,

тому

була

проведена

перевірка

на

наявність

мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера показав, що є мультиколінеарність,
спричинена

першим і другим регресорами (кількість населення, забезпеченість

житлом). З подальшого дослідження було виключено кількість населення [1].
Початкова модель, оцінена однокроковим методом найменших квадратів, має
вигляд:
ŷ =-61,64х2-0,98х3+59,5х4+49,09х5
Перевірка критерієм Стьюдента показала, що фактор Х3 – рівень освіти, не має
статистично обгрунтованого впливу на рівень злочинності, тому його було виключено:
ŷ =-42,3х2+33,3х4+18,9х5
Отримане рівняння емпіричної функції регресії є остаточним варіантом моделі,
оскільки показники його адекватності є досить високими R²=0,9899 (коефіцієнт
детермінації), R=0,994963 (множинний коефіцієнт кореляції).
Дана модель за період з 2001р. по 2010р. включає такі фактори впливу на рівень
злочинності в Україні як: забезпеченість житлом, кількість міського населення, продаж
алкогольних напоїв на душу населення. Розрахунок стандартизованих параметрів
регресії виявив, що найістотніший фактор впливу на рівень злочинності в дане
десятиліття є забезпеченість житлом, а найменший - кількість міського населення.
Аналізуючи побудовану модель, можна зробити наступні висновки: при
зменшенні забезпеченості житлом на 1м2 злочинність в досліджуваному періоді
збільшується на 42,3 тис.; між кількістю міського населення та рівнем злочинності
існує прямий звязок, причому зростання кількості міського населення на 1 млн. осіб
призводить до зростання рівня злочинності на 33,3 тис. Також при збільшенні продажу
алкоголю на 1 л на особу рівень злочинності збільшується на 18,9 тис.
Висновки

Порівнявши моделі для двох десятиліть, очевидним є той факт, що в обох
періодах вагомим фактором впливу є два однакові чинники: рівень забезпеченості
житлом та продаж алкогольних напоїв. Дослідження показали, що найбільш вагомим
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серед них є рівень забезпеченості житлом. Проблема забезпечення житлом існувала
впродовж всіх років незалежності України. З високою ймовірністю можна очікувати,
що недостатній рівень забезпеченості житлом і надалі збереже істотний вплив на
зростання рівня злочинності. Третій фактор впливу в моделях двох періодів різниться.
За 1991-2000рр. – це рівень освіти, а за 2001-2010рр. – це кількість міського населення.
Це пояснюється змінами в соціально-економічному житті країни.
В

будь-якому

людському

суспільстві

повністю

позбутися

злочинності

неможливо, але дуже важливо володіти інструментами для її регулювання. Проведені
дослідження дають цю можливість на основі виявлення найбільш впливових факторів
та моделювання залежностей між ними.
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНТЙ В
УКРАИНЕ
В статье проведён анализ влияния социальных факторов на уровень преступности в Украине за
2 временные периоды: 1991-2000гг. и 2001-2010гг. В частности, проанализированы такие факторы:
обеспечение жильём, уровень образования, продажа алкогольных напитков, количество населения и
количество городского населения. В результате было получено 2 эконометрические модели, каждая из
которых отображает влияние разных социальных факторов в исследованные периоды.
THE SUMMARY
THE ANALIZE OF THE IMPACT ОF SOCIAL FACTORS IN THE CRIME RATE IN UKRAINE
The article analyzes the impact оf social factors in the crime rate in Ukraine for two time periods: 19912000 аnd 2001-2010. In particular, the following factors: housing, education, sale оf alcoholic beverages,
population and urban population. As a result, two econometric models are built, each reflects the impact of
various social factors in the studied period.
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УДК 338.488.2:642.5.004.9
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
І.М. ШКИРТА, Н.В. ОНОПКО, К.Ю. ПИЛИП’ЯК
Мукачівський державний університет

Проведено дослідження вітчизняного ринку програмного забезпечення комплексної
автоматизації готельно-ресторанного бізнесу України, відмічені особливості та тенденції розвитку і
застосування програмного забезпечення наскрізної автоматизації бізнес-процесів для підприємств
готельного-ресторанного господарства в регіонах України.

В сучасних умовах до інформації ставляться високі вимоги, які можуть бути
реалізованими тільки у рамках інформаційних систем. Останні, крім оптимізації роботи
у певній сфері діяльності, дозволяють прогнозувати різні ситуації, що виникають в
процесі функціонування. Не залишився в стороні і готельно-ресторанний бізнес, який
сьогодні є досить

багатоплановим. Керувати таким бізнесом без застосування

інформаційних технологій –трудомістка й складна задача. Використання мережевих
технологій, а також програм наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів для
підприємств готельно-ресторанного господарства, є питаннями їх лідерства та
конкурентоспроможності на ринку в нинішніх умовах, а також виживання в
найближчому майбутньому.
Об’єкти дослідження

Використання сучасних інформаційних технологій в гостинності прямо
пов’язані з підвищенням ефективності роботи всіх ланок управління. Тому представляє
інтерес дослідження вітчизняного ринку сучасного спеціалізованого програмного
забезпечення комплексної автоматизації готельно-ресторанного бізнесу, вивчення
регіональльних особливостей застосування автоматизованих систем управління (АСУ).
Постановка задачі

До основних джерел одержання прибутку в готельно-ресторанному бізнесі
належать номерний фонд, бізнес-центр, побутовий комплекс, обслуговування в залі
ресторану, у номерах. Заставити їх реально приносити прибуток може АСУ готелю
і/або ресторану і, в першу чергу, комп’ютерна система бронювання готельних номерів.
Метою статті є дослідження і аналіз стану впровадження АСУ в готельноресторанному бізнесі України.
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Результати та їх обговорення

Хоча ринок комплексної автоматизації готельного господарства достатньо
заповнений програмами, все ж рівень автоматизації готелів і ресторанів України
відстає від світових стандартів. Однак, від впровадження АСУ у діяльність готелів та
ресторанів у виграші опиняються всі – від керівництва до споживачів готельноресторанних послуг. Так, наприклад, адміністратор готельно-ресторанного комплексу
при цьому отримує точну інформацію щодо діяльності ланцюгів комплексу, робота
персоналу значно полегшується за рахунок скорочення обсягів робочої документації, а
також з’являється можливість організувати на більш високому рівні роботу з
клієнтами, і, нарешті, для самих клієнтів – збільшується швидкість та якість їх
обслуговування, ретельно прослідковується стан номерного фонду, надаються різні
технічні зручності та ззберігється інофрмація про смаки кожного клієнта.
В Україні готельно-ресторанний бізнес розвивається недостатньо швидкими
темпами. За даними Державного комітету статистики України [1] станом на 01.07.2011
р. в нашій державі нараховувалося 22 175 готелів і ресторанів, що на 9,7% більше від
загальної кількості їх в порівнянні з 2006 роком і тенденція до їх зростання зберігається
(рис.1). Лідерами щодо кількості підприємств готельного господарства в Україні є м.
Київ (8,8 % від загальної кількості), Дніпропетровська та Одеська області (8,6 % та 6,4
%, відповідно), АР Крим (6,3 %). За формою власності відсоток готелів в Україні
приведено на рис.2.

Рис. 1. Кількість закладів готельноресторанного бізнесу в Україні з 2006
по 2011 роки.

Рис. 2. Відсоток готелів в Україні за
формою власності.

Щодо підприємств готельного типу для тимчасового проживання за період
1995-2010 р.р., то тут також спостерігається тенденція зростання. Зокрема, кількість
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підприємств зросла на 24 %, кількість номерів – на 28 %, а житлова площа всіх номерів
на 2010 рік збільшилась майже на 65 % (рис.3).

Рис. 3. Підприємства готельного типу для тимчасового проживання
в період 1995-2010 р.р.

Серед основних напрямків розвитку готельного бізнесу в Україні можна
виділити широке впровадження інформаційних комп’ютерних технологій управління
та сучасних комп’ютерних систем бронювання [2,3].
Число АСУ готелів на ринку країн СНД сягає більше десятка. На жаль, у ряді
груп компаній України поширена тільки «часткова» автоматизація. Для проведення ж
комплексної автоматизації мережі готелів важливою є інтегрована система управління
бізнесом на основі сучасної системи управління ресурсами підприємства. В результаті
готель перетворюється в кероване багатофункціональне підприємство, здатне чітко
реагувати на зміни в умовах ринкової економіки, проводити детальний аналіз
діяльності в будь-яких розрізах.
У світі відомо чимало розробників систем автоматизації підприємств готельноресторанного бізнесу, як вітчизняних, так і закордонних [4]. Серед українських
розробників подібних систем провідною виступає компанія “Студія ПЛЮС” з її
програмним продуктом - системою В52®Готель. Остання дозволяє ефективно керувати
готелем, готельним комплексом, санаторним комплексом, пансіонатом, будинком
відпочинку. Оперативному управлінню підлягають номерний фонд, ресторани і бари,
спортивний центр та більярдні зали. Крім того, ця система дозволяє швидко приймати
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чіткі маркетингові рішення, підвищувати рівень обслуговування гостей, підвищувати
показники фінансової діяльності підприємства, знижувати витрати тощо.
В міжнародному масштабі лідером серед розробників програмного забезпечення
для індустрії гостинності виступає компанія Micros-Fidelio. Її системи управління
готельними комплексами встановлені у багатьох готелях Донецька ( «Вікторія»,
«Донбас-Палас»,

«Атлас»),

Києва

(«Русь»,

«Либідь»,

«Редіссон

САС

Київ»,

«Ландхауз», «Національний», «Славутич» та ін.), Одеси («Одеса», «Лондонська»),
Ялти

(«ЯЛТА-Інтурист»,

«Респект-Хол»,

«Пальміра-Палас»)

та

ін.

Система

автоматизованого управління Fidelio V8 дозволяє вирішувати завдання продажів,
бронювання, прийому та розміщення гостей, організації конференцій і банкетів,
надання повних даних контролю і обліку фінансової діяльності підприємства. Система
автоматизації служби бронювання, прийому та розміщення Fidelio Front Office є
найбільш популярною в світі, особливо в Росії і країнах СНД.
Розробкою та впровадженням комплексних систем автоматизації готелів
спеціалізується і науково-виробниче підприємство «Інтеротель». Запропоновані
фірмою комплексні системи встановлені і успішно функціонують не тільки в готелях
Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, але і в готелях Києва та інших міст
України.
Провідним постачальником інформаційних технологій для готельної індустрії
країн СНД та Росії є «Libra International»

- офіційний партнер

і дистриб'ютор

корпорації Hotel Information Systems (HIS) – найбільшого світового розробника
автоматизації для міжнародної індустрії гостинності з досвідом установлення
більше 4000 систем у 83 країнах світу. В Україні АСУ встановлені фахівцями фірми
Libra Hospitality в ряді готелів, зокрема, «Централь» (Донецьк), «Аркадія Плаза»
(Одеса), «Парк Готель» (Дніпропетровськ), «Прем'єр-Палас» (Київ), «Норд» (Ялта) та
ін.
Програмний комплекс Hotel 2000 команії «Інтурсофт», який може ефективно
використовуватися в різних типах готелів, поєднує в собі основні риси західного
готельного менеджменту і специфіку пострадянської системи управління та організації
роботи і адаптований до умов країн СНД.
В ресторанному господарстві за останні десятиліття також відбулися значні
зміни: збільшилось число ресторанів, барів, кафе, поліпшився їхній зовнішній вигляд,
цілком іншими стали торговельні зали для обслуговування гостей, докорінно змінився
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підхід до складання асортименту меню і карт ресторанів, поширилися системи
автоматизації. Колишні їдальні, особливо у великих містах, замінили елітарні
ресторани, сучасні підприємства швидкого обслуговування з високою культурою і
якістю ресторанної продукції. Автоматизація в цьому бізнесі охопила практично всі
сфери. Майже всі ресторанні системи наділені подібними функціональними
можливостями. Питання постає в ціні, в яку входить повна її організація, тобто,
технічне і програмне забезпечення, ліценція на програмні продукти, послуги
встановлення, налаштування і навчання.
З іншого боку, ресторанний бізнес є одним з найбільш прибуткових і, в той же
час, найбільш складних і ризикових видів бізнесу. Згідно проведеного аналізу він надає
приблизно 30% валового і 10% чистого прибутку. Враховуючи малий термін життя
ресторану, для успішної його роботи обов’язково повинен бути наявний потужний
інструмент для обробки інформації - АСУ, яка дозволила б аналізувати бізнес в цілому,
вивчати структуру попиту, вплив на нього різних факторів: цінової політики,
планувати закупівлі, відслідковувати витрати продуктів тощо.
В країнах СНД ринок автоматизації практично сформований. Як правило, на
ньому присутні декілька потужних і більше десятка дрібних компаній, які в цілому
відмічають активне розширення ринку автоматизації у сегменті HoRеCa [5]. Більша
частина ринку програмних продуктів для ресторанного бізнесу належить російським
розробникам. Серед програм автоматизації підприємств ресторанного господарства
безумовно лідером виступає програмний продукт R-Keeper компанії UCS, який
використовується більше, ніж в 3 тис. ресторанах, кафе, фаст-фудах, у 135 містах в 16
країнах світу.
Характеризуючи ринок, можна виділити три групи продуктів [6].
Першу групу складають системи, чиї платформи спеціально розроблялися під
завдання певної сфери. Крім R-Keeper, тут найбільш відомими є програмні рішення
«Рст': РЕСТОРАТОР» компанії Рст' і Тіllураd. Обидва розробника повідомляють про
приблизно 1000 встановлених систем.
Друга група – це сімейство програм, створених на базі платформи «1С».
Найбільш відомі продукти: «1С-Рарус: Громадське харчування»; «Астор: Ресторан»;
«Трактир». Хоча зараз виробники все частіше пропонують комплексні рішення,
спочатку розробники цих продуктів приділяли більше уваги системам роботи бек-
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офісу. Якщо у фронт-офісі частина програм на платформі «1С» є невеликою, то для
бек-офісу програми на платформі «1С» займають близько 50% ринку.
Третя група – це західні програми, розроблені великими корпораціями.
Наприклад, «Майкрос» від компанії Micros-Fidelio. Окрім «Майкрос» слід відзначити
такі системи, як Aloha POS виробництва Aloha Technologies (США) і німецьку систему
Guscom. На думку експертів, у цілому їх частка є невеликою, і вони не особливо
помітні в країнах СНД.
На ринку програмного забезпечення певну частку займають системи для
автоматизації підприємств громадського харчування, в яких програми адаптовані до
вимог України. Прикладом є система 1С-Рарус («Громадське

харчування

1.5

Українська версія» для автоматизації обліку підприємств громадського харчування;
1С-Рарус: Громадське харчування, українська версія, редакція 8, ПРОФ, призначена
для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах харчування;
1С-Рарус: Управління рестораном; 1С-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе 1.5 Українська
версія).
Серед ресторанів попитом користується програмне забезпечення компанії Aloha
Technologies (США) - Aloha POS – понад 33000 ресторанів у 30 країнах світу. До
основних переваг програмного забезпечення, розробленого Aloha, належать, перш за
все, його доступність для невеликих підприємств ресторанного госполарства (кафе,
піцерій, кав'ярень, їдалень), надійність і зручність користування. Система забезпечує
дружелюбний графічний інтерфейс, багаторівневу систему знижок, деталізовані звіти.
Система Aloha керує всім спектром ресторанного IT-обладнання: сенсорними
терміналами, відео-моніторами кухні, комп'ютерними касами (POS-терміналами),
фіскальними та кухонними принтерами.
Для комплексного управління мережею підприємств громадського харчування
компанія «Тілліпед» розробила систему автоматизації TillyPad XL. Остання за своїми
функціональними

можливостями

випереджає

АСУ

підприємств

громадського

харчування, що існують на ринку СНД.
На допомогу керівнику оперативно і з мінімальними трудовитратами
здійснювати оперативне управління комплексом харчування не тільки в окремому
ресторані, а й в мережі ресторанів, розважальному центрі чи готелі приходить
комплексна система MICROS HMS Res4.
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Комплексність рішення забезпечується об'єднанням в єдину структуру
контрольно-касової системи Micros 3700, програми лояльності постійних відвідувачів
GSS, модуля роботи з персоналом - T&A, системи кухонних моніторів KDS, модуля
доставки, розширеного модуля контролю за діями персоналу. Програмне забезпечення
для мережі ресторанів Enterprise Management (EM) об'єднує всі ці модулі в
центральному офісі і надає не тільки консолідовану звітність, але й можливість
внесення змін у конфігурацію систем та автоматичну розсилку змін по ресторанах.
Пов'язані з системою Res4 програми складського обліку MC, інтернет звітності
MyMicros і стикування всіх систем з бухгалтерською програмою, повністю
доповнюють комплекс програмних рішень необхідних для управління комплексом
харчування. При необхідності, система може бути пов'язана з модулем відео
спостереження, автоматичною системою розливу напоїв, тарифікатором парковки або
оренди більярдних столів.
Найчастіше комп'ютерні системи для ресторанного господарства створюються
тими ж компаніями, які розробляють АСУ для готелів. Між тим не всі АСУ для готелів
пропонують модулі для підприємств ресторанного господарства. Аналіз наявності
модулів для ресторанного господарства у відомих АСУ готельними комплексами
показано у таблиці 1.
Таблиця 1.
Наявність модулів для ресторанного господарства в АСУ готелів

Система
Lodging Touch Libica
Fidelio Front Office
Centium PMS
UCS Shelter
Hotel - 2000 (Росія-Кіпр)
«Синимекс: Готель»
KEI-Hotel
АБІ-Готельний комплекс
Navison

Модулі для підприємства харчування
«Система складського обліку»
«Конференції та банкети»
«Ресторан (R-Keeper)»
«Restaurant-2000», «Stock-2000»
«Ресторан», «Склад», «Бар»
«Management of Restaurant»

Таким чином, як видно з таблиці 1, є необхідність гармонізувати деякі АСУ. Це
дасть змогу збільшити спектр управління та контролю надання послуг.
Висновки

1. Проведений аналіз показує, що не дивлячись на відставання України від
провідних розвинутих держав світу у сфері впровадження інформаційних технологій
та автоматизації управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, у неї є
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хороші перспективи розвитку в даному напрямку, поскільки на ринку наявні сучасні
АСУ готелів та ресторанів, серед яких зустрічаються такі, що пристосовані до умов
України.
2. Тільки загальний розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельноресторанного бізнесу, автоматизація процесів на підприємствах, мінімальне втручання
держави (лише у проблемних питаннях тарифів, стандартів, готельного збору),
налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом
розвиток готельно-ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестицій
та жорстка конкуренція дозволить забезпечити збільшення рівня її глобальної і
регіональної конкурентноздатності.
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АННОТАЦИЯ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО
БИЗНЕСА УКРАИНЫ
Проведено исследование отечественного рынка программного обеспечения комплексной
автоматизации гостинично-ресторанного бизнеса Украины, отмечены особенности и тенденции развития
и применения программного обеспечения сквозной автоматизации бизнес-процессов для предприятий
гостинично-ресторанного хозяйства в регионах Украины.
THE SUMMARY
MODERN STATE AND TRENDS SOFTWARE INTEGRATED AUTOMATION OF HOTEL AND
RESTAURANT BUSINESS OF UKRAINE
A study of the countrys software market complex automation hotel and restaurant business in Ukraine
marked features and trends in development and application of software-through automation of business
processes for enterprises of hotel and restaurant management in the regions of Ukraine.
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ЕТНОКУЛЬТУРНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
О.І. ГЛАГОЛА
Мукачівський державний університет

У статті автор спирався на аналіз теоретичних джерел та практичних наробок з проблеми
етнокультурної освіти студентів. У статті визначенні ефективні засоби формування етнокультурної
освіти майбутніх вихователів сучасних дошкільних навчальних закладів Закарпаття.

Головною вимогою, вихідним принципом відображення національної освіти є
реалізація у вихованні та навчанні майбутніх педагогів ідеї народності на основі
засвоєних позитивних традицій національних культур українців та інших етносів, які
проживають в Україні, відродження ролі дошкільного навчального закладу в розвитку
культури народу.
Законодавство України та освітні програми спрямовані на регулювання
суспільних

відносин

у

галузі

навчання,

виховання,

професійної,

наукової,

загальнокультурної підготовки громадян України. Зокрема у статті 11. Конституції
України зазначено: «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її
історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин
України»[3;8]. А у «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі
освіти» говориться, що ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена,
соціально активна і національно свідома людина, що наділена глибокою громадською
відповідальністю, високими гуманними якостями, є носієм кращих надбань вітчизняної
та світової культури, здатна до саморозвитку й самовдосконалення» [1;5].
Беручи до уваги той факт, що Закарпатська область є полікультурним
середовищем, стає зрозумілою важливість використання в навчально-виховному
процесі такого потужного чинника, як етнокультурна освіта. Зокрема, на території
нашої області функціонує безліч дошкільних навчальних закладів національних
меншин, зокрема російськомовних, угорськомовних. Також в дошкільному закладі №
25

м.

Мукачева

працює

німецькомовна

група;

в

Берегівському

і

частині

Виноградівського районів майже в кожному селі є дитячі садки з угорською мовою
навчання (с. Гать, с. Яношово та ін.); с. Солотвино, Тересва, Великі Бички – з
румунською мовою навчання; в Ужгородському, Великоберезнянському районах – з
словацькою мовою навчання.
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У місті Мукачеві з вихователями російськомовного дитячого садка № 29,
угорськомовного - № 17, українськомовного - №5, дошкільного

закладу

№ 25 з

німецькомовною групою нами було проведене анкетування, завданням якого було
виявлення

відношення

вихователів

дошкільних

навчальних

закладів

різних

національних меншин до української культури та рівень їх знань з етнопедагогіки.
Результати обробки даних дали підстави нам переконатися у актуальності підготовки
компетентно спроможного вихователя у сфері етнічної культури.
Багато теоретиків і практиків у педагогічній, науковій, літературній діяльності
відзначали високий вплив народного виховання на становлення особистості: К. Д.
Ушинський, Г. С. Сковорода, О. В. Духнович, С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський, І. І.
Срезневський, І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, Леся Українка та ін.
Найважливіше місце в системі педагогічних поглядів К. Д. Ушинського посідає ідея
народності виховання. Саме ця ідея пронизує більшість його статей, книг, підручників.
Він слушно вважав, що народ треба вчити, але, зазначав педагог, ще більше треба
вчитись у народу. Народне виховання завжди спирається на характер і душу людини.
«Виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними й поодинокими
особливостями — її тіло, душу й розум,— і передусім звертається до характеру
людини; а характер і є саме тим ґрунтом, в якому корениться народність» [ 6, с.99],—
писав він. Джерела знань Г. С. Сковорода вбачав у мудрості народного досвіду, який
нагромаджується завдяки природній сутності людини: «Опыт єсть отец искусству,
ведению и привычке. Отсюду родилися все науки, и книги...»,— писав видатний
мислитель [5; с.41]. Ідеями української сімейної етнопедагогіки пройнято його вірші,
притчі, пісні, байки, діалоги і трактати. О. В. Духнович першим в Україні створив
підручник з педагогіки і запровадив у наукову термінологію поняття «народна
педагогіка» [2; с.3].
На початку XX ст. С. Ф. Русова уважно вивчає погляди народу на виховання
дітей, наголошує на українській ментальності й обов'язковості її урахування в роботі
навчально-виховних закладів для дітей. Педагогіка В. О. Сухомлинського орієнтована
на виховання у дітей і молоді відданості Батьківщині, любові до рідної матері, батька,
рідних, поваги до старших, до людей праці, старанності в роботі тощо.
Незважаючи на те, в якому полікультурному середовищі проживає майбутній
педагог, безсумнівно потрібно виховувати в нього планетарно-космічний світогляд,
тобто підводити до розуміння того, що все у світі взаємопов'язане і взаємозалежне і
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етнічні групи існують не ізольовано одна від одної, між ними постійно відбувається
обмін інформації у різних сферах життя (культура, освіта, медицина, промисловість і
т.д.).

Беззаперечним є те, що етнічні меншини Закарпатської області повинні

виховувати своїх нащадків відповідно своєї національної ідеології, збагачувати досвід
дітей за допомогою рідного і близького серцю. Але проживаючи на території нашої
держави, їхнім обов'язком є

мати елементарні знання культурної спадщини тої

етнічної спільноти, яка їх оточує.
Тому

метою

статті

є

визначення

ефективних

етнокультурної освіти в майбутніх вихователів сучасних

засобів

формування

дошкільних навчальних

закладів Закарпаття.
Сучасне вивчення етнічних культур ґрунтується на методах етнографічного й
історичного аналізу, соціології, досягненнях структурної лінгвістики. Виходячи з
цього, можна дати таке визначення культури. Культура — це позабіологічно
вироблений (не закріплений генетично) і переданий спосіб людської діяльності. Таке
комплексне розуміння культури на основі діяльнісного підходу дозволяє знайти
адекватне визначення феномена етнічної культури, якій характерна сукупність
притаманних етносу способів засвоєння умов свого існування, спрямованих на
збереження етносу й відтворення умов його життєдіяльності. Основним тут є
функціональний аспект культури, розуміння її як адаптивного механізму, що полегшує
людині життя в навколишньому світі.
У вищих навчальних закладах з метою розвитку у майбутніх педагогів
етнокультурної освіти вивчається така дисципліна, як «Етнопедагогіка». Зміст поняття
«етнопедагогіка» зумовлений конкретною етнічною приналежністю педагогічних
традицій. Відповідно вона досліджує і обґрунтовує ефективні шляхи реалізації
прогресивних педагогічних ідей народу в сучасній науково-педагогічній

практиці,

увиразнює способи контактів народної педагогічної мудрості з педагогічною наукою на
підставі результатів різностороннього аналізу педагогічного значення явищ народного
життя, визначаючи їх відповідність (невідповідність) щодо сучасних завдань
виховання.
Як відомо, система народного виховання багатогранна, а засоби етнокультурної
освіти різноманітні. Наприклад, народне природознавство (тварини,

рослини,

український віночок); народний календар (обрядовість, приказки, прислів'я, народний
прогностик); національне ужитково-декоративне мистецтво, побут (обереги; хата;
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бондарство; вишивка; ткацтво, килимарство; писанкарство; кераміка гончарна; іграшки
тощо); усна народна творчість (ігри, казки, фольклор); Україна, як окремий етнос
(фольклорна символіка; державна символіка; національний костюм; національні
святині; Київ – столиця України; історичне минуле); родинне виховання; мовленнєве
спілкування.
Упродовж

тисячоліть

усна

народна

творчість

була

єдиним

засобом

узагальнення і передачі життєвого досвіду народу, втіленням народної мудрості. У
творчості відбито етичні позиції, історія, психологія, дидактикя народу. Знаючи про
значення формування етнічної компетентності майбутнього вихователя сучасного
дитячого садка, обґрунтуємо характеристику основних засобів етнокультурної освіти.
З самого раннього дитинства важливу роль у вихованні особистості відіграють
колискові пісні. Вони глибоко гуманні і зворушливі, адже йдуть від щирого
материнського серця. Основний їх зміст - любов матері до своєї дитини, мрії про її
щасливе майбутнє. Вони буяють поетичними образами птахів, диких звірів, домашніх
тварин, смішних і страшних, лагідних і сердитих. Народні колискові пісні, за
твердженням М.Г. Стельмаховича, вчать любити рідну землю, батьків, працю,
захищати правду, поважати старших.
Засобами виховного впливу, виступають пестушки й потішки. Пестушки
одержали свою назву від слова пестувати - няньчити, носити на руках. Це короткі
віршовані приспіви, якими супроводжують рухи дитини при пестуванні. Пестушки
мають виховний сенс за умови їх супроводу тактильними прийомами - легкими
тілесними дотиками. Лагідний масаж, супроводжуваний веселою невигадливою
пісенькою з виразним проголошенням віршованих рядків, викликає в дитини бадьорий,
веселий настрій.
Чимале місце в житті селянських дітей посідали різні заклички і примовки.
Пісенні заклички і словесні примовки сповнені віри у всемогутні сили землі, неба і
води; вони прилучали селянських дітей до життя і праці. Закличка наповнювала маленьке дитяче серце сподіванням на рясний урожай, статок і багатство. Діти змалку
привчалися розділяти сум і радість, працю і турботи дорослих.
Пісня є незмінним, обов'язковим елементом гри, оскільки пожвавлює її зміст. У
духовній спадщині кожного етносу є пісні календарного призначення. Насамперед ті,
які виконувались дітьми в свята чи в урочистих подіях. Скажімо, на Різдво і Новий рік

Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

52

маленькі українці відвідували своїх хрещених батьків, близьких і далеких родичів,
поважних односельців і співали для них колядки й щедрівки.
З-поміж творів дитячого репертуару, жанром, якому притаманні риси дитячої
творчості, є прозивалки і дражнили.
Народний танець — один з найдавніших видів народної творчості, є частиною
обрядової системи. їх поява обумовлена народними традиціями - водінням хороводів
на Масляну, плетінням вінків на Купала тощо.
До циклу найкоротших жанрів, які в образній формі відбивали різні сфери
природного довкілля, суспільних і родинних взаємин, належать приказки, прислів'я і
загадки. Саме вони відіграють значну роль у вихованні дітей, формуванні їхнього
світогляду. Прислів'я, приказки становлять один вид поетичної творчості: це стислі,
переважно афористичні, художні вислови народу про різні життєві явища.
Казка, як своєрідний жанр народної творчості здавна посідає важливе місце у
фольклорі всіх народів світу. Вона є, мабуть, найпопулярнішим жанром усної народної
творчості для дітей. Свою назву "казка" одержала від слова казати, адже казку саме
розказували, а не читали. Фольклористи поділяють казки за такими видами: про тварин, побутові, героїко-фантастичні, чарівні, казки-билини, легенди, небилиці,
бувальщини.
Народне мистецтво зрозуміле й улюблене всіма. Його різновидом розглядаємо
іграшки з дерева, глини, тіста, сиру тощо. Кожному виробу притаманне добро, радість,
тепло рук майстра і його фантазія, що захоплює дітей і дорослих. Народна іграшка
образна, барвиста, оригінальна за своїм задумом. Вона доступна дитячому сприйняттю,
оскільки несе зрозумілий їм зміст лаконічно і конкретно. Це знайомі дітям казкові
образи людей, тварин, явищ і предметів природи. Наприклад, у кожному садочку є
етнографічні куточки, де вихователь проводить спеціальні заняття з дітьми. Їх
оформлення відображає традиції народностей Закарпатської області.
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Рис. 1. ДНЗ №25; ДНЗ №5; ДНЗ №17 - Етнографічні куточки

Ознайомлювати з характерними особливостями засобів народного виховання
майбутніх вихователів можна у процесі роботи під час лекцій, практичних,
семінарських,

лабораторних

занять,

консультацій,

ділових

ігор,

педагогічних

колоквіумів, «круглих столів», гуртків для дорослих, виставок, екскурсій, конференцій,
вікторин, ярмарок, відкритих занять, мастер-класів тощо.
За

результатами

констатувального

етапу

роботи

над

магістерським

дослідженням нами з’ясовано, що ефективнішому засвоєнню засобів етнокультурної
освіти сприяє використання технологій інтерактивного навчання:
«Робота в парах»; «Дерево рішень»; «Мікрофон»; «Незакінчене речення»;
«Обговорення проблеми в загальному колі»; «Мозковий штурм», «Навчаючи-навчаю»;
«Карусель»;

«Ротаційні

трійки»;

«Акваріум»;

«Ажурна

пилка»;

«Домашні групи».
На запитання анкети «Як впливає національна самосвідомість педагога на
розвиток особистості дитини?», 100% (23 респондента) опитаних вихователів дитячих
садків Мукачівського району визначили лише позитивні моменти.
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А

тому,

можемо

зробити

припущення

про

необхідність

формування

національної самосвідомості майбутнього педагога, тому що вихователь напряму
впливає на розвиток особистості дітей дошкільного віку, а дитячі садочки у сільській
місцевості є культурним центром. Майбутні вихователі мають мати відповідний рівень
педагогічної, професійної, етнокультурної свідомості, що в умовах становлення
Української державності формується через такі етапи:
1. Знання законів України, Конституції, Конвенції ООН про права дитини
тощо.
2. Знання державних стандартів та програм.
3. Опанування державної мови. Володіння державною мовою
4. Етнопедагогічна спадщина. Народна педагогіка.
5. Вивчення історії рідного краю; літературних, історичних витоків; біографій
видатних особистостей.
6. Вміння пишатися культурними здобутками народу; знайомство з ужитковим,
декоративно-прикладним мистецтвом; літературним словом, фольклором.
7. Знання регіональних, місцевих програм.
8. Інтерес до політичного та суспільного життя держави.
Висновки
З урахуванням поліетнічного складу Закарпатської області

майбутній

вихователь сучасного дошкільного навчального повинен зосереджувати увагу на
національному вихованні, яке спрямовується

на формування в дітей і молоді

світоглядної свідомості: ідей, поглядів, переконань, ідеалів тощо засобами прилучення
до традицій, звичаїв, інших соціально значущих досягнень вітчизняної й світової
духовної культури. Головна мета етнокультурної освіти майбутніх вихователів набуття ними соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського
народу, високої культури міжнаціональних взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, незалежно від національної приналежності.
У навчально-виховному процесі дають позитивні результати

нові форми,

методи і засоби виховання, використання виховного досвіду зарубіжних педагогів, а
також власні споконвічні педагогічні традиції.
Важливе

місце

у

формуванні

етнокультурної

освіти

займає

етнічна

самосвідомість майбутніх педагогів. Визнаючи себе представником того чи іншого
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етносу, людина стає співтворцем матеріальної й духовної культури свого народу,
плекає його одвічні цінності, захищає гідність своєї етнічної спільноти.
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АННОТАЦИЯ
ЕТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
В статье автор опирался на анализ теоретических источников и практических наработок по
проблеме этнокультурного образования студентов. В статье определены эффективные средства
формирования этнокультурного образования будущих воспитателей современных дошкольных учебных
заведений Закарпатья.
THE SUMARRY
ETHNIC CULTURE EDUCATION OF FUTURE EDUCATOR
In the article an author leaned against the analysis of theoretical sources and practical works on issue of
ethnic culture education of students. Effective facilities of forming of ethnic culture education of future
educators of modern preschool educational establishments of Zakarpat'ya are certain in the article.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ВИДІВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
А.В. КІНАШ
Мукачівський державний університет

У статті проаналізовано теоретичні підходи до формування художнього мислення
дошкільників, розкрито специфіку взаємозв’язків видів зображувальної діяльності та обгрунтувано
необхідність їх врахування у плануванні занять з дошкільниками.

Розробка особистісно-орієнтованої концепції педагогічного процесу відкриває
нові можливості для вдосконалення вже досягнутого, адже пропонує інші принципи
об'єднання процесів освіти і виховання, орієнтує на духовне становлення особистості.
Актуальними для осмислення педагогом стають поняття інтеграція, цілісність,
комплексність, взаємодія мистецтв, синтез мистецтв.
У контексті Базового компонента дошкільної освіти образотворча діяльність як
сфера освіти дитини має забезпечувати їй формування світогляду, розвиток цілісної
наукової картини світу, категоріальне світосприймання. Взаємозв'язок
образотворчої

діяльності

є

видів

важливою психолого-педагогічною проблемою.

Розуміння її педагогом і дитиною зумовлює успішність реалізації мети і завдань
образотворчої діяльності, яка визнається чинником та середовищем цілісного розвитку
особистості в період довкілля.
Як зазначав М. Скаткін, у розробці інтегрованих моделей організації та
супроводження образотворчої діяльності педагог може діяти за принципом об'єднання
матеріалу навколо ключових наукових ідей. Така інтеграція можлива у галузі художньої
культури. Вона є актуальною в системі естетичного виховання дошкільнят.
Наприкінці 70-х років XX ст. Н. Ветлугіна розробила ідею комплексних занять,
які допомагали встановити зв'язок малювання, музики, художнього слова з метою
знаходження найвиразніших засобів для зображення дитиною життєвих явищ. Щоб
інтегрувати види художньої діяльності, спочатку треба провести чітку диференціацію.
Тобто на заняттях з музики, художньої літератури діти засвоюють практичні навички й
уміння з тим, щоб скористатися ними на комплексних заняттях. Принципи побудови
комплексних занять визначалися темою, добором провідних виражальних засобів, які
об'єднують усі види мистецтва (наприклад, ритм, композиція, форма). У педагогічному
процесі комплексні заняття посідають провідне місце, якщо спираються на художній
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досвід, отриманий дітьми під час навчання на музичних, художньо-мовленнєвих
заняттях та заняттях з образотворчої діяльності.
У сучасних умовах розвитку дошкільної освіти досить актуальною є проблема
інтеграції мистецтв. Науково обґрунтовано, що кожне мистецтво саме по собі є
важливим чинником становлення особистості, а завдяки синтезу його видів моральний,
інтелектуальний, духовний розвиток дитини відбувається ефективніше і ґрунтовніше
(О.Алраксіна, Д. Кабалевський, Б. Йєменський, Б. Теплов, Ю. Фохт-Бабушкін, Ю.
Юсов та ін.). Науковці визначають інтеграцію як складний процес взаємопроникнення,
взаємо доповнення, взаємовпливу видів мистецтва, який охоплює різні напрями
художньо-творчої діяльності. В основі інтеграції лежить ряд положень: на базовому
змісті мистецтва ґрунтується та чи та художня діяльність, причому для кожного
окремого виду мистецтва та заснованої на ньому художній діяльності характерні свої
особливі способи створення образу; образ одного й того самого предмета, явища може
передаватися в різних видах мистецтва через використання притаманних для кожного
мистецтва засобів виразності; в інтеграції один з видів мистецтва є стрижневим, інший
— допомагає ширшому і глибшому осмисленню образів та створенню їх різними
засобами виразності (Т. Комарова).
Мета статті проаналізувати теоретичні підходи до формування художнього
мислення дошкільників, розкрити специфіку взаємозв’язків видів зображувальної
діяльності та обґрунтувати необхідність їх врахування у плануванні занять.
Реалізація принципу взаємозв'язку видів образотворчої діяльності допомагає
дитині осягнути всі сторони та зв'язки предмета, об'єкта, явища. Вихідним є положення
про «тріаду основ художнього мислення», обґрунтоване Б. Йєменським. Кожна дитина
в процесі своїх ігор обов'язково щось будує (курінь, замок з піску, будинки і міста з
ігрового будівельного матеріалу). Це її перші архітектурні спроби, експерименти.
Кожна дитина щось малює, зображує (не тільки на папері, а й паличкою на піску,
цвяшком чи крейдою на стіні або асфальті) і діє як живописець чи графік. Створені
об'ємні зображення з глини, пластиліну, снігу — це скульптурні форми, близькі до
технології скульптури. І, зрештою, кожна дитина прикрашає себе (вінком, стрічками,
намистом, пір'ям у грі), свої іграшки і свій куточок, свою маму. При цьому діє як
декоратор, дизайнер. Ідеться про започаткування декоративної діяльності.
Саме звичні дитячі заняття — будування, зображання, прикрашання (заняття, до
речі, відомі й кожному первісному народові) — і є формою вияву трьох елементів
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(сфер) художнього мислення: конструктивного, зображального і декоративного. Ці три
елементи художньої діяльності допомагають педагогу в залученні дітей до мистецтва
як форми життєдіяльності
Поняття «будування», «зображення», «прикрашання» передбачають єдність
діяльності (процесу), її мети і продукту. Наприклад, намисто створюють для
прикрашання (мета), в процесі прикрашання (діяльність) і воно є кінцевим продуктом
— прикрасою. Малюнок з натури створюють для зображення, в процесі зображання і
сам він є зображенням. Дитина отримує «модель», за допомогою якої можна
різнопланово «програвати» всі реальні зв'язки мистецтва з життям, всю художню
діяльність. Ця тріада є простою і доступною для дитини. Різниця лише в тому, що в
кожному творі, виді або на кожному історичному витку мистецтва діяльність не є
рівнозначною.
Проблема взаємозв'язку мистецтв не менш важлива у плані її теоретичного
вивчення. Вона є особливо актуальною в системі естетичного виховання в дитячому
садку. Якщо звернутися до досліджень проблеми системно-структурних зв'язків у
дошкільній педагогіці, то можна відзначити активні пошуки взаємозв'язку мистецтв,
різних видів художньої діяльності дошкільнят з метою найефективнішого художнього
розвитку дітей.
Проаналізуємо

погляди

дослідників

на

проблему

взаємозв'язку

видів

образотворчої діяльності.
Між образотворчим мистецтвом та образотворчою діяльністю дошкільнят
встановлюються певні взаємозв'язки. Це відзначають Є. Фльоріна, Н. Сакуліна, Т.
Комарова, В. Єзикеєва, Г. Пантілєєв, Т. Казакова, 0. Дронова та ін. Вихователь передає
дітям художній досвід, допомагає зрозуміти зображально-виражальні можливості
матеріалів та винайти й опанувати характерні для кожного виду мистецтва способи
зображення предметів, об'єктів і явиш, світу. Одночасно він створює умови для
встановлення дитиною взаємозв'язку видів образотворчої діяльності і художнього
розвитку.
У роботі «Дитячий малюнок» Є. Фльоріна підкреслила важливість найповнішого відображення дітьми навколишнього життя. Пізніше, у 30-ті роки XX ст.,
вона визначила послідовність добору життєвого змісту для передавання його в
малюнку, ліпленні, аплікації: від зображення окремих предметів до-широкої тематики.
Головне в доборі змісту — зв'язок з навколишнім життям. Принцип життєвості
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об'єднував усі види зображувальної діяльності, хоча чіткої, послідовної системи знань,
способів зображення, які діти мали отримати на заняттях, іще не було. Запропоновані
Є. Фльоріною теми для малювання, ліплення, аплікації стали обов'язковими й утворили
головний зміст зображувальної діяльності в дитячому садку.
У 40-ві роки XX ст. О. Усова почала розробляти теоретичні основи навчання у
дитячому садку, а Є. Фльоріна ввела елементи навчання зображення предметів, явищ
навколишнього світу на заняттях. Крім обов'язкових, вона запропонувала заняття за
вибором, на яких дітям надавалася можливість самостійно, за власним бажанням
обирати улюблений вид діяльності, матеріали для реалізації своїх задумів. Є. Фльоріна
приділяла увагу не лише змісту, а й технічним навичкам. Запропоновані нею теми
предметно-сюжетного характеру стали першим етапом розробки завдань навчання
дітей зображення. Кожне завдання опрацьовувалося дітьми окремо.
У наступні роки, з огляду на концепцію 0.Леонтьєва про привласнення дитиною
суспільного досвіду в теорії образотворчої діяльності, було визначено єдиний для всіх
видів образотворчої діяльності програмовий зміст: зображення предметів, сюжетів,
складання візерунків, технічні вміння та навички. Усі види образотворчої діяльності
були підпорядковані цій послідовності, що зумовило зв'язок не тільки з навчанням
дітей малювання, ліплення, вирізування, а й зі знаннями, які вони отримувалися.
Н.Сакуліною розроблено цикли занять, об'єднаних завданням вираження
життєвого змісту і засвоєння зображальних умінь. У циклах занять намічено
взаємозв'язок малювання і ліплення за тематичним принципом. Наприклад, перший
цикл передбачав заняття, на яких передавання ознак розміру і кольору поєднувалося зі
знаннями про ріст і визрівання рослин, плодів; просторові і колірні ознаки явищ
рослинного світу зіставлялися зі знанням порід дерев. Заняття будувалися у певній
послідовності: спочатку малювання, потім — заняття ліпленням (тема «Гриби ростуть
під деревами»). Увагу дітей звертали на знання про плоди, дерева, гриби. Головна мета
— вивчити питання про співвідношення форми і функції, перехід від пізнавання
зовнішніх властивостей до пізнавання властивостей прихованих. Другий цикл
становили заняття із зображення тварин, яких діти малювали й ліпили. Третій —
зображення фігури людини — будувався на попередньому розгляданні частин тіла,
зміні пози під час руху. Зображення розгорталося у певній послідовності: спочатку в
малюванні, потім у ліпленні. Четвертий цикл занять з малювання і ліплення мав за мету
створити у дитини уявлення про різні види руху (у воді, повітрі, на землі). Діти
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зображали птахів, звірів. П'ятий передбачав зображення засобів пересування людини
(різні види транспорту). Шостий цикл—заняття із зображення будинків.
Головним у взаємозв'язку малювання і ліплення за тематичним принципом є
формування узагальнених уявлень, усвідомлення взаємозв'язків між явищами,
розв'язання розумових завдань і згодом пошуки реалізації прихованих відношень у
зображенні.
У подальших пошуках інтеграції видів образотворчої діяльності Н. Сакуліна
обмірковує систему сенсорних еталонів. Цікаво, що вона, виокремлює форму як
сенсорний еталон і об'єднує навколо неї три види образотворчої діяльності: ліплення,
аплікацію, малювання. Форма (квадрат,прямокутник, круг, циліндр, куля) виступає як
похідна для зображення предметів у ліпленні, аплікації, оскільки діти наочно-дієво її
сприймають. Форма виступає не тільки як сенсорний еталон, ай як засіб художньої
виразності.
Роботи Л.Венгера показують специфіку засобів, якими користуються діти для
пізнавання властивостей предметів (геометричні форми, кольори, музичні звуки тощо).
За такого підходу пріоритету набуває взаємозв'язок за принципом зображення
різноманітних і виразних форм предметного світу.
Наприкінці 70-х років XX ст. систему занять з образотворчої діяльності створює
Т. Комарова. Навчання різних видів образотворчої діяльності (малювання, ліплення,
аплікація) здійснюється у їхній єдності та взаємозв'язку при стрижневому значенні
малювання.
У роботі Т. Лазарь представлено модель взаємодії видів малювання на основі
визначення одного із засобів художньої виразності в предметному, сюжетному,
декоративному малюванні. Вчена розглядає один вид образотворчої діяльності в
аспекті взаємозв'язку його підвидів.
Проблема взаємозв'язку видів образотворчої діяльності аналізується в багатьох
роботах. Наприклад, Г. Пантелєєва вивчала формування відчуття кольору в дітей 5—7
років на заняттях з декоративного малювання і художнього конструювання. Вона
розробила серію творчих завдань, у яких засвоєння кольору відбувалося спочатку на
площині (взаємодія контрастних і пастельних кольорів, їхньої художньо-образної
виразності), потім — у художньому конструюванні. Таке сполучення видів діяльності
значно збагатило художню практику старших дошкільнят. Взаємозв'язки різних видів
образотворчої діяльності (малювання, аплікації, художнього конструювання) показані
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Г. Пантілєєвим на матеріалі декоративно-оформлювальної діяльності. Як зазначає
автор, важливо те, що одне й те саме завдання дошкільня виконує на різному матеріалі,
в різних ситуаціях (площинне й об'ємно-просторове).
У

дослідженнях

Т.

Казакової

доводиться,

що

взаємозв'язок

видів

зображувальної діяльності може бути одним із способів комплексного підходу в
художньому розвитку дошкільняти; його можна розглядати і як педагогічну умову, що
забезпечує цей розвиток. Науковцем зазначається:
•взаємозв'язок видів образотворчої діяльності може бути одним зі способів
комплексного підходу у художньому розвитку дошкільнят;
•взаємозв'язок видів образотворчої діяльності є педагогічною умовою, що
забезпечує художній розвиток дитини;
•аналіз взаємодії та синтезу мистецтв дає підстави для припущення, що пошуки
нових способів та засобів художнього освоєння дійсності можливі також і в різних
видах образотворчої діяльності дітей дошкільного віку;
•взаємозв'язок видів дає змогу виокремити засоби образної виразності,
специфіку мови і творчого процесу кожного виду мистецтва як основи розвитку
образотворчої діяльності і знайти те, що є спільним для всіх видів.
Отже,

вивчення

взаємозв'язку

видів

зображувальної

діяльності

дітей

дошкільного віку показало необхідність вирішення цієї проблеми системно і цілісно.
Лише такий підхід забезпечить головну мету — художній розвиток дошкільняти.
За умови взаємозв'язку видів зображувальної діяльності не порушується логіка
розвитку кожного з них. Поєднання різних способів, навпаки, значно розширює
можливості цієї діяльності на самому початку її становлення. Пошукові ситуації
ставлять дитину перед необхідністю вибору того чи того способу зображення.
Висновки
Дослідженням доведено, що формування образу є найефективнішим в тому разі,
коли запропоновані дітям завдання об'єднуються в тематичні цикли. Це дає можливість
виокремити засоби виразності, встановити логічний взаємозв'язок між окремими
завданнями кожного циклу, посилювати їхнє виховне значення.
Взаємозв'язок видів зображувальної діяльності може визначатися специфікою
будь-якого одного виду, що виконує домінантну роль. Інший виступає як допоміжний
для підсилення виразності образу. За такого типу взаємозв'язку дитина навчається
порівнювати, зіставляти, пробувати різні засоби зображення. Вона потрапляє в
Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

62

ситуацію пошуку, вибору. Такого типу взаємозв'язки встановлюються між ліпленням
та малюванням, малюванням та аплікацією.
Взаємозв'язок видів будується на логічній основі зв'язку підвидів: між
малюванням предметним, сюжетним, декоративним є свої особливості, так само, які в
ліпленні, і в аплікації; будується і на співвідношенні з різними видами образотворчого
мистецтва, ознайомлення з яким є одним з основних завдань естетичного виховання
старших дошкільнят.
Вивчення цієї проблеми дає можливість говорити про новий аспект структури
дитячої зображувальної діяльності та її планування. Засвоєння дітьми практичних
навичок, специфічних для кожного виду, залишається важливим.
На заняттях діти повинні також набути досвіду комплексної діяльності,
об'єднуючої всі види. Це збагачує їхню самостійну художню діяльність, яка виникає з
ініціативи дітей і тісно пов'язана із грою.
Встановлення взаємозв'язку всіх видів зображувальної діяльності забезпечує
значною мірою здійснення індивідуально-диференційованого підходу до дітей і
врахування вікових можливостей. Кожна дитина віддає перевагу тому чи тому виду
зображувальної діяльності. Поставлена в ситуацію можливого вибору під час
виконання навчального завдання, вона дістає оптимальні умови для свого художнього
розвитку.
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АННОТАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ ВИДОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье проанализированы теоретические подходы до формирования художественного
мышления дошкольников, раскрыта специфика взаимосвязей видов изображающей деятельности и
обгрунтувано необходимость их учета в планировании занятий с дошкольниками.
THE SUMMARY
THEORETICAL PRE-CONDITIONS OF ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ OF TYPES OF GRAPHIC
ACTIVITY OF UNDER-FIVE/PLS
In the article theoretical approaches are analysed to forming of artistic thought of under-five/pls, the
specific of intercommunications of types of depicting activity and necessity of their account are exposed in
planning of reading with under-five/pls.
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УДК 370.14

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Д.Ю. ЛИХТЕЙ, Б.М. АНДРІЄВСЬКИЙ
Мукачівський державний університет

У статті обгрунтовано теоретичні підходи до формування образного мислення особистості,
розкрито взаємозв’язок образного мислення з уявою, проаналізовано підходи до розвитку образного
мислення студентів педагогічного факультету.

Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується бурхливим
впровадженням в усі сфери буття новітніх інформаційних технологій і найскладнішої
техніки, а також швидкими темпами оновлення засобів виробництва, ефективність
соціально-економічних

перетворень

залежить

у

першу

чергу

від

кадрового

забезпечення, від наявності спеціалістів, у яких висока кваліфікація поєднується з
широкою ерудицією, значним творчим потенціалом. Саме тому головним напрямом
подальшого удосконалення системи освіти має бути створення необхідних умов для
формування творчої особистості, що здатна вирішувати складні завдання у
нестандартних обставинах, гнучко та самостійно використовувати набуті знання у
різних життєвих та виробничих ситуаціях. Пріоритетним для сучасної вищої школи
стає підвищення рівня реалізації творчих здібностей майбутніх фахівців, що
визначається перш за все необхідністю комплексного розвитку всіх компонентів
їхнього мислення, оскільки саме воно є активною формою творчого відображення та
перетворення людиною дійсності й забезпечує отримання нових знань і рух ідей,
розкриває сутність речей та явищ.
Філософські аспекти проблеми знайшли відображення у працях вченихфілософів (А.Д.Ботвінніков, А.О.Гостев, В.П.Зінченко, С.Б.Кримський, Ю.М.Кулюткін,
В.І.Мазепа, М.К.Мамардашвілі, М.В.Ричік, О.В.Славін та інші), де розглядались
питання внеску образного мислення у формування абстрактних знань, теоретичних
понять та елементів цілісного наукового світогляду, взаємодії наочно-образних і
понятійних розумових процесів, вплив образних уявлень на інтуїцію та неформалізуємі
операції тощо.
Значний інтерес для обгрунтування теоретичних основ розвитку образного
мислення

становлять

дані

психології.

Зокрема,

у
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Б.М.Велічковського, Л.С.Виготського, П.Я.Гальперіна, В.А.Ганзена, А.А.Гостєва,
К.К.Григоряна, Л.Л.Гурової, Є.М.Кабанової-Меллєр, Г.С.Костюка, Є.П.Крупніка,
Є.В.Ксенчука,

А.М.Леонтьєва,

Г.І.Лернер,

Н.Г.Салміної,

С.Л.Рубінштейна,

І.С.Якіманської та інших розкриті психологічні закономірності процесу образного
мислення,

формування

Психофізіологічні

перцептивних

механізми

образного

дій

та

побудови

мислення

образних

досліджуються

уявлень.
в

працях

Н.П.Бехтеревої, О.К.Болотової, Г.О.Вартаняна, Б.М.Величковського, Л.А.Венгера,
Н.Д.Завалової, В.П.Зінченка, О.В.Славіна, Т.В.Тартинової та інших вчених.
Проте, як показує вивчення досвіду формування фахівців дошкільної освіти у
вищій школі і аналіз психолого-педагогічних досліджень із даної проблеми, а також
проведені нами діагностичні експериментальні зрізи, фактичний рівень розвитку
образного мислення студентів не відповідає сучасним вимогам, що є наслідком:
стихійного, некерованого розвитку образного мислення особистості; недостатньої
підготовки до цілеспрямованої систематичної роботи викладацького складу; слабкого
використання наявного резерву, що міститься у предметних дисциплінах, у тому числі
й природничого циклу; відсутності науково-педагогічної літератури та методичних
розробок із даної проблематики.
Таке положення склалося внаслідок домінування застарілої тези про наочну
конкретність образного мислення, що призвело до переважання вербальних методик
навчання; ілюстративного підходу до його розвитку, що не потребує від школяра
самостійного рішення завдань на побудову тих чи інших образів. Реальний стан
практики викладання у вищій школі показує, що проблема підвищення рівня образного
мислення студентів вирішується не комплексно, а тільки у процесі вивчення окремих
навчальних предметів, де це питання розглядається не в цілому, а лише певних його
складових елементів. Як наслідок, у студентів спостерігається посилення пасивності
чуттєвого сприйняття, гальмування здатності утворювати яскраві суб'єктивні образи та
уявлення, довільного використання змісту образної пам’яті та уяви і вільно оперувати
ними.
Метою статті є обгрунтувати теоретичні підходи до формування образного
мислення особистості.
Результати та їх дослідження
Одним із суттєвих компонентів мислення людини, як вищої абстрактної форми
пізнання об'єктивної реальності, є образне мислення.

Нагальні соціальні потреби
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розвитку образного мислення зумовили досить широкий діапазон розгляду цієї
проблеми у педагогічних, психологічних і філософських дослідженнях.
Уміння створювати образи та оперувати ними – відмінна риса інтелекту
людини. Воно складається з можливості у процесі рішення задач довільно
актуалізувати образи на основі заданого наочного матеріалу, видозмінювати їх під
впливом різних умов та за власною ініціативою, вільно перетворювати і на цій основі
створювати нові образи, істотно відмінні від вихідних [2, c.174].
Психологічним механізмом образного мислення є уявлення, що забезпечує
створення образів, оперування ними, перекодування їх у заданому чи довільно
обраному напрямку, використання різних систем відліку для побудови образу,
виділення в образі різних ознак і властивостей об'єктів, що є значущими для людини.
Така діяльність детермінується, з одного боку, змістом, умовами і формою
надання наочного матеріалу та вимогами задачі, а з іншого – суб'єктною вибірковістю,
що залежить від особистих інтересів, схильностей людини до роботи з образом, її
емоційного відношення до чуттєвого матеріалу.
Образне мислення як різновид розумової діяльності виконує свою основну
гносеологічну

функцію,

забезпечуючи

пізнання

найбільш

істотних

сторін

і

закономірних зв'язків об'єктів дійсності, однак виконує її специфічними засобами – у
формі наочних образів. Наочні образи виконують у структурі пізнання дві основні
взаємозалежні функції: 1) пізнавальну (інформаційну) функцію, завдяки якій суб'єкту
розкриваються властивості та структура предметів і процесів об'єктивного світу; 2)
функцію регуляції (керування) діяльністю людини. Обидві ці функції відіграють
величезну роль і в процесах наукового мислення, у яких поряд з формально-логічними
операціями беруть участь і чуттєво-наочні елементи знання. При цьому наочні образи є
важливою опорою абстрагування й узагальнення (емпірична функція); вони можуть
частково брати на себе функції мови, стаючи своєрідним засобом вираження думки
(ідеографічна функція); вони включаються як необхідні елементи в змістовну
інтерпретацію формальних знакових систем (інтерпретаційна функція); наочно-образні
побудови можуть бути засобом отримання нового знання про світ (евристична
функція) тощо. Наочні образи забезпечують постійний зв'язок мислення з конкретними
ситуаціями, з реальними об'єктами дійсності, що змінюються, збагачують процеси
мислення багатьма деталями, втраченими в абстрактних поняттях [3, c.14].
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Образне мислення оперує в основному не словами, а наочними образами, які є
для нього вихідним матеріалом, оперативною одиницею, у яких фіксуються результати
розумового процесу. Хоча тут також використовуються словесні висловлення, що
сформульовані у виді визначень, розгорнутих суджень і умовиводів, проте на відміну
від словесно-дискурсивної форми мислення, де слово є основним будівельним
матеріалом, в образному мисленні воно використовується лише як засіб вираження,
інтерпретації уже виконаних в образах перетворень. Як доведено багатьма
психологічними дослідженнями, та сама за змістом задача може вирішуватися з
опорою на образ чи словесно-дискурсивне вираження думки при їхніх постійних
взаємопереходах.
В образному мисленні рух думки, пошуки та процес розв'язання задач
здійснюються у вигляді чергування образів, їхнього перетворення та створення нових.
На цій підставі деякі дослідники пропонували розділяти логіку розумового процесу на
два види: вербальну й образну, кожна з яких підпорядкована своїм законам
функціонування. Дійсно, якщо для вербальної логіки характерна зміна одних суджень
іншими, певні закони побудови умовиводів, то рішення задач в образах здійснюється,
як правило, з опорою на наочний матеріал, пошуки стратегії рішення ведуться
одночасно в різних напрямках, іноді мало зв'язаних між собою. Елементи наочної
ситуації розглядаються в різних зв'язках і відносинах, причому не виключаються
зв'язки випадкові, логічно необхідні, але недостатні чи, навпаки, надлишкові, що часто
приводить до отримання самих несподіваних результатів. Опанування наочною
ситуацією здійснюється інтуїтивно, без розгорнутого аналізу та міркувань, висновки
словесно не формулюються (якщо не потрібно словесного звіту). Розумовий процес у
формі образів протікає швидко, як би згорнуто, рішення настає начебто раптово, як
осяяння, у вигляді своєрідної уявної картини. Тому для порівняльної характеристики
словесно-дискурсивних і образних форм мислення нерідко використовуються такі
полярні

показники

як

«аналітичність

–

синтетичність»,

«сукцесивність

–

симультаність», «рефлексивність – імпульсивність».
У психології ще збереглося розрізнення трьох видів мислення (наочно-діючого,
образного та словесно-логічного), що в онтогенезі нібито послідовно заміщають один
одного, та є показниками вікового розвитку. Проте ця схема відображає логіку
розвитку форм пізнання в історії людства й лише частково може бути застосовна до
аналізу онтогенетичного розвитку кожної окремої особистості.
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Як відомо, і теоретичне понятійне, і теоретичне образне мислення на практиці
співіснують,

доповнюють

одне

одного,

розкривають

людині

різні,

проте

взаємопов'язані сторони буття. Теоретичне образне мислення дозволяє отримати
конкретне суб'єктивне сприйняття дійсності, що є не менш реальним, ніж об'єктивнопонятійне. Без того чи іншого виду мислення наше сприйняття дійсності не було б
настільки глибоким і різнобічним, точним і багатим на різні відтінки.
Теза про єдність образного та логічного компонентів діяльності та мислення
підкреслюється в працях видатних вітчизняних вчених-психологів: Б.Г.Анан'єва,
Т.В.Кудрявцева, Н.А.Менчинської, С.Л.Рубінштейна та інших. Так, С.Л.Рубінштейн
показав, що навіть у чисто логічних міркуваннях (наприклад, в умовиводах) суттєву
роль нерідко грають наочні схеми. І у генезисі наочне мислення не залишається на
одному й тому ж рівні, воно розвивається, ускладнюється та вдосконалюється разом із
розвитком особистості. Ця ж сама думка підкреслюється й Т.В.Кудрявцевим, який
також відзначає, що у різних видах розумової діяльності взаємовідношення образних і
логічних сторін мислення може виявлятися по різному. Це залежить від ролі, яку
грають ці компоненти в загальній структурі тієї чи іншої діяльності [1].
Слід відзначити, що процес роботи над образом досить складний. Він вимагає
від людини не тільки уваги, вольових зусиль, зосередженості, спостережливості,
емоційної напруги, але й володіння способами (технологією) утворення образу,
оперування ним. Образне мислення варто розглядати як складний процес перетворення
чуттєвої інформації. Це перетворення забезпечується перцептивними діями, що дають
можливість створювати образи відповідно до вихідного матеріалу, оперувати ними,
вирішувати

задачі

на

порівняння

образів,

їхнього упізнання,

ідентифікацію,

трансформацію з урахуванням своєрідності суб'єктного досвіду.
Найістотнішу роль в образному мисленні грають зорові, слухові та рухові
представлення, що пов'язано з необхідністю орієнтації та перетворення різних сторін
дійсності, виконання різноманітної діяльності. У переважній більшості людей добре
розвинуте мислення зоровими образами, чи візуальне мислення, оскільки джерела
зорової інформації (книги та періодичні видання, кіно, телебачення, різноманітна
навчальна та виробнича документація) у сукупності є найбільш могутнім фактором в
інтелектуальному розвитку сучасної людини.
Створення образних уявлень, оперування ними відбувається в складних
суперечливих умовах, коли надається наочний матеріал, різний за змістом і формою
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(предметний, ілюстративно-графічний, умовно-схематичний, знаково-символічний), а
також нерідко потрібні перехід від одного типу наочного матеріалу до іншого,
перекодування образів, зміна їхнього змісту.
Різноманітні види наочного матеріалу широко використовуються у навчальному
процесі. Образи, що формуються на їхній основі, розрізняються своїм змістом,
функціями,

повнотою,

узагальненістю,

динамічністю,

усвідомленістю,

що

є

показником розвиненості образного мислення.
В умовах рішення різноманітних теоретичних і практичних завдань створення
образів і оперування ними виступають як діяльність довільна, навмисна, свідомо
регульована і керована суб'єктом. Ця діяльність може розрізнятися і за продуктом, і за
процесом. Із психологічної точки зору це розходження дуже важливе, тому що нерідко
зміст цієї діяльності за її результатом не збігається з характером, процесом її
протікання. Можливі випадки, коли образ у своєму результативному вираженні
(малюнку, предметній конструкції, схематичному зображенні, пантоміміці, словесному
описі тощо) набагато бідніший, ніж був у момент його створення, оперування ним. Це
пов'язано з тим, що дана людина не володіє достатніми засобами для вираження змісту
наявного в нього образу.
Основним змістом образного мислення є оперування вже наявними образами.
Варто підкреслити, що запас створених образів є важливою умовою успішності
оперування ними: чим значніший запас вихідних образів, чим повніший їхній зміст,
тим більше можливостей для їхньої видозміни, перетворення, тобто успішного
оперування ними.
Висновки
Необхідною умовою та головною складовою всебічного розвитку особистості та
формування активного мислення студентів є залучення їх до образної діяльності. Саме
тому проблема розвитку образного мислення має непересічне як теоретичне, так і
практичне значення.
Дієвим шляхом підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців освіти,
розвитку їхнього творчого потенціалу з урахуванням реалій сучасності та обмеженої
кількості навчальних годин є інтенсифікація образної діяльності, поглиблення якості
чуттєвого сприйняття, активізації здатності утворювати яскраві суб'єктивні образи та
уявлення й оперувати ними. Це вимагає орієнтації на науково обґрунтовані заcади
вдосконалення та оптимізації образної діяльності студентів, зокрема при викладанні
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природничо-наукових дисциплін, розробки і реалізації спеціальної педагогічної
програми цілеспрямованого розвитку образного мислення та створення комплексу
організаційно-педагогічних умов успішної її реалізації.
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АННОТАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В статье обоснованы теоретические подходы до формирования образного мышления личности,
раскрыта взаимосвязь образного мышления с воображением, проанализированы подходы к развитию
образного мышления студентов педагогического факультета.
THE SUMMARY
THEORETICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF VIVID THOUGHT OF STUDENTS
In the article theoretical approaches are reasonable to forming of vivid thought of personality,
intercommunication of vivid thought is exposed with imagination, going is analysed near development of vivid
thought of students of pedagogical faculty.
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МОРФЕМНА СТРУКТУРА ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
М.В. ЛУЦА
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції прикметника.
Проаналізовано морфемну структуру відносних прикметників.
Ключові слова: семантика, морфологічна одиниця, розряди прикметників, граматика,
морфемна структура, речення.

У системі частин мови прикметникові відведена роль називати ознаки,
властивості, риси об’єктів позамовної дійсності і виражати їх через зв’язки, які
опосередковано – через образи в свідомості мовців – пов’язані з цими предметами.
Властивість прикметників виражати різні ознаки предметів широко використовується в
мовленні як засіб образного вираження думки, емоційного забарвлення мовлення і
насамперед як засіб найточнішого висловлювання.
Об’єкти та методи дослідження
За значенням та граматичними властивостями прикметники виділяють
традиційно три розряди, хоча такий підхід рядом фахівців сприймається критично й
обґрунтовується поділ прикметників за значенням на чотири основні розряди:
1)якісні;
2)присвійні;
3)порядкові;
4)відносні.
Об’єктом дослідження є висвітлення поняття «відносний прикметник» у
науково-навчальній літературі.
Постановка задачі
Відносні прикметники виражають ознаку опосередковану – через відношення до
предмета, явища, дії, числа тощо; названа ними ознака зумовлена незмінними
властивостями предмета, в її основу покладено вказівку на відношення до чогось [9,
408].
Метою

даної

статті

–

дослідження

морфемної

прикметників.
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Результати та їх обговорення
Як одна з мовних категорій прикметник становить окремий клас морфологічних
одиниць, специфіка яких полягає в тому, що. називаючи абстрактну ознаку безвідносно
до її носіїв, вони передають її тільки через конкретний предмет, наприклад: біла хата,
червона троянда,

широкий шлях, зелена вулиця. Прикметник не функціонує без

іменника; як зазначав Л.В. Щерба, «без іменника, явного чи такого, що розуміється,
немає прикметника»[1, 93].
В основі семантики переважної більшості прикметників сучасної української
мови лежать, таким чином, поняття ознаки, яке виводиться або з відношень до
предмета, або з відношень до дії, або з відношень до обставини. Більшість
прикметників утворилась від іменників і дієслів і перенесла в свою семантику елементи
значень, що їх виражали основи відповідних слів.
Морфологічні особливості прикметників тісно пов’язані з особливостями їх
семантики.
Виражаючи ознаки предметів, прикметники разом з іменниками утворюють у
складі речення смислові і граматичні єдності. І цілком природно, що прикметнику як
частині мови властиві ті ж граматичні категорії, що й іменнику, тобто категорії роду,
числа і відмінка.
Форми ступенювання

у прикметниках, на відміну від форм роду, числа і

відмінка, не визначаються граматичними критеріями пояснюваного іменника, вони
становлять собою опосередковано-граматичне вираження реальних якостей предмета.
Ступеневі форми прикметника є лексико-граматичними, а не власне граматичними і
утворюються за допомогою відповідних суфіксів і префіксів.
Основна роль прикметника у реченні – бути морфологічним (узгодженим)
означенням [4, 168].
Між семантичними групами прикметників, зокрема між прикметниками
якісними, відносними й присвійними, межі не завжди чіткі, а належність прикметника
до тієї чи іншої групи часто може змінюватись залежно від текстового оточення. Тому
в українській граматиці виділяють ще прикметники, які сполучають у собі значення
різних семантичних груп.

Це насамперед відносно-якісні та присвійно-відносні

прикметники.
Якісні прикметники виражають безпосередні, прямі ознаки предметів. У різних
предметах ці ознаки можуть мати неоднакову міру вияву: бурхлива ріка (пор.
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бурхливіша ріка, найбурхливіша ріка), засмагле обличчя ( більш засмагле обличчя,
найбільш засмагле обличчя). Якісні прикметники відповідають на запитання: який?
яка? яке?
Присвійні прикметники виражають постійні щодо міри вияву, не безпосередні
ознаки, які характеризують предмети за належністю його конкретній особі, істоті.
Відповідають на питання: чий? чия? чиє? Наприклад: Шевченкові твори, Зоїна подруга,
братова кімната.
Окрему семантично і морфологічно цілісну групу становлять порядкові
прикметники. Це утворені від числівників слова, які відображають ознаку предмета
щодо його порядкового місця серед інших таких же предметів. Вони відповідають на
питання: який? яка? яке? котрий? котра? котре? ( третя сторінка, п’ята симфонія,
чотирнадцята аудиторія) [8, 151].
У морфемній структурі відносних прикметників української мови відбивається
спільнослов’янська типологічна ознака – транспозиція до класу прикметників за
допомогою різнотипних морфем твірних основ інших частин мови. Утворені в такий
спосіб лексичні одиниці набувають прикметникових категоріальних характеристик,
зокрема, здатності виступати узгодженим означенням у синтаксичному плані.
Виступаючи у ролі узгоджених означень, прикметники цього функціонального
різновиду

виражають

ознаки,

регламентовані

конкретним

відношенням

між

означуваним і семантикою тієї неприкметникової лексичної одиниці, до основи якої
приєднуються відповідний прикметниковий суфікс [3, 162].
Виділенням розряду відносні прикметники ґрунтуються на значеннєвих і
граматичних показниках, цілком протилежними тим, якими характеризуються якісні
прикметники [7, 278].
Відносні прикметники відрізняються від якісних такими граматичними
особливостями:
а) мають лише повну форму (залізний, дерев’яний, професійний);
б) утворюються від слів з похідною основою, найчастіше від іменників
(задунайські степи, хімічний факультет);
в) бувають синонімічні з конструкціями, до яких входить іменник у непрямому
відмінку з прийменником чи без нього, рідше дієслова (паперові іграшки — іграшки з
паперу, тижневе завдання — завдання на тиждень);
г) не утворюють слів з суфіксами суб’єктивної оцінки і не мають антонімів.
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До відносних прикметників належать ті, що показують ознаку предмета,
зумовлену змінними властивостями його. Ці прикметники показують ознаку предмета
у зв’язку з відношенням до іншого предмета чи явища. М.І. Дорошенко подає
розгорнутий перелік можливих таких відношень:
1) відношення до матеріалу: дубовий стіл, солом’яний кашкет;
2) відношення до місця чи простору: міський парк, лісовий звір;
3) відношення до часу: нічний час, літній день;
4) відношення до роду занять, професії і спеціальності: студентський гурток,
лікарський курс;
5) відношення до мети, призначення: спортивний майданчик, концертна
кімната;
6) відношення до кількості чи послідовності: повторне оголошення, єдиний
випадок;
7) відношення до національного чи народності: український , французький;
8) відношення до певної суспільної групи чи класу: поміщицький, феодальний;
9) відношення до продукту: молочний, ягідний;
10) відношення до людини або тварини: мавпячий писк, батьківське навчання;
11) відношення до абстрактного поняття: наукова праця, мовознавча дискусія;
12) відношення до дії: підготовчі заходи, підготовчі курси;
13) відношення до спеціалізації предмета: тракторний, протезний [5, 104-105].
У різноманітних поєднаннях з іншими словами прикметники можуть цілком
змінити свою семантико-граматичну якість і перейти до іншої функціональносемантичної групи, наприклад, з групи відносних прикметників у групу якісних і
навпаки [4. 170]. Як стверджує М.В. Леонова, якісних прикметників у сучасній мові
набагато менше, ніж відносних. Власне, група якісних прикметників невелика за
обсягом і неоднорідна за значенням і походженням [6, 113].
За словами Д. Баранника, автора розділу «Прикметник» в академічному курсі
«Сучасна українська літературна мова», прикметники, які вживаються з якісними
значеннями,

мають

ступені

порівняння

(ідейний-ідейніший,

найідейніший),

поєднуються з якісно-означальними прислівниками (дуже романтичний), утворюють
якісно-означальні

прислівники

на

–о,

(артистично,

картинно).

Відносно

за

походженням прикметники, вжиті у значенні якісних, здебільшого втрачають
співвідносність з базовими словами і словосполученнями, пор.: романтична поезія –
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поезія романтизму і романтична натура, але: ділова людина – людина діла,
революційний клас – клас революції.
До відносно-якісних належать також прикметники бронзовий, бузковий,
вишневий, іржавий, каштановий, малиновий, шоколадний. Залежно від того, за якою
ознакою характеризується

предмет, вони будуть або відносними (бронзова ваза,

бузковий кущ), або якісними (бронзовий загар, бузкова сукня). На відміну від інших
відносно-якісних прикметників,ці прикметники не утворюють ступенів порівняння і не
сполучаються з кількісно-означальними прислівниками. Однак від частини з них
можливі (переважно у випадках художньо-літературного вживання) якісно-означальні
прислівники на –о (вишнево, малиново).
Відносно-якісні прикметники слід відрізняти від прикметників, що утворюють
омонімічний ряд. Кожен з членів омонімічної групи має самостійну семантику і
входить, як правило, до якоїсь однієї з семантичних груп. Омонімічними є, наприклад,
якісний прикметник літній (із значенням «немолодий»: літня людина) і відносний
прикметник літній (утворений від «літо»: літня пора) [8, 183].
Постійно оновлюючись, шар відносних відсубстантивних прикметників
перебуває в полі зору фахівців на предмет їх відповідності сучасним нормам.
В.О.

Горпинич,

зробивши

короткий

огляд

відсубстантивних

відтопонімних

прикметників в українській мові, зауважив, що їх словотвірна норма формується
спонтанно на східнослов’янському лінгвістичному ґрунті з урахуванням спільних і
відмінних рис національних топонімів. Процес формування норми уже в основному
стабілізувався, але в тій частині, яка пов’язана з похідними від вокалічних субститутів,
виявляється значна варіативність, непослідовність, коливання на шляху до нормативної
одноманітності [2, 11-17].
Висновки
Отже, морфемній структурі слов’янських

відносних

прикметників загалом

властива класична сполучуваність неприкметникової твірної основи і власне
прикметникового дериваційного суфікса. При цьому морфологічні показники тих
частин мови, основами яких мотивується творення відносних прикметників, як
правило, виявляються надлишковими для вираження прикметникової семантики і не
беруть участі в загальному процесі словотворчої ад’єктивації.
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АННОТАЦИЯ
МОРФЕМНАЯ СТРУКТУРА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УКРАИНСКОГО
ЯЗЫКА
В статье рассматриваются значение, морфологические признаки, синтаксические функции
имени прилагательного. Проанализировано морфемную структуру относительных имен прилагательных.
THE SUMMARY
MORPHEMIC STRUCTURE OF RELATIVE ADJECTIVES UKRAINIAN LANGUAGE
Syntactic functions of the adjectives, it’s morphological features and the meaning of this part of speech
are considered in the article. Morphemic structure of the relative adjectives is analysed.
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УДК 371

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Н.Й. МАНДЗЮК
Мукачівський державний університет

У статті зроблено аналіз теорії та практики щодо адаптації дітей раннього віку до умов
дошкільного навчального закладу.

Постановка проблеми
Дошкільний вік характеризується виникненням нової соціальної ситуації
розвитку. У дитини вже з'являється коло елементарних обов'язків. Змінюються
взаємини з дорослими, набуваючи нових форм: спільні дії поступово змінюються
самостійним виконанням дитиною вказівок дорослого. Сучасне суспільство вимагає
соціально-грамотного

розв’язання

проблеми

раннього

дитинства.

Своєчасність

створення належних умов, правильна організація життя та виховання – запорука
повноцінного розвитку здорової дитини. Практика свідчить, що значна частина
педагогів та батьків, які здійснюють виховання дітей раннього віку, мають надто
поверхневі уявлення про адаптацію дитини до дитячого садка як про складний процес.
Оптимізація загального стану дитини в цей період та керування її поведінкою потребує
глибокого розуміння суті адаптації, щоб уникнути неправильних виховних впливів як у
сім’ї до моменту вступу дитини в дошкільний заклад, так і в початковий період її
перебування в яслах. Процес адаптації до дитячого садка проходить досить
індивідуально. Одні діти легко і швидко звикають, не примушуючи батьків
турбуватися та переживати. Інші, навпаки, звикають довго, хворобливо, а іноді й зовсім
не можуть адаптуватися. Довготривале та болісне звикання малюка до нових умов
життя є наслідком неправильної педагогічної тактики. Ступінь труднощів звикання до
нових умов життя залежить не лише від вікових, а й індивідуальних особливостей
кожної дитини. Центром уваги педагогічного персоналу має бути «реальна» дитина з її
індивідуальними особливостями: ослабленим здоров’ям, підвищеною вразливістю,
здібностями та характером, інтересами та уподобаннями.
Тому особливу увагу треба приділяти адаптації малят до дошкільного закладу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблему адаптації дітей раннього віку до умов дитячого садка досліджували
багато науковців: О.Л. Кононко, Т.І. Поніманська, Н.М.Захарова, Т.І. Науменко, Н.Д.
Ватутіна, І.П. Печенко, Н.В.Микитюк та інші. Зокрема, вітчизняна вчена О.Л. Кононко
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визначає адаптацію дитини як інтегративний показник стану, який відображає її
здатність адекватно сприймати навколишню дійсність, ставлення до людей, вчинків,
спілкування, регулювати поведінку [3].
Вчені, які досліджували процес адаптації дітей до дитячого садка, зокрема Н.Д.
Ватутіна, Т.І. Науменко, Н.М. Захарова, з’ясували, що дотримання певних педагогічних
умов в адаптаційний період забезпечує успішне прилаштування новачків до життя в
ньому. А саме: розширення кола соціальних контактів, спілкування; урахування
органічних потреб та поступове привчання до режиму дошкільного закладу, активної
участі в них;забезпе6чення єдності родинного та суспільного виховання, вимог, які
пред’являються

дитині;

організація

різноманітної

і

змістовної

діяльності

у

відповідності до інтересів та потреб дитини; своєчасне засвоєння соціального досвіду
нового середовища; збереження та розвиток повноцінного, фізичного, психічного та
соціального «Я» дошкільника; забезпечення емоційного комфорту, задоволення від
перебування в дошкільному закладі; підготовка вихователів до педагогічного
керування процесом адаптації дітей.
Вчені підкреслюють, що особистісний розвиток дитини в адаптаційний період
не можливий без допомоги дорослого. Саме відносини з дорослим презентують дитині
суспільство, багатство відносин у ньому і вперше включають її в соціальну взаємодію
[1, 3].
Метою даної статті є аналіз теорії та практики щодо особливостей адаптації
дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу.
Результати та їх дослідження
У психологічній літературі поняття адаптації розкривається як сукупність
особливостей біологічного виду, які забезпечують йому специфічний спосіб життя в
умовах певного середовища. У дошкільній педагогіці цей термін тлумачиться як
активне засвоєння прийнятих у суспільстві норм та оволодіння відповідними формами
спілкування та діяльності.
Відомо, що процес адаптації – це постійний процес, який супроводжує
особистість впродовж усього життя. Науковці визначають адаптацію як пристосування
будови й функцій організму, його органів до умов середовища, спрямоване на
збереження рівноваги.
Залежно від того, на якому рівні відбувається адаптація організму, існують
декілька класифікацій цього процесу. У межах висвітлення проблеми адаптації дитини
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до умов дошкільного закладу слід зупинитися на дослідженнях, автори яких доводять
існування таких видів адаптації, як фізіологічна та соціальна. Розглянемо тлумачення
цих термінів.
Фізіологічна адаптація – це реакція функціональних систем організму, яка
найбільш повно відповідає потребам певної ситуації.
Під

соціальною

адаптацією

розуміють

постійний

процес

активного

пристосування індивіда до умов соціального середовища, а також результати цього
процесу.
У період адаптації у дитини відбувається зміна динамічних стереотипів – раніше
сформованих звичок та устрою життя. Така різка зміна звичних форм життя дитини
викликає, насамперед нервово-психічне напруження, не завжди проходить без
утруднень, а в деяких дітей супроводжується важкими емоційними переживаннями. У
дітей

в період адаптації можуть порушуватися сон, апетит, настрій, інколи

підвищується температура тіла. У деяких дітей може простежуватись тимчасова втрата
мовлення, порушуватися раніше набуті позитивні навички.
Як показують педагогічні дослідження, характер та тривалість адаптаційного
періоду залежить від таких факторів, як:
-

вік дитини (найважче адаптуються до нових умов діти у віці 10-11 місяців до

2 років; після 2 років діти значно легше пристосовуються до нових умов життя);
-

стан здоров’я та рівень розвитку дитини (здорова, добре розвинена дитина

значно легше переносить труднощі соціальної адаптації);
-

індивідуальні особливості дитини (значною мірою поведінка дитини

залежить від типу нервової системи);
-

рівень натренованості адаптаційних механізмів (діти, які до дитячого садка

неодноразово перебували в різних умовах життя, легше звикають до дитячого закладу);
-

досвід спілкування з дорослими та ровесниками (вміння позитивно ставитися

до вимог дорослих та адекватно спілкуватися з іншими дітьми).
Залежно від зазначених факторів адаптації дитини до умов дошкільного закладу
може проходити по-різному. Виділяються групи дітей з «легкою адаптацією»,
«адаптацією середньої важкості» та з «важкою адаптацією».
За «легкої адаптації» негативний емоційний стан дитини триває не довго. У
перші дні в неї погіршується апетит та сон, вона мляво грається з іншими дітьми. Але
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під час подальшого звикання до нових умов усе це проходить протягом першого місяця
перебування дитини в дитячому закладі.
За «адаптації середньої важкості» емоційний стан дитини нормалізується
повільніше. Протягом першого місяця вона хворіє як правило, на гострі распіраторні
інфекції. Хвороба триває 7-10 днів і завершується без будь-яких ускладнень.
За «важкої адаптації» емоційний стан дитини нормалізується досить повільно.
Інколи цей процес триває кілька місяців. За цей період дитина або хворіє ще раз, часто
зі значними ускладненнями, або виявляє стійкі порушення поведінки (намагається
сховатися, кудись вийти, сидить та кличе маму тощо). У таких дітей простежується
бурхлива негативна емоційна реакція і негативне ставлення до оточення дитячого
закладу в перші дні, згодом ця поведінка досить часто змінюється в’ялим, байдужим
станом.
Легку адаптацію і певною мірою адаптацію середньої важкості можна вважати
закономірною реакцією дитячого організму на змінені умови життя. Важка ж адаптація
свідчить про надмірність психоемоційних навантажень на організм дитини і потребує
відповідної уваги як із боку вихователя й батьків дитини, так і з боку практичного
психолога.
Причинами «важкої адаптації» можуть бути: несформованість у дитини
позитивної установки на відвідування дитячого закладу, несформованість навичок
самообслуговування, несформованість предметно-практичної діяльності в дитини,
несформованість

продуктивних

форм

спілкування

з

ровесниками,

значна

невідповідність домашнього режиму режимові дитячого закладу, затримка формування
емоційних зв’язків між дитиною та вихователем.
Отже, діти які потрапили вперше до дитячого садка, поводять себе по-різному.
Потрапивши в нове середовище, дитина стикається з незрозумілими для неї правилами
і типами стосунків, їй треба допомогти, і робити це треба поступово та обережно. З
цією метою варто індивідуалізувати всі режимні моменти. Педагог повинен бути не
лише вихователем, а й матусею для дітей. Дитина повинна відчувати, що вихователь
любить її і розуміє. Запобігти багатьом проблемам, пов’язаним зі звиканням дитини до
дитячого садка, можна завдяки попередній роботі педагога з батьками. З цією метою
батьків знайомлять з умовами життя дітей у групі, а також вихователь знайомиться з
умовами виховання дитини вдома, його індивідуальних особливостях, звичках. Батьки
повинні також підготувати дитину до відвідування дитячого садка. Слід організувати
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спілкування малюка з іншими дітьми – під час прогулянок, відвідування сімей з дітьми.
Дитина повинна навчитися спілкуватися, ділитися іграшками. Чим більше дитина
засвоїть навичок самообслуговування, тим легше буде відбуватись адаптація до
дитячого садка. Батьки повинні розповісти дитині про дитячий садок, чим там
займаються діти. Також у дитини слід стимулювати бажання відвідувати групу. Для
цього дитині розповідають про життя в дитячому садку, розглядають ілюстрації, ходять
до дитсадка під час денної прогулянки дітей і спостерігають за ними.
Враховуючи особливості звикання дітей до умов дошкільного навчального
закладу, можна визначити основні напрямки роботи педагога , практичного психолога
в адаптаційний період:
1) зняття психоемоційного напруження дитини;
2) встановлення емоційного контакту з дитиною;
3) ознайомлення дитини з умовами дитячого закладу;
4) зближення виховних заходів у сім’ї та дошкільному закладі;
5) допомога дитині у встановленні адекватних відносин із ровесниками.
Правильна організація будь-якої діяльності своїх вихованців – важливе завдання
вихователя. Від його педагогічної майстерності, вміння допомагати, аналізувати та
враховувати особливості характеру й темпераменту кожної дитини, а також її
потенціальні можливості залежить успіх усієї виховної роботи.
Висновки
Таким чином, аналіз теорії та практики щодо адаптації дітей раннього віку до
умов дошкільного закладу дає підстави стверджувати, що проблема є актуальною і
потребує подальшого розгляду. Отже, педагогам та батькам важливо створити умови
для успішної адаптації дитини, створити виховне розвивальне середовище, в якому
вона може активно діяти, пізнавати світ, спілкуватися з однолітками та дорослими.
Практика свідчить, що цілеспрямована підготовка дітей раннього віку до дошкільного
закладу допомагає попередити виникнення труднощів адаптації.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ
ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В статье сделан анализ теории и практики относительно адаптации детей раннего возраста к
условиям дошкольного учебного заведения, на основе чего определены факторы адаптационного
периода младших дошкольников.
THE SUMARRY
FEATURES OF ADAPTATION OF CHILDREN OF EARLY AGE TO TERMS OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
In the article the analysis of theory and practice in relation to adaptation of children of early age is done
to the terms of preschool educational establishment, what the factors of adaptation period of junior under-fives
are certain on the basis of.

УДК 371.-378.12
ПРОФІЛЬНА МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ
Н.М. МАРГІТА
Мукачівський державний університет

У статті представлена модель професійного профілю педагога, готового до організації
дитячого експериментування. У моделі визначені: компоненти (цільовий, мотиваційний, оцінний,
змістовий, операційний, результативний), функції ( навчальна, виховна,пізнавальна, посередницька,
організаційна), обов’язки вихователя щодо організації дитячого експериментування, блок знань
(теоретичних, методичних, практичних) та вмінь
(аналітичні,
конструктивні, організаційні,
комунікативні, рефлексивні, креативні).

Однією з концептуальних ідей моделювання системи професійної підготовки
майбутніх педагогів до організації дитячого експериментування
спрямованість: становлення людини

є її особиста

як професіонала діалектично пов’язане з

розвитком його як особистості. На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти
професійна підготовка майбутнього вихователя розуміється не тільки як засвоєння
певного обсягу спеціальних знань і умінь, але і як розвиток різноманітних здібностей
системного характеру, високий ступінь їх продуктивності. Дана обставина передбачає
моделювання такої системи вузівської підготовки, в якій пріоритетну роль займала б не
тільки трансляція знань, умінь, навичок, цінностей, норм поведінки і т. д., а й
створення умов для максимальної, але можливої практичної діяльності студентів.
Для моделювання педагогічної системи професійної підготовки майбутніх
вихователів з позиції системного підходу нами виділені:
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•

професійний профіль майбутнього вихователя, готового до організації

дитячого експериментування;
•

структурні та функціональні компоненти готовності до організації

експериментування дошкільників;
•

організаційно-педагогічні умови її реалізації.

Мета

статті:

обґрунтувати

модель

професійного профілю майбутнього

вихователя, готового до організації дитячого експериментування, що розглядається як
ідеальне відображення вимог соціуму до фахівця, спроможного надавати дитині
допомогу в її пізнавальному розвитку, освіті, вихованні, формуванні особистості, її
інтеграції у суспільство. Зазначимо, що модель ми розглядаємо як цільову установку
діяльності ВНЗ по підготовці педагогічних кадрів, здатних ефективно організовувати
дитяче експериментування.
Структуру професіонального профілю майбутнього вихователя, готового до
організації експериментування дітей дошкільного віку, ми представляємо наступними
характеристиками:
1. Психолого-педагогічна грамотність, що формується в процесі когнітивної
підготовки і забезпечує засвоєння методологічних, загальнопрофесійних і спеціальних
знань. Будучи значущою і відносно самостійної підсистемою в структурі професійної
компетентності, психолого-педагогічна грамотність виявляє себе як здатність
особливим чином і в особливих умовах взаємодіяти з іншими людьми і визначає
можливості педагога. Це комплексне поняття не можна звести ні до педагогічних
здібностей, ні до обізнаності педагога в сфері педагогіки та психології, ні до ансамблю
особистісних рис і т.п. Якщо це станеться, то можливості педагога виявляться
обмеженими [6]. Під психолого-педагогічної грамотністю майбутнього вихователя ми
розуміємо сукупність певних якостей (властивостей) особистості з високим рівнем
професійної підготовленості до педагогічної діяльності та ефективній взаємодії з
дітьми

в

навчально-виховному

процесі.

Сутнісну

характеристику

психолого-

педагогічної грамотності вихователя становить спрямованість на дитину як головну
цінність своєї праці, а також потреба у самопізнанні і самозміні себе, способів
навчально-виховної діяльності, методів впливу на дошкільників з урахуванням
закономірностей розвитку особистості [6].
2. Психолого-педагогічні вміння, набуваються

в процесі процесуальної

підготовки і полягають у здатності використовувати свої знання в діяльності по
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організації дитячого експериментування. Оволодіння системою певних умінь в їх
професійному значенні слід розглядати як необхідну передумову майстерності та
творчого характеру діяльності учительської спеціальності.
Їх центральною складовою є вміння вихователя працювати в мінливих
педагогічних ситуаціях, враховуючи індивідуально-психологічні особливості дітей і
піклуючись про їх психічний розвиток. Психолого-педагогічні вміння можна розділити
на три групи[4]:
1) уміння поставити педагогічне завдання і при його постановці орієнтуватися
на дитину як на співучасника освітнього процесу, який активно розвивається і має
власні мотиви і цілі; вивчати і перетворювати педагогічну ситуацію, приймати
педагогічні рішення в умовах невизначеності, гнучко перебудовувати педагогічні цілі
та завдання в міру зміни педагогічної ситуації, передбачати близькі та віддалені
результати вирішення педагогічних завдань;
2) вміння, пов'язані з самим процесом навчання, з відповідями на питання, чому,
кого і як навчати. На питання «чому вчити» відповідають вміння працювати зі змістом
навчального матеріалу, виділяти ключові ідеї навчального предмета, оновлювати
навчальний предмет, інтерпретувати пов'язану з предметом інформацію зі ЗМІ,
встановлювати міжпредметні зв'язки, формувати у школярів загальнонавчальні вміння
і навички. На запитання «кого вчити» відповідають вміння вивчати психічні функції
дітей і характеристики їх навченості і вихованості, бачити реальні навчальні
можливості дошкільнят, розрізняти їх успішність і особистісні якості, виявляти не
тільки наявний рівень розвитку, а й зону найближчого розвитку, передбачати можливі
труднощі дошкільників, виходити з мотивації самих дітей при плануванні та організації
навчально-виховного процесу, формувати у дошкільників відсутні у них рівні
діяльності, розширювати можливості їх самостійної роботи, працювати як зі слабкими,
так і з обдарованими дітьми, будуючи для них індивідуальні програми. На запитання
«як вчити» відповідають вміння застосовувати оптимальні поєднання прийомів і форм
навчання та

виховання,

порівнювати

та

узагальнювати

педагогічні ситуації,

застосовувати диференційований та індивідуальний підходи до дошкільників,
знаходити різні способи вирішення типових педагогічних завдань і т. д.;
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Характеристики готовності

Професійні якості

Функції готовності:
• навчальна
• виховна
• прогностична
• посередницька
• організаційна

Психологопедагогічна
грамотність

Особистість педагога,
готового до організації
дитячого
експериментування

Психологопедагогічні
уміння

Обов’язки вихователя
щодо організації
дитячого
експериментування

Знання та вміння
Знання:
• теоретичні
• методичні
• практичні
Уміння:
• аналітичні
• конструктивні
• організаційні
• комунікативні
• рефлексивні
• креативні

Компоненти готовності: цільовий, мотиваційний, оцінний, змістовий,
операційний, результативний
Рис. 1 Модель професійного профілю майбутнього вихователя, готового до організації дитячого
експериментування
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3) вміння використовувати психолого-педагогічні знання і останню інформацію
по психології та педагогіці, передовий педагогічний досвід, фіксувати процес і
результати своєї праці, співвідносити труднощі дітей із недоліками у роботі, бачити
сильні і слабкі сторони своєї праці, формувати й оцінювати індивідуальний стиль,
аналізувати і узагальнювати власний досвід, співвідносити його з досвідом інших
вихователів, будувати плани розвитку і вдосконалення своєї педагогічної діяльності.
3. Професійно-значимі особистісні якості, що формуються в процесі
мотиваційно-ціннісної підготовки. До них відносяться високий рівень інтелектуального
розвитку; наявність здорового глузду, швидкість і гострота мислення; хороша
саморегуляція, самодисципліна, висока працездатність, здатність позитивно впливати
на становлення і самореалізацію інших людей; потреба і здатність допомагати дітям у
важких для них ситуаціях; креативна спосібність; оптимістичне прогнозування і,
найголовніше, спрямованість на дитину як на провідну цінність своєї праці [2].
Сучасні вимоги до особистості вихователя дітей дошкільного віку, його
професійної компетентності грануються на засадах Конституції України, Національної
доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про вищу освіту», Базового компонента дошкільної освіти та інших державних
нормативних документів.
У діяльності майбутнього вихователя, готового до організації дитячого
експериментування, можна виділити ряд функцій [3]:
•

навчальна – забезпечує систематизацію знань дітей про об’єкти і явища

навколишнього середовища;
•

виховна

–

припускає

цілеспрямований

вплив

на

поведінку

і

діяльність дітей, можливо більш повне використання у розвитку дитини виховного
потенціалу найближчого оточення і можливостей самої особистості як суб'єкта
освітнього процесу;
•

організаторська – передбачає організацію експериментувальної діяльності в

цілях пізнавального розвитку дітей, конструктивний вплив на зміст їхньої діяльності,
створення предметно-розвивального середовища в умовах дошкільного закладу;
•

прогностична

–

спрямована

на

прогнозування,

програмування,

проектування, планування процесу особистісного розвитку дитини в процесі
експериментування;
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•

посередницька – орієнтована на організацію та підтримку зв'язку між дітьми

і дорослими;
Названі функції педагога у сфері організації дитячого експериментування
показують, що його діяльність захоплює досить широке коло проблем і має численні
аспекти, які охоплюють надання:
1) інформаційної допомоги, що передбачає забезпечення дітей інформацією
про предмети і явища навколишнього світу, їх взаємозв’язки і відношення;
2) педагогічної допомоги, що направлена на створення необхідних і
достатніх умов для організації експериментування дітей;
3) психологічної допомоги – подолання педагогічних помилок і конфліктних
ситуацій та створення сприятливого мікроклімату в середовищі розвитку дитини.
Для виконання цих складних обов’язків педагог, який організовує експерименту
– вальну діяльність дітей, повинен мати необхідний мінімум знань і умінь.
Знання:
•

методичні: педагогічні теорії та концепції; загальні принципи вивчення

педагогічних явищ; теорії навчання і виховання; загальна та вікова психологія.
•

теоретичні: цілі, завдання та принципи організації експериментування

дошкільників; зміст, методи і форми дитячого експериментування, способи і прийоми
навчально-виховної роботи, що сприяють дитячій експериментувальній діяльності).
•

практичні: знання та вміння планувати та прогнозувати діяльність з

організації дитячого експериментування, використовувати теоретичні знання на
практиці.
Вміння:
•

аналітичні (спостерігати, аналізувати й оцінювати рівень розвитку,

вихованості і навченості кожної дитини; самоаналіз та самоспостереження);
•

конструктивні (аналізувати і вибирати навчально-виховний матеріал

відповідно до мети діяльності, здійснювати дидактичну переробку матеріалу,
розподіляти обов’язки під час діяльності);
•

організаційні (керувати діяльністю дітей та застосовувати педагогічно

доцільні вимоги щодо поведінки дітей);
•

комунікативні

(володіння

культурою

міжособистісного

спілкування,

вміння слухатиі чути дитину під час спілкування враховувати вікові та індивідуальні
особливості дітей, доцільно поєднувати вербальні та невербальні засоби спілкування);
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рефлексивні

(аналіз

власної

діяльності,

осмислення
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її

позитивних

і негативних сторін і ступеня впливу отриманих результатів на особистість дитини і
вирішення його проблеми);
•

креативні (вміння генерувати нестандартні ідеї, комбінувати методи,

прийоми, технології).
•

проективні (визначення змісту діяльності, що гарантує досягнення

результату; врахування специфіки потреб та мотиваційної сфери дитини; облік
особистих можливостей, досвіду та матеріальних умов; створення програми діяльності
по організації дитячого експериментування.
Розглянута нами модель являє собою ідеальний образ педагога, готового до
організації експериментування дітей дошкільного віку. Досягти такого ідеального
образу можна тільки за умови перебудови навчально-виховного процесу у вищій
школі. Потрібно зосередити більше уваги не тільки на теоретичній підготовці
студентів, а й активно впроваджувати практичні форми роботи. Оскільки в практиці
роботи більшості педагогічних вузів не має спеціальної навчальної дисципліни з
формування у дітей навичок і вмінь організації дитячого експериментування, то ми
розробляємо спецкурс «Дитяче експериментування як метод розвитку старших
дошкільників», який на нашу домку допоможе майбутнім спеціалістам дошкільного
профілю розібратися в такому складному явищі, як «дитяче експериментування».
Отже можна зробити висновок, що за сучасних умов підготовка майбутнього
вихователя має забезпечувати формування у нього стійкої професійно-педагогічної
спрямованості, інтересу до професії педагога, орієнтувати на досягнення високих
результатів у самостійній роботі, на вияв творчості та ініціативи. Професійна
готовність

студентів до організації дитячого експериментування має бути

усвідомленою і цілеспрямованою, направленою на підвищення їх суб’єктивного
компоненту.
Науково-теоретичний

аналіз

проблеми

професійно-педагогічної діяльності

вихователя дозволив встановити взаємозв’язки процесу підготовки і стану готовності
до діяльності. Підготовка студентів виступає засобом формування готовності до
професійної діяльності, готовність є результатом і показником якості підготовки,
що реалізується і перевіряється в діяльності виконання практичних завдань
(педагогічна практика, професійна діяльність); діяльність виступає метою підготовки
і водночас

виконує функції

її

регулювання

та

корекції. Підвищення
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підготовки майбутніх вихователів, формування готовності до організації дитячого
експериментування у навчальному процесі ДНЗ залежить від перебудови існуючих
способів і форм організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній
школі, тобто від удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів.
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АННОТАЦИЯ
ПРОФИЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
ДО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
В статье представлена модель профессионального профиля педагога, готового к организации
детского экспериментирования. В модели определены: компоненты (целевой, мотивационный,
оценочный, содержательный, операционный, результативный), функции (учебная, воспитательная,
познавательная, посредническая, организационная), обязанности воспитателя по организации детского
экспериментирования, блок знаний (теоретических, методических, практических) и умений
(аналитические, конструктивные, организационные, коммуникативные, рефлексивные, креативные).
THE SUMMARY
PROFILE MODEL OF READINESS OF FUTURE TEACHER
BEFORE ORGANIZATION OF CHILD'S EXPERIMENTATION
The article is devoted to the model of a professional profile of a pedagogue who is ready to
organization of child's experimentation. The model defines the components (trust, motivation, evaluation,
semantic, operational, effective), functions (educational, cognitive, mediation, organizational), responsibilities of
the teacher for the organization of children's experimentation, field of knowledge (theoretical, methodological,
practical) and skills (analytical, structural, organizational, communicative, reflexive, creative).
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УДК 370.14.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
А.К. МИКУЛІНА
Мукачівський державний університет

У статті розкриваються педагогічні умови, які сприяють формуванню художньої культури у
майбутніх педагогів засобами народного мистецтва.
Ключові слова: художня культура,національна художня культура,педагогічні умови,художньоестетична діяльність.

Реформування національної системи освіти в контексті вимог Болонського
процесу передбачає розвиток у майбутніх педагогів національної художньої культури
як важливої складової загальної й професійної культури[2]. Формування саме цієї
складової культури у майбутніх спеціалістів сьогодні є невід’ємною частиною
професійної підготовки фахівців у державі, яка прагне зберегти свій менталітет, ідеали
та цінності самобутньої національної культури.
Важливість розв’язання вказаної проблеми знайшла відображення в Законах
України «Про освіту», «Про вищу освіту», у Державній національній програмі
«Освіта» (Україна XXI століття), Указі Президента України «Про першочергові заходи
щодо збагачення та розвиток культури і духовності українського суспільства» (2005 р.),
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та ін.
Розробці різних аспектів художньої культури приділяли увагу Л.Анучкина,
В.Бутенко, Л.Ващенко, М.Гончаренко, В.Журавльов, Н.Карпова, М.Каган, В.Кудін,
Н.Миропольська, Ю.Фохт-Бабушкін та інші.
Проблеми культурологічного підходу до педагогічної підготовки педагога
представлені працями В.Бутенко, М.Лещенко, С.Мельничука, Н.Миропольської,
В.Орлова, О.Щолокової та ін., Дослідження науковців доводять, що мистецтво, як одна
з форм пізнаннядійсності, забезпечує різнобічний вплив на свідомість людини, тобто
виступає джерелом пізнавальної діяльності, духовного збагачення, є засобом
формування світогляду кожної окремої особистості.Студенти вищих педагогічних
навчальних закладів повинні не лише набути високої фахової кваліфікації, а й стати
одночасно носіями цінностей та ідеалів культури українського народу, здатними до
формування національної художньої культури майбутнього покоління.
Розвиток особистості відбувається гармонійно в процесі засвоєння нею всієї
сукупності історичного досвіду народу –

традицій,

норм життя,
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вираження, що прийшли від попередніх поколінь[2]. Це викликає необхідність
залучати студентів до народної культури у всій її цілісності, комплексності та
різноманітності проявів.
Як показує вивчення досвіду підготовки майбутніх педагогів, поки що
недостатньо вирішується проблема формування художньої культури як професійної
якості особистості майбутніх педагогів [5 ].
Мета статті –визначити педагогічні умови формування художньої культури у
майбутнього педагога.
У практиці вищої школи існують відповідні труднощі, зокрема в організації
навчально-виховного процесу:
• скорочення

годин

на

дисципліни художньо - естетичного циклу;

• недостатня увага до змісту культурологічних курсів;
• недостатнє врахування й використання вітчизняного та зарубіжного досвіду
викладання дисциплін художньо-естетичного циклу;
• недостатнярозробленість відповідної системи роботи, яка передбачає широке
використання засобів народного мистецтва;
• відсутність цілеспрямовано розроблених методик, рекомендацій з формування
художньої культури майбутніх педагогів [4 ].
Це

дозволяє

стверджувати,

що

оптимальними

педагогічними

умовами

успішного формування художньої культури студентів вищих педагогічних навчальних
закладів мають бути:
• достатня кількість годин на викладання дисциплін художньо-естетичного
змісту, що дозволить успішно формувати художню культуру майбутніх педагогів;
• забезпечення

викладання

художньо-естетичних

курсів

відповідними

спеціалістами;
• збільшення уваги до зарубіжного та вітчизняного досвіду художньоестетичної підготовки майбутніх педагогів;
• розробка системи роботи з формування художньої культури студентів.
Необхідність дотримання визначених умов підтверджується положеннями
«Концепції професійно-художньої освіти» де наголошується, що система художньопрофесійної підготовки майбутніх педагогів потребує «оновлення змісту науковометодичного забезпечення, врахування особливостей впливу народного мистецтва на
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особистість, пріоритет мистецьких цінностей у навчанні, художньому розвитку та саморозвитку особистості» [1].
Потреби суспільства й часу у фахівцях з розвиненою художньо-естетичною
культурою визначають як зміст підготовки майбутніх вихователів, так і роль предметів
художньо-естетичного

спрямування.

Йдеться

про

такий

процес

підготовки

майбутнього педагога, коли з пасивного об'єкта - одержувача знань - студент
перетворюється на активний суб'єкт оволодіння професійно-необхідними, особистіснозначущими знаннями на рівні їх творчого осмислення й практичної реалізації[ 5].
Саме тому однією з найважливіших педагогічних умов успішного формування
художньої культури майбутнього фахівця є організація навчально-виховного процесу,
в якому стосунки між викладачем і студентами мають характер співпраці та
відповідають суб'єктно-об'єктним відносинам.
В художньо-естетичній діяльності найбільш успішно реалізуються творчі
здібності. Ця діяльність відбувається у два етапи.
Перший

етап

передбачає

вивчення

дисциплін

художньо-естетичного

спрямування. Досить важливою умовою формування художньої культури студентів на
даному етапі є те, що вони мають не тільки накопичувати знання з образотворчого та
декоративно-прикладних мистецтв, але й набути певного емоційного досвіду
"спілкування" з творами мистецтва, усвідомлюючи красу й соціальну цінність
художніх виробів [5].
Використання мистецтва у процесі навчання створює можливості для
гармонізації емоційних та логічних компонентів діяльності майбутніх педагогів,
реалізації їх творчих здібностей. Серед найважливіших якостей, що визначають рівень
сформованості художньої культури майбутнього педагога, слід виділити потребу в
систематичному художньому вихованні, самовихованні та самоосвіті, широкий
естетичний та художній кругозір, високорозвинений естетичний ідеал, смак, уміння
аналізувати, опановувати, сприймати естетичний об’єкт, високий рівень розвитку
художньо-творчих здібностей.
Другий етап передбачає залучення студентів до конкретної художньо-естетичної
діяльності, в якій особистість має змогу самовираження, розкриття й реалізації
власного інтелектуального потенціалу. На цьому етапі велику роль відіграє
позааудиторна художньо-естетична діяльність, яка ґрунтується на таких принципах:
-

свобода вибору змісту діяльності;
Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

92
-

врахування

інтересів

майбутнього

педагога

до

певних

форм

позааудиторної роботи;
-

добровільна співпраця викладачів і студентів,

-

прагнення досягти успіху в роботі [4].

Включення майбутнього фахівця в різні види художньо-естетичної діяльності та
підвищення ролі самостійної роботи студентів має поєднуватись із усуненням
надмірної інформативності занять. Саме тому інформативний матеріал художньоестетичного

змісту

має

поєднуватись

із

достатньо

широким

застосуванням

ілюстративного матеріалу й використанням завдань художньо-творчого змісту.
Організація роботи студентів на заняттях при вивченні дисциплін художньоестетичного

циклу

передбачає

постійне

сприйняття

ними

відомих

творів

образотворчого й прикладного мистецтва. Таке "спілкування" людини з творами
мистецтва потребує наступного обговорення краси й цінності твору, оскільки різні
погляди, різноманітні підходи до оцінки шедевру поступово формують художньообразне мислення, розвивають художньо-естетичні смаки. В процесі цієї роботи
студенти навчаються висловлювати свої враження від творів мистецтва, робити
художньо-змістовний аналіз твору, визначати їх призначення, обирати основні засоби
виразності творів народного мистецтва тощо.
Отже, теоретичний матеріал, на засадах якого формується художня культура
майбутнього педагогів, має обов'язково закріплюватися на практичних заняттях. Йдеться насамперед про ті практичні заняття, на яких студенти самостійно виконують
практичні роботи, виготовляють певні вироби художньої праці в різних видах
художньо-прикладної

діяльності

(вишивання,

виготовлення

виробів

у

техніці

паперопластики, вирізування витинанок, розписи предметів ужитку тощо). Діяльність
майбутнього педагога з використання різноманітного матеріалу дозволить не тільки
сформувати уміння і навички роботи з ним, але й сприятиме формуванню художньої
культури студентів.
Досить важливою умовою формування художньої культури студентів, на наш
погляд, є органічний зв'язок із завданнями прикладного характеру при вивченні мистецьких дисциплін(завдання з естетичного оформлення інтер'єру ДНЗ, конструювання
виробів з різних матеріалів, розробка прикрас до свят). Взаємозв'язок цих етапів роботи
позитивно позначається на формуванні художньої культури особистості майбутнього
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педагога, стимулює потребу творити нові матеріальні цінності, дозволяє отримувати
естетичну насолоду та здійснювати самооцінку продуктів власної діяльності.
Інтегративний підхід, використання якого є однією з педагогічних умов
успішного формування художньої культури студентів, передбачає інтеграцію матеріалу
за наступними принципами:
-

цільовим (уміння визначати спільні для різних предметів навчальні завдання

і реалізовувати їх через систему виражальних засобів),
-

мотиваційним (використання одного виду мистецтва як засобу мотивації

іншого),
-

понятійним (синтезування мистецтвознавчих понять, спільних для різних

дисциплін) [4 ].
Виявлення педагогічних умов, завдяки яким має успішно формуватися художня
культура майбутнього педагога тісно пов'язане саме з художньо-естетичним змістом
його підготовки. Складовими цього змісту є предмети навчального плану підготовки
майбутніх вихователів: «Художня праця», «Основи образотворчого мистецтва з
методикою керівництва зображувальною діяльністю дошкільників», «Декоративноприкладне мистецтво та основи дизайну», « Розвиток дитячої художньої творчості».
Однією з педагогічних умов успішності процесу формування художньої
культури майбутніх вихователів є шлях від кваліфікованого "спілкування" з
мистецтвом до розвитку духовно повноцінної особистості. Тільки в результаті засвоєння й перетворення у власний здобуток історичного багатства всесвітньої та
національної художньої культури особистість стає емоційно багатою, здатною глибоко
й тонко відчувати навколишню дійсність. Якщо людина має сформоване емоційне
відчуття при сприйнятті виробів художньо-естетичного мистецтва, створюється передумова успішного подальшого формування художньої культури особистості [4]. Не
викликає сумніву, що педагог зі сформованою художньою культурою будеспроможним
формувати цю якість у своїх вихованців, а також розвивати їхні творчі здібності, адже
відомо, що саме творчо розвинуті особистості найбільш підготовлені до подальшого
творчого саморозвитку.
Формування художньо-естетичної культури в навчально-виховному процесі
підготовки майбутніх педагогів успішно здійснюється в тому випадку, якщо відбувається тісна взаємодія інформації з художніх навчальних курсів з емоційно-чуттєвим
сприйняттям цієї інформації[2]. Художня культура успішно формується тільки тоді,
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коли емоційне сприйняття художніх виробів стає активним внутрішнім процесом.
Недооцінка

емоційного

впливу

художніх

творів

призводить

до

спрощеного

практичного вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування, а також до
нівелювання феноменологічної природи мистецтва.
Педагогічною умовою формування художньої культури майбутніх педагогів є
також

необхідність

оволодіння

понятійно-категоріальним

апаратом

мистецтва,

необхідним для повноцінного спілкування з мистецькими творами, розуміння їх
"мови".
Визнаною педагогічною умовою формування художньої культури майбутнього
педагога є звернення студентів до народного мистецтва. Адже народне мистецтво носій етнічної художньої культури, зміст якої створює єдиний образ світу. Саме тому
необхідним є глибоке знання народних видів мистецтва, традицій, народних ремесел,
обрядів, а також практичне відтворення набутих умінь при виконанні власних
художніх виробів.
Важливою умовою є також надання процесу викладання художньо-естетичних
дисциплін індивідуалізованого забарвлення.

При цьому потрібно враховувати, що

через вивчення й розуміння художньої культури людина прилучається до духовного
світу інших людей, починає розуміти особливості їхнього життя, спостерігає й вивчає
духовний досвід людства [3]. Ці знання сьогодні мають велике значення для формування особистості освіченої інтелігентної людини й для підвищення кваліфікації
педагога.
Для вирішення вказаних проблем важливими є інтегративні курси, насамперед
мистецтвознавчого змісту, в яких закладені значні потенційні можливості для
формування культурних якостей майбутніх педагогів, такі як: «Основи образотворчого
мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дошкільників»,
«Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну».
Як уже наголошувалось, формування художньої культури студентів необхідно
здійснювати в процесі організації педагогічної діяльності, метою якої є розширення
художнього кругозору, реалізація художніх потреб, виховання інтересу і поваги до
народних традицій. На думку практиків серед форм педагогічної діяльності, доцільно
використовувати спецпредмети, факультативи, творчі майстерні, майстер-класи з
образотворчого та народного декоративно-прикладного мистецтва.
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Таким чином, спираючись на результати теоретичного аналізу, нами виділено
низку педагогічних умов ефективності формування художньої культури студентів
педагогічного

вузу

засобами

народного

мистецтва:

визначення

педагогічних

можливостей народного декоративно-прикладного мистецтва; подання декоративноприкладного мистецтва в навчально-виховному процесі як частини цільної народної
культури; організація процесу інтеграції сприйняття та художньо-творчої діяльності;
ознайомлення студентів із народним мистецтвом регіонального і, частково, – світового
рівня;

зв’язок

змісту

навчання

з

художніми

завданнями

прикладного

характеру;використання художньо-творчих завдань і створення навчальних ситуацій
художньо-естетичного змісту.
У своїй педагогічній діяльності

дотримання визначених умов дозволяє нам

формувати художню культури майбутнього педагога на професійному рівні,допомагає
студентам краще оволодіти понятійним апаратом художньої культури, формувати
уміння застосовувати засоби народного мистецтва на практичних заняттях та

в

педагогічній діяльності.
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АННОТАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
В статье раскрываются педагогические условия, которые влияют на формирование
национальной художественной культуры у будущих педагогов средствами народного искусства.
Ключевые слова; художественная культура, национальная художественная культура,
педагогические условия, художественно-эстетическая деятельность.
THE SUMMARY
PEDAGOGICAL TERMS OF FORMING OF ARTISTIC CULTURE OF FUTURE TEACHER
The article deals with pedagogical conditions that contribute to the formation of art culture in the future
teachers by means of folk art.
Keywords: art culture, the national art culture, pedagogical conditions, art and aesthetic activities.
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УДК -371.-378.12
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГА ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ В СИСТЕМІ
ВИШУ
Л.А. ПЕРМІНОВА
Мукачівський державний університет

У статті представлено результати дослідження процесу формування майбутніх педагогів
інноваційного типу, визначено педагогічно доцільні умови навчання у виші.

Сорок п’ять країн, включно з Україною, підписали Болонську конвенцію, якою
передбачається необхідність європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти,
раціональності

організації

підготовки

спеціалістів,

мобільності

підсилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти.

професіоналів,
У зв’язку з цим

Україною чітко окреслюються нові освітні пріоритети, створюється відповідна правова
база. Спираючись на програму «Освіта. Україна ХХІ століття», держава формує
політику в сфері освіти, яка спрямована на інтеграцію до міжнародної спільноти.
Соціокультурна ситуація у державі, оновлення наукових і освітніх парадигм
вимагають від системи освіти відповідних змін змісту, методів і форм на кожному етапі
навчання, інших поглядів на особистість з її потребами у саморозвитку, самореалізації.
Це вимагає модернізацію вищої школи, обумовлюючу зміст педагогічної праці, що
актуалізує проблеми професійно-педагогічної освіти, зокрема, проблему підготовки та
перепідготовки вчителя, адекватного до запитів педагогічної практики.
Метою підготовки майбутніх педагогів у контексті Болонської конвенції

є

формування професійної компетентності студентів з високою загальною культурою,
розвиненими особистісними якостями (гуманізм, вміння співпрацювати, рефлексія,
критичність мислення), готовністю до самостійної, творчої професійної діяльності,
розвиненими механізмами самоствердження, самореалізації.
Однак сьогодні ще досі стійкі архаїчні підходи у системи організації вузівського
навчання,

де

переважає

орієнтація

на

формування

у

майбутнього

вчителя

репродуктивних умінь, не звертається увага на розвиток процесуальних функції
мислення.
Ідеї
педагогічної

про

необхідність

майстерності

формування
(С.

Ельканов,

цілісної

особистості

І.Зязюн),

вчителя,

педагогічної

його

культури

(Є.Бондаревська, В.Сєріков, В.Сластенін), підготовки педагога інноваційного типу
(Є.Бондаревська, Н.Кузьмина, А.Мудрик), компетентнісного підхід у системі освіти
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(І.Зимня, Т.Ісаєва, В.Краєвський, А.Хуторськой) розроблялися ще у 90-х роках
минулого століття.
У контексті сьогодення професійно-педагогічна підготовка фахівців має сприяти
цілісному

розвитку

та

саморозвитку

студента,

оволодінню

необхідними

компетенціями, що відображають структуру професії і діяльності педагога та які
формують повноцінну готовність випускників вищої школи до майбутньої професійної
діяльності.
Метою статті є обґрунтування умов формування особистості майбутнього
педагога, які базуються на компетентнісному підході до організації навчально-виховної
діяльності вищого навчального закладу.
Готовність до інноваційної діяльності як необхідна умова успішної праці
сучасного педагога знайшла відображення у Законах України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про початкову освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про
інтелектуальну власність», Положенні Міністерства освіти і науки України «Про
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та ін., у дослідженнях вчених
Л.Буркової,

Л.Даниленко,

І.Дичківської,

В.Зоц,

О.Козлової,

Л.Мішкиної,

Н.Островерхової, М.Поташника, В.Сластенина, Н.Юсуфбекової та ін.
Однак і у сьогоденні, як не коли, актуальна потреба у розробці педагогічних
систем, спрямованих на пошук принципово нових підходів до підготовки майбутнього
вчителя, який набуває у процесі навчання стійку систему знань, що розкривають
сутність, структуру, види педагогічної інноваційної діяльності; уміння генерувати
нестандартні ідеї, вміло використовуючи інтелектуальний інструментарій та механізми
самореалізації; здібності до оволодіння системою спеціальних психолого-педагогічних
методів, прийомів, засобів, які дозволяють активно включатися до інноваційної
педагогічної діяльності; готовність до творчої співпраці з учнями тощо.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, вивчення протиріч педагогічної
практики показують, що у сучасних умовах професійна діяльність педагога має носити
інноваційний характер і спиратися на такі принципи: інтеграції, диференціації та
індивідуалізації, вибору, вільного розвитку здібностей, співробітництва та творчості.
Реалізація цих принципів потребує синергетичного,

компетентнісного, системно-

діяльнісного підходів, що вимагає спеціально організованої інноваційної, творчої
діяльності (змісту, методів, форм, технологій навчання і виховання).
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Діяльність сучасного педагога передбачає вихід за межі традиційних
нормативів, базується на інноваційній, активній, творчій позиції вчителя, здатного
адекватно обмірковувати, будувати і розробляти нові технології, оптимально
реалізовувати вимоги особистісно-орієнтованого освітнього процесу. Підготовка
вчителя, здатного нестандартно вирішувати актуальні навчально-виховні проблеми,
потребує особливих підходів до процесу його професійно-особистісного становлення.
Тому у контексті нової освітньої парадигми, яка орієнтує школу на пошук
шляхів оптимального розвитку, більш значущим є сформованість високого рівня
готовності учителя до інноваційних педагогічних дій, що є базою професійної
спрямованості особистості. Такий підхід до формування педагога пов'язаний з
відходом від штампів та стереотипів в навчанні, вихованні та розвитку, виходить за
межі діючих нормативів, будується на індивідуально-творчій діяльності всіх учасників
навчально-виховного процесу вищої школи, що потребує пошуку таких технологій
навчання, де майбутній вчитель займає позицію суб’єкта навчання, базовими
характеристиками якого є система спеціальних психологічних новоутворень, що
виступають підґрунттям психічного розвитку студента. Домінуючою умовою розвитку
особистості майбутнього професіонала є осмислення ним необхідності змін,
перетворення

свого

внутрішнього

світу

і

пошук

нових

можливостей

самовдосконалення, самовираження.
У контексті нашого дослідження готовність до інноваційної діяльності у
майбутнього педагога розглядається нами як якісна інтегральна характеристика
виражатися сталими показниками того, наскільки сформована здібність нестандартно,
по-новому вирішувати актуальні проблеми, як школи, так і учнів, тобто майбутній
вчитель, готовий до інноваційної педагогічної діяльності, має володіти комплексом
професійних і особистісних якостей:
- сприймає мету освітньої діяльності, вміє знаходити альтернативи, пов’язує їх з
потребою по-новому вирішувати актуальні проблеми навчально-виховного процесу;
- має особисту позицію, незалежність мислення, здібність проектування
педагогічного процесу;
- вміє скласти цілісну освітньо-навчальну програму, враховуючи особистість
дитини, предметні стандарти, відповідні педагогічні орієнтири;
- коректує навчально-виховний процес з позиції інноваційної діяльності;
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- вміє побудувати навчання відповідно до індивідуальних здібностей,
можливостей учнів; спирається на особистий досвід і мотиви школярів, формує
рефлексію і самооцінку;
- використовує інноваційні педагогічні технології, володіє формами, методами
інноваційного навчання, стимулює подальший їх розвиток;
- вміє побачити форми культурного самовираження дитини і допомогти їх
розвинути; володіє різними формами організації індивідуально творчої роботи;
-

володіє

методами

діагностики

навчальних

досягнень

та

особистих

новоутворень учнів; визначення особистісно значущих критеріїв та норм професійної
діяльності;
- проявляє схильність до рефлексивної діяльності, вміє планувати особистісне і
професійне

зростання,

організувати

експериментально-дослідницьку,

пошукову

діяльність, здібний професійно діяти на індивідуально-творчому рівні без стереотипів,
шаблонів тощо.
Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що готовність до
інноваційної діяльності представляє комплекс особистісних якостей, знань, практичних
умінь, способів діяльності, що базується на вмотивованості, рефлексії, креативності.
У дослідженні формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної
діяльності розглядається нами як аспект неперервного процесу

професійно-

особистісного становлення фахівця і має складатися з таких етапів: вихідний
(особистісна-значущість інноваційної діяльності не сформована), інтуїтивний (знання
теоретичних основ незначні, інноваційні технології визначаються як альтернатива
традиційним, педагогічна рефлексія не сформована), репродуктивний (мотивація до
інноваційної діяльності нестійка, знання не безсистемні, не вміння використовувати
інноваційні прийоми на практиці у навчально-виховному процесі, у практиці
проявляються спроби до самооцінки); продуктивний (потреба у продуктивної
раціональної діяльності, стійка вмотивованість на використання інновацій, знання і
уміння, що допомагають впроваджувати інноваційні технології, але не підкріплюються
творчим баченням, переосмисленням, завищені оцінки можливостей), креативний
(інноваційна діяльність осмислюється як основний фактор модернізації навчання і
виховання підростаючого покоління, виступає як професійна потреба, знання носять
системний, багатоаспектний характер, вміння організувати і проводити педагогічний
експеримент).
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Визначені рівні сформованості інноваційної діяльності майбутнього педагога,
дозволяють цілеспрямовано організувати систему педагогічних впливів на особистість
студента. Наприклад, в межах спецкурсу «Формування професійного творчого
мислення студентів педагогічного факультету» успішно використовуються:
1) проблемні лекції і семінарські заняття, де студенти створюють проблемні
ситуації, ознайомлюються з алгоритмом їх аналізу, логікою визначення проблем, що
виникають під час навчально-виховного процесу, експериментальної діяльності,
пошуку, знаходять шляхи і способи їх вирішення;
2) спеціальні вправи з логіки педагогічного прогнозування та логіки прийняття
педагогічного рішення;
3) самостійна робота студентів, спрямована на засвоєння умінь складати
проблемні питання, моделювати різні ситуації, планувати процес досягнення кінцевого
результату;
4) тренінги, спеціальні практичні заняття, де відпрацьовуються вміння
використовувати інноваційні технології для досягнення поставленої мети, вміння
прийняти позицію учня, розвиваються уміння аналізувати альтернативні педагогічні
технології (інформаційні, ігрові, рольові, операційно-діяльнісні, розвивальні тощо);
5) широке коло ділових, імітаційних педагогічних ігор;
6) виконання дослідницьких проектів;
7) спеціальні

заняття,

де

відпрацьовуються

навички

використання

інформаційних технологій тощо.
В основі організацій такої діяльності майбутніх педагогів є положення про те,
що вчитель має бути готовим до вирішення задачі будь якої складності, синтезуючи
інваріанти із знань, умінь, способів дії, враховуючи особистісні якості і можливості як
свої, так і учнів. Як результат такого навчання – формування пізнавальної і професійної
активності, розвиток функціональної компетентності майбутнього спеціаліста.
Перспективи. У ході проведення дослідження та осмислення його результатів
виникли

нові

задачі:

подальше

теоретико-методологічне

обґрунтування

і

організаційно-методичне забезпечення процесу адаптації вчителя до реалізації
інноваційної діяльності у шкільній практиці.
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АННОТАЦИЯ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГА ИННОВАЦИОННОГО ТИПА В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В статье представлено результаты исследования процесса формирования будущих педагогов
инновационного типа, определено и обосновано педагогически рациональные условия обучения в
высшей школе.
THE SUMMARY
TERMS OF FORMING OF TEACHER OF INNOVATIVE TYPE ARE IN SYSTEM OF HIGHER
SCHOOL
The results of research of process of forming of future teachers of innovative type are presented in the
article, it is certain and reasonable pedagogical rational terms of educating at higher school.

Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

102
УДК 378.1

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВИХОВАТЕЛЯ
Т.А. ПЕШИЧ, Е.Е. КАРПОВА
Мукачівський державний університет

У статті обґрунтовано засоби формування пізнавальної самостійності студентів – майбутніх
вихователів дошкільних навчальних закладів.

Постановка проблеми
Вимоги сьогодення (згідно Державних національних програм “Діти України”,
“Національної доктрини” та Закону України “Про дошкільну освіту”), практична
реалізація Базового компонента дошкільної освіти зобов’язують до пошуків сучасних
підходів у підготовці фахівців означеної галузі в навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації, де пізнавальна самостійність має забезпечувати цілісну та професійну
спрямованість системи підготовки майбутнього вихователя, трансформуватись у
системоутворююче ядро педагогічного стилю діяльності вихователя нового типу,
вихователя-професіонала та активізувати його потреби в самоосвіті й самовихованні
впродовж життя.
Пізнавальну

самостійність

як

інтегративну

властивість

особистості

досліджували сучасні психологи і педагоги: М.Данилов, І.Лернер, П.Підкасистий,
Н.Половнікова, С.Рубінштейн, О.Савченко та ін.
Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що проблема формування
пізнавальної самостійності в процесі підготовки педагогів у вищих навчальних
закладах є актуальною. Водночас стан її вирішення стосовно підготовки майбутніх
вихователів дошкільних навчальних закладів засвідчує потребу подальшого вивчення.
Аналіз практики в педагогічному коледжі дають підстави стверджувати, що
формування пізнавальної самостійності у майбутнього вихователя дошкільного
навчального закладу є невирішеною ланкою у його професійній підготовці і потребує
свого подальшого вивчення.
Якщо розглядати пізнавальну самостійність студента, як сформоване уміння
пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку, то засобом його формування в
навчально-пізнавальному процесі можна визначити інтелектуальну гру. Аналіз
психолого-педагогічної літератури з названої проблеми визначають нагальну потребу в
розробці теоретичних положень про інтелектуальну гру та проведення дослідноЖурнал наукових праць №12(7)’2012
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експериментальної роботи щодо її використання у навчально-пізнавальному процесі
коледжу як засобу формування у студентів пізнавальної самостійності та як способу
виконання виду пізнавальної діяльності.
Метою статті є обґрунтування засобів формування пізнавальної самостійності
студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.
Як зазначає С. Гончаренко, “аналіз умов формування самостійності в процесі
навчання - одне з завдань педагогічної діяльності” [1, с.297] Педагог повинен активно
формувати самостійність в навчанні, як стосовно оволодіння студентами необхідними
знаннями, уміннями і навичками, так і стосовно створення особистісних ставлень до
діяльності та її продуктів [там же].
Учіння – цілеспрямований процес засвоєння знань, умінь і навичок, соціального
досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті.
Учіння здійснюється за такими етапами:

мотивація, усвідомлення завдань і

мети (уроку, домашнього завдання, самостійної роботи); сприймання нового матеріалу
з різних джерел; осмислення, логічна обробка інформації;

узагальнення й

систематизація знань; закріплення знань, умінь і навичок, застосування їх у різних
умовах; самоконтроль і корекція одержаних результатів [4, с.356].
Пізнавальна самостійність – це ядро знань і навичок логічної роботи з
матеріалом, тобто сукупність багато чисельних логіко-психологічних засобів. До них
відносяться:
- уміння порівнювати і зіставляти, володіння класифікацією (Ж. Піаже);
-

прийоми

індуктивного

виявлення

причин

деяких

явищ

(Ф.

Бекон,

Дж. С. Милль), правила психологічного висновку;
- уміння спів ставляти

план і виокремлювати головне від другорядного,

виділяти основні співвідношення.
Проявляючи пізнавальну самостійність, створюючи схему чи програму своєї
діяльності, суб’єкт спирається на свою здатність міркувати, на досвід та знання,
передбачаючи певний результат та встановлюючи порядок своїх дій. Усвідомлення або
свідомість діяльності - це не просто констатація участі свідомості в діяльності, але й
вказівка на її специфічні функції в цьому процесі – плануванні можливого набору
способів дій щодо його досягнення.
Як відомо, пізнавальна самостійність – не проста сума знань і навичок, які
дозволять своїми силами вести чергові справи, а суспільний прояв особистості, який
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характеризується відношенням до праці людей і суспільства. Отже, діяльність суб’єкта
відносно мети виступає як єдність духовного ідеального – “прогноз образу-мети”, і
матеріального як втілення цього прогнозу в реальних діях. Потребнісно-мотиваційна
сфера особистості в цьому відношенні виступає внутрішнім моментом діяльності, її
психологічним забезпеченням.
Якщо розглядати сутність цього структурного елемента в контексті з
професійною діяльністю педагога, то слід відзначити, що впродовж тривалого часу
перед ним не ставилося завдання продумувати подібний образ-мету. Мета його
діяльності завжди задавалася педагогом ззовні у вигляді нормативних вимог, описаних
у навчальній програмі чи методичних вказівок, що приписують, до чого він повинен
обов’язково дійти в результаті своєї діяльності. І лише поступове ствердження в теорії
та практиці освіти суб’єкт-суб’єктивної парадигми, на відміну від суб’єктивної,
неухильне розповсюдження засобів, форм та методів організації навчально-виховного
процесу, заснованих на принципах особистісно-орієнтованого підходу, закономірно
призводять кожного педагога до необхідності самостійного продумування мети. Він
повинен чітко уявляти той результат, до якого має прийти внаслідок спільної
діяльності з кожною конкретною дитиною (вихованцем).
Щоб стати самостійним, слід оволодіти “технікою” діяльності – способами дій.
Вони виробляються в процесі активної діяльності і закріплюються у вигляді “ходів” і
результатів його діяльності – стають узагальненими способами дій, його механізмами.
С. Рубінштейн стверджує, що навчити самостійно думати, не означає озброїти
“технікою” мислення, а означає створити такі умови навчання, за яких потім думки
учня направляються так, що призводять до визначеного результату прийомів
вирішення, який потім стає його внутрішнім досягненням. Він справедливо наполягав
на необхідності шукати такі дидактичні прийоми, які були б направлені на організацію
процесу мислення, що веде до пошуку правил, які визначають мислительні

дії в

навчально-пізнавальному процесі. Якщо він становить реальне і матеріальне
просування суб’єкта до оволодіння предметом діяльності й створення бажаного
продукту, то процедура стає характеристикою цього просування, порядком виконання
конкретних послідовних дій. У поняття “спосіб діяльності”, що використовуються для
позначення процедури діяльності, підкреслюється, що це не є щось незмінне. Спосіб чи
процедура діяльності може змінюватись і варіюватися залежно від умов, в яких
здійснюється як сама діяльність загалом, так і її окремі дії.
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В якості основного змісту навчання виділяється не накопичення знань, а
оволодіння новими прийомами їх набуття, зміна самого суб’єкта діяльності.
Пізнавальна самостійність це інтегративна якість особистості, яка включає елементи
творчого підходу й вдосконалення прийомів здобуття знань для майбутньої практичної
діяльності та вміння їх використовувати в нестандартних ситуаціях.
Педагог формує навчальну діяльність, передає окремі компоненти для
самостійного виконання, за ним зберігається загальне керівництво діяльністю, вибір її
завдань і способів, контроль за її виконанням. Вчені (Х. Азарова, П. Гальперін, В.
Давидов, Д. Ельконін,) відмічають, що для визначення характеру навчальної діяльності
головним є те, якими способами діяльності володіє її суб’єкт. Він повинен
продумувати, наскільки вибраний ним спосіб діяльності буде оптимальним для даної
ситуації: якою мірою в ньому враховані, з одного боку, властивості предмета, що
перетворюється, з іншого – можливості самого суб’єкта. Стереотипні перетворення
предмета в підсумку призводять до створення нормативних схем у способах діяльності.
За конкретних обставин засобами діяльності можуть виступати й розумові дії,
що найбільш характерні для пізнавальної діяльності. У працях П. Гальперіна, О.
Леонтьєва, М. Мамушиної та ін. за теорією і методикою поетапного формування
розумових дій, доведено, що розумова дія формується поступово, спочатку з наочної,
матеріалізованою опорою, далі – без неї, за допомогою тільки голосного мовлення і,
врешті, в плані внутрішнього мовлення. Вчені підкреслюють, що за умов з’ясування
цієї методичної послідовності формування розумових дій, усі успішно засвоюють
поняття, навчаються оперувати ними.
Самостійність, на думку С. Рубінштейна – це здатність не тільки застосовувати
знання в нових умовах і ситуаціях й знаходити методи засвоєння нових знань. Знання,
вміння і навички повинні засвоюватись в самостійній роботі. Відтак вони виступають в
якості методів засвоєння нових знань і одночасно як засіб творчого розвитку студентів.
При цьому сама можливість оптимізації й удосконалення діяльності визначається
особливостями психічної регуляції, цілісність та інтегральність якої виявляються на
всіх рівнях структурної організації особистості [5, с.146].
Зміст і методи навчання та виховання впливають на розвиток через ті дії, які
входять в структуру діяльності.
У практиці роботи вищої школи ще міцно тримається такий тип навчання, в
процесі якого звертається увага на репродуктивне (відтворююче) мислення, а не на
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творче. «Звичайно, що відтворююче мислення не потрібно протиставляти творчому,
але якщо воно займає основне і єдине місце, ми будемо випускати спеціалістів
споглядального типу. Це будуть педагоги вихователі, які вмітимуть засвоювати знання
і відтворювати їх, але пасуватимуть в ситуаціях, які вимагають самостійного мислення,
не вмітимуть самі здобувати знання і застосовувати їх на практиці [6, с.63]».
Отже, навчати студентів навичкам самостійної праці потрібно цілеспрямовано і
послідовно. Викладачам необхідно визначати до кожної теми занять, над якими
уміннями самостійної розумової праці студентів вони будуть працювати в ході
навчально-пізнавальної діяльності.
Вчені, розглядаючи пізнавальну самостійність, її формування ставлять в пряму
залежність від оволодіння такими прийомами самостійної праці, які виникають «як
наслідок оволодіння учнями засобами і способами побудови своєї навчальної
діяльності [2, с.152]».
За стилем навчальної діяльності Я. Коломинський виділяє дві полярні групи
студентів: автономні, залежні, а також третю групу «невизначених». Для перших
характерні: наполегливість, цілеспрямованість, розвинений самоконтроль, впевненість
в собі, схильність до самостійного виконання роботи, тощо. Залежні студенти, навпаки,
не виявляють подібних особливостей: їх навчальна діяльність, в основному, пов’язана з
опорою на рекомендації педагога, орієнтована на поради та підказки. Врахування типів
навчальної діяльності педагогом необхідне для ефективності вирішення пізнавальних
завдань. Як показують дослідження А. Реан, часто дисциплінованість студента
оцінюється педагогом більше, ніж його самостійність.
Аналіз психолого-педагогічної літератури також засвідчив, що правильний
добір способів керування пізнавальною діяльністю з урахування вищеназваних етапів
формування розумових дій сприяє розвитку пізнавальної самостійності студентів у
здобуванні знань. При цьому особливо велике значення має ступінь узагальненості
вказівок викладача, які мають бути допоміжними, достатніми для переборення
труднощів, але разом з тим повинні залишати місце для власних зусиль студентів. Як
справедливо зазначають дослідники (Г. Костюк, С. Рубінштейн, та ін.), інструктажі,
підказки, навідні запитання повинні бути обережними, не надокучливими. Наша
багаторічна діяльність в педагогічному коледжі цілком підтвердила ці положення і
переконала, що надмірна опіка у процесі здобуття знань призводить до зворотного
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ефекту: розвиток пізнавальної самостійності студентів затримується або ж залишається
на початковому рівні.
Формування умінь і навичок самостійної розумової праці - важлива умова у
виробленні в студентів потреби в самоосвіті та професійного самовдосконалення. Це
вимагає системного комплексного підходу до формування пізнавальної самостійності
як інтегративної якості особистості студента, не тільки для отримання готових знань, а
й для навчання його методів здобуття цих знань і продовження освіти протягом усього
життя, тобто формування способів пізнавальної діяльності та культури інтелектуальної
праці.
Найбільш ефективним методом формування та закріплення пізнавальних умінь є
пізнавальні завдання (М. Дідора, І. Лернер, Н. Напольнова, О. Савченко,) і вправи, до
яких входять репродуктивні, продуктивні й творчі запитання і завдання, які
співвідносяться з принципами, етапами формування пізнавальних умінь. Це підготовчі,
діагностичні, мотиваційні, рефлексивні, тренувальні, узагальнюючі й контрольні.
Ю. Бабанський серед засобів стимулювання і мотивації інтересу до учіння
виділяє пізнавальні ігри, а В. Тюріна – перспективні пізнавальні задачі [3, с.103].
Оскільки задача є одним із основних компонентів навчальної діяльності, то її зміст і
розв’язання визначють характер пізнавальної діяльності.

Задача включає в себе

вимогу (мету), умови (відоме) і шукане (невідоме), яке формується в запитанні. Між
цими елементами існують певні зв’язки і залежності, на основі яких здійснюються
пошук і визначення невідомих елементів через відомі. Задача стає логіко-педагогічною
конкретною, коли вона пропонується іншому суб’єктові й приймається ним до
розв’язання [4, с.107]. Суб’єкт переформульовує, довизначає задачу, шукає спосіб її
розв’язання, що свідчить про включення процесу мислення. В пізнавальній діяльності
виділяють задачі перцептивні, мнемічні, мовні, мислительні. Задачі можуть виникати в
процесі практичної діяльності або створюватися спеціально (навчально-ігрові задачі).
У сучасному ВНЗ часто використовують задачі ігрові (навчально-ігрова) –
органічний синтез ігрової й навчальної задач. Ігрова задача є приводом до залучення
студентів до навчальної задачі, викликає потребу в її розв’язанні, створює установку і
зумовлює психологічну готовність учнів до вимагання навчальних дій, тим самим
формуючи мотив навчальної діяльності. При цьому розв’язання навчальної задачі
сприяє засвоєнню чергової порції матеріалу і наповнює ігрову діяльність новим
поглибленим теоретичним змістом [4, с.108].
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Під час організації лекцій викладачі застосовують пізнавальні задачі (навчальне
завдання, яке передбачає пошук нових знань, способів (умінь) і стимуляцію активного
використання в навчанні зв’язків, відношень, доведень).
Ми передбачаємо, що використання інтелектуальної гри в навчальнопізнавальній діяльності з одного боку буде виступати як вид пізнавальної задачі, тому
що сформульоване пізнавальне завдання у ній виходить за межі програмового
матеріалу та вимагає пошуку нових знань і способів дій. Наприклад, завдання
розв’язати кросворд чи ребус.
З другого боку – якщо ж інтелектуальна гра використовуватиметься як форма
організації навчально-пізнавального процесу, то вона буде поєднувати навчально-ігрові
і пізнавальні задачі, а їх мета переноситиметься з результату на процес. І повністю
навчальне заняття проходитиме у формі інтелектуальної гри. Наприклад “Що? Де?
Коли?”, “Брейн -Ринг”. Залучення студентів до розв’язання пізнавальних задач,
постановка яких вимагає пошуку й відбору необхідної вихідної інформації, аналізу й
обґрунтування способу розв’язання, вибору ефективних інструментів його реалізації, є
засобом розвитку пізнавальної самостійності студентів. Якщо раніше кожна поставлена
перед студентами задача, як правило, оформлювалась у вигляді короткого закінченого
тексту, що передавав її умову, то нині частіше стала з’являтися необхідність зв’язку з
тією конкретною ситуацією, що породжує задачу. У цьому випадку студенти
ознайомлюються з визначеною, досить змістовною навчальною ситуацією, у ході
дослідження якої перед ними ставляться ті чи інші цілі, що виявляють окремі
властивості цієї ситуації, або використовують ситуації як основу для певних
узагальнень, оволодіння новими знаннями.
Як показують спостереження за роботою студентів на педагогічній практиці та
результати анкетування вихователів дошкільних навчальних закладів, використання
інтелектуальних ігор в навчально-виховному процесі не носить систематичного
характеру та в повній мірі не виконує змістовного пізнавального навантаження. Отже,
якщо розглядати пізнавальну самостійність студента, як сформоване уміння пізнавати в
процесі цілеспрямованого пошуку, то адекватним засобом його формування в
навчально-пізнавальній діяльності можно визначити інтелектуальну гру.
Висновки
Аналіз психолого-педагогічної літератури з названої проблеми, визначає
нагальну потребу в розробці дидактичної системи інтелектуальних ігор, задач, які
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сприяли б підготовці до самостійного використання методів наукового пізнання та
керівництва розвитком пізнавальної самостійності майбутніх вихованців.
Зміст

освіти

повинен

будуватися

на

моделях

загальнонаукового

та

культурознавчого характеру і слугувати розвитку педагогічних здібностей студента,
універсальних способів пізнавальної діяльності; забезпечувати умови для саморозвитку
особистості; закладати фундамент для майбутньої спеціальності; створювати основи
безперервної освіти; враховувати перспективи розвитку освіти в країні; слугувати
відновленню інтелектуальної еліти України періоду державотворення.
Основні педагогічні шляхи формування інтелектуально-розвиненої особистості
майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу визначається з ідей
інтеграції змісту освіти, розвиваючого та продуктивного, особистісно-зорієнтованого
навчання, саморозвитку студентів, що відображається в основному змісті освіти, у
відповідній системі принципів, форм і методів навчання, співтворчості викладача і
студента.
Уміння самостійно і творчо працювати – один із головних критеріїв, які
характеризують готовність фахівця до професійної діяльності. Таке вміння не може
з’явитись у студента само собою. Підготувати майбутнього вихователя до практичної
діяльності повинні відповідна система організації навчально-виховного процесу та
його забезпечення (методичне, матеріально-технічне і ін.), рівень відносин у системі
викладач-студент, бажання й стимули студента у навчанні.
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АННОТАЦИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ
В статье обоснованы средства формирования познавательной самостоятельности студентов будущие воспитатели дошкольных учебных заведений.
THE SUMMARY
FORMING OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF FUTURE EDUCATOR
Facilities of forming of cognitive independence of students - future educators of preschool educational
establishments are reasonable in the article.

УДК 81’37
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ СЛОВА-СТИМУЛУ CHAOS "ХАОС"
(на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту)
Н.В. РОМАНОВА
Київський національний лінгвістичний університет

Статтю присвячено психологічно реальному значенню Chaos "хаос". Особливу увагу приділено
вітчизняним і німецькомовним визначенням поняття "хаос" / "Chaos", дослідницькому інструментові
спрямованого асоціативного експерименту, реконструкції передконцептуальних структур знань про
хаос, формально-граматичній характеристиці отриманих асоціатів на слово-стимул. Виявлено п’ять
різновидів реакцій: 1) реакція-словоформа, 2) реакція-словосполука, 3) реакція-власна назва, 4) реакціясинтагма, 5) реакція-синтагмо-символ, окреслено смислове наповнення отриманих асоціатів, яке
корелює із життєвим досвідом досліджуваних. Виділено чотири стереотипи асоціацій: Unordnung (15),
Zimmer (4), Krieg (3), Stress (3). У семантичній структурі отриманих асоціатів (79) містяться чотири
різновиди сем: 1) негативні; 2) подвійні; 3) нейтральні; 4) позитивні.
Ключові слова: асоціат, асоціація, психологічно реальне значення, семантика, слово-стимул,
спрямований асоціативний експеримент, хаос.

Характеризуючи особливості семантики німецькомовного слова-стимулу Chaos
"хаос", ми вбачатимемо в ній насамперед витвір мовної свідомості досліджуваних.
Мовна свідомість є тим унікальним медіатором, що опосередковує образ світу [11:6] –
основоположний компонент культури етносу [10:76]. Вербалізація суттєвих ознак,
властивостей, сторін чи негативних характеристик образу світу кодифікована в
лексикографічних працях, у словесній тканині текстів різних типів і жанрів.
Перенесення акцентів із лексикографічного значення Chaos на його психологічно
реальне значення дасть можливість критично поглянути на семантичний потенціал та
ситуативно-тематичне поле наведеного слова. Адже психологічно реальне значення
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Chaos у межах формули "тут і зараз" ще не привертало уваги психолого-педагогічних
чи психолого-лінгвістичних наук. Проте ми не можемо не визнати того факту, що
поняття "хаос" здавна турбувало філософів і логіків Стародавнього світу.
Цікаві міркування з приводу онтології хаосу знаходимо в класичній Греції, яка
розрізняє дві концепції. Одна із концепцій бачить у хаосі фізичний простір, порожній
або чимось наповнений (Гесіод, Аристотель, Платон). Тут виявляється певний дуалізм.
Хаос постає по сутті вмістилищем і мірою вмістилища. Інша концепція тлумачить це
загадкове явище як щось живе й животворне, основу світового життя (Климент
Римський, Симплікій, Гермій Олександрійський). Отже, хаос тотожний, з одного боку,
непізнаній живій істоті, з іншого – виступає "генофондом" чи життєдайним і
самодостатнім джерелом, яке не відчуває ні в чому потреби. Хоч природа хаосу і
структурована, вона залишається цілісною, апелює насамперед до фізичного,
матеріального і духовного на основі творчої діяльності. У цьому – натуралізм філософії
наведених концепцій.
Ідея про хаос із власною назвою Ginnungagap чи "Світова Безодня" (букв.
"Зяяння зяє") має втілення у давньогерманській міфології. Висуваються докази
космічного існування, хронології, локалізації між першопросторами Ніфльгейм (стихія
води) і Муспелль (стихія вогню). Хаос функціонує як середник названої опозиції,
забезпечує автономне існування першопросторів, одночасно слугує нейтральною
зоною. Крім того, він трансформує невидиме у видиме чи народжує із до-буття (земне)
буття, впорядковуючи тим самим свій вихідний аморфний стан [6:34-36]. Такий підхід
германців до тлумачення хаосу, який охоплює розмаїтість функцій останнього, можна з
деяким застереженням назвати "діалектичною" логікою.
Об’єкти та методи дослідження
Принагідно зазначити і те, що давньогрецьке χάος зі значенням "порожній
простір", "невпорядкована маса, із якої виник упорядкований світ (космос)", "міфічне
ніщо як стан, із якого виник світ" реконструюється лінгвістами як "простір" із
внутрішнім протиставленням – "обмежений / необмежений" [9:42-43]. Ідеться про
співвідношення ціле – частина. При цьому ціле передбачає непізнаний і необмежений
простір, а частина – пізнаний і обмежений відповідно. Якщо керуватися первісною
номінацією хаосу, то його семантика містить цілісний тонко-енергетичний образ
Всесвіту, що існує у вигляді імпліцитно присутньої в ньому єдності двох
протиставлень – матеріального (грубий план) і ідеального (тонкий план), інакше
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кажучи, видимого і невидимого людським оком. Саме таким, історично зумовленим,
значенням і сьогодні послуговуються представники всіх наук, і, в першу чергу,
філософи, логіки, математики, природознавці, історики, психологи, словесники,
мовознавці. Як приклад наведемо визначення хаосу вітчизняними мовознавцями.
У тлумачному словнику лексема хаос реалізована у прямому та переносному
значенні [3:681]. Пряме значення пов’язане із старогрецькою міфологією і означає
"безмежний світовий простір, що був сумішшю усіх стихій". Хаосом також називають
"нагромадження каміння, уламків гірських порід і т.ін.". У наведених визначеннях
засвідчено амбівалентну природу хаосу. З одного боку, хаос постає як фізичний
простір із метричними й топологічними властивостями, а з іншого, розглядається в
рамках кількості й щільності, які за своїми властивостями завжди є математично й
природничо зумовленими. Така неоднозначність тлумачення зумовлена міфологічною
та науковою картинами світу.
Переносне значення хаосу обіймає "цілковите безладдя, гармидер; безладне
скупчення, суміш чого-небудь; плутанину, сумбур; безладні, сумбурні, незрозумілі дії,
вчинки; стан сну, непритомність, марення і т.ін.". Відтак хаос співвідноситься із
неправильним або незвичним розташуванням, розміщенням чого-небудь, відсутністю
порядку; довільним нагромадженням речей у великій кількості на невеликому
просторі; чимось нелегким, суперечливим, у чому важко розібратися; сукупністю
неясних, безсистемних учинків людини; оцінкою сну, відсутністю свідомості,
спотвореним відбиттям дійсності. Отже, хаос у переносному значенні – це деформація
не лише простору, а й локалізації в просторі, функцій головного мозку людини,
психіки, діяльності центральної нервової системи, і, зрештою, картини світу.
Щоправда, постає питання: що чи хто спричинює цю деформацію? навіщо це робиться?
в чому полягає її зміст? яке місце посідає вона в загальній структурі до-буття і / чи
буття? Для відповіді на поставлені запитання слід звернутись до різних наукових знань,
зокрема астрофізики, фізики, геофізики, філософії культури, філософії, історії,
психології, фізіології людини, психолінгвістики, лінгвістики. Список залишається
відкритим. Утім, ця проблема виходить за рамки пропонованої статті, вона може бути і
повинна стати предметом спеціального дослідження.
Таким чином, у вітчизняному лінгвістичному визначенні хаос зберігає ознаки
свого первісного, реконструйованого, значення, а це, в свою чергу, підкреслює його
синкретичний характер.
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Оскільки в пропонованій студії дослідженню підлягає психологічно реальне
значення

німецькомовного

поняття

"Chaos",

доречним

буде

звернутись

до

німецькомовних психологічних і лінгвістичних дефініцій.
Психологічне потрактування хаосу будується на структуруванні креативного
процесу. Йдеться про єдність біологічного, фізіологічного, раціонального. Без цієї
єдності новий порядок просто неможливий [12]. Вада цієї дефініції полягає в тому, що
вона торкається структурного боку поняття і не зачіпає зовсім його психологічних,
психічних і соціальних коренів.
У лексикографічних працях поняття "Chaos" поєднує в собі два тлумачення –
міфологічне і генералізоване. З міфологічної точки зору хаос – це невпорядкована
першоматерія. Саме девіація (від лат. deviatio – "відхилення") стану первня об’єктивної
реальності від (вселенського, космічного) порядку пояснює сутність хаосу. Хаос у
широкому смислі – це (цілковите) безладдя, плутанина [13:221]. За таких умов, хаос є
нестачею будь-якого ладу, порядку, системи, порушенням встановлених норм буття,
складною і одночасно суперечливою структурою певного об’єкта. Аналізовані
німецькомовні лінгвістичні дефініції свідчать про те, що вироблення знань про хаос
коливається між міфологічною і раціонально-логічною свідомістю. Семантичний
перехід

від

міфологічного

до

раціонально-логічного

забезпечує

метафора-

уподібнення [7:19-24]. Шлях від міфу до утворення фрагменту концептуальної
системи передбачає наявність деяких висхідних чи первісних концептів, із яких
розвивається вся решта [4:102]. До таких первісних концептів належать психологічні
архетипи, "колективне позасвідоме" К.Г. Юнга. На думку Л.І. Бєлєхової, психологічні
архетипи – це передконцептуальні структури знань, що виникають позасвідомо
[1:17]. Зазначимо, що в інвентарному списку психологічних архетипів дослідницею
зареєстровано архетип ТЕМРЯВА, який містить у собі різні значення: від смерті до
хаосу й безодні. Відтак хаос – це відсутність світла, те, що не сприймається людським
зором.
З огляду на низку способів актуалізації концептуального простору наведеного
архетипу, а саме: 1) архетипна тема "руйнування", 2) архетипні сюжети "про підземне
царство, про створення світу", 3) архетипні персонажі "Гад, Аїд, Харон", 4) архетипні
символи "річка Стікс, колодязь, прірва, дно" [1:233], можна припустити, що в хаосі
наявні донатальні знання про процесуальний стан протоматерії, що підлягає
волюнтативному руйнуванню з метою створення буття. Своєрідною межею між
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протоматерією і матерією є глибоко приховане сакральне (пор., Аїд, Гадес (ιδης, Αδης)
букв. "безвидний", "невидний", "жахливий") і водночас видиме мирське, світське (пор.,
Харо́н (Χάρων) букв. "яскравий"). Вода – це не лише форма існування (земного) життя,
а й відмежування невидимого сакрального й видимого мирського, світського. Її
одновекторний швидкісний динамізм, кінцева безкінечність (річка Стікс) співіснують
із штучно захищеною від руйнівного процесу статикою, що служить для певних потреб
людини – добування води з водоносних шарів землі чи спуску на глибину, в шахту чи
рудник, кінцева конечність (колодязь). Цей поверхневий "передконцептуальний" аналіз
дає можливість запропонувати гіпотетичне визначення досліджуваного явища: хаос –
це особлива форма існування, що має індивідуальний розвиток і амбівалентну ієрархію
сакрально-світського типу.
Постановка задачі
Та велика зацікавленість, яку викликає у нас психологічно реальне значення
Chaos, вимагає уточнення і розмежування вільного (далі ВАЕ) й спрямованого
асоціативного експерименту (далі САЕ) як найоптимальніших проектних методів.
Асоціативний експеримент – це ключ не тільки до асоціативних зв’язків словастимулу, а й до особистічних і історично-культурних уявлень про семантичне
наповнення слова-стимулу.
Результати та їх обговорення
Не абсолютизуючи САЕ як метод, акцентуємо його основні переваги та
недоліки. По-перше, стратегія САЕ націлена на звуження зони асоціативного пошуку,
по-друге, синтагматичні асоціації свідомо обмежуються, а парадигматичні відповідно
розширюються, по-третє, актуальність зв’язку слова-стимулу і реакції на нього
змінюється, по-четверте, на передній план висуваються ті асоціати, що перебували на
периферії асоціативних структур у перебігу вільного АЕ, по-п’яте, квантитативноквалітативна конфігурація семантичного простору слова-стимулу демонструє не лише
істотні характеристики об’єкта, а й ставлення індивіда до них [2:80]. Звичайно, САЕ як
і інші асоціативні експерименти має свої недоліки: штучність, певний психологічний
тиск експериментатора на досліджуваних, щирість у відповідях, здатність респондента
об’єктивно оцінити слово-стимул.
Тим часом ВАЕ тлумачиться як "швидкісна" відповідь-реакція на стимул, що
перша спала на думку: асоціат не обмежується ні формальними, ні семантичними
особливостями. Часовий проміжок між стимулом і реакцією повинен бути
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мінімальним, тобто для розмірковування типу "що і як сказати?" часу немає. Час стає
мірою і вмістилищем асоціата. Він орієнтує, вибирає і контролює. Саме ця особливість
ВАЕ не дає змоги відтворити дуже важливий аспект – свідомий вибір того чи іншого
асоціата.
У САЕ брало участь 80 осіб – усі є носіями автохтонної культури. Віковий ценз
коливається від 15 до 69 років. Левова частка респондентів – 51 особа чи 63,75%
аудиторії – молодь віком від 15 до 29 років. Рід занять досліджуваних є також
розмаїтим: учениці й учні (3), студентки (32) й студенти (20) педагогічних і
філологічних факультетів (англійська мова та її американський варіант) університетів
Німеччини (м. Майнц, Мюнхен), спеціалісти в різних галузях виробництва: технічна
(8), медична (5), соціальна (4), економічна (3), юридична (3), обслуговування (2).
Термін проведення САЕ – лютий-березень 2012 р.
Було пред’явлено всього 25 подразників у вигляді слів-стимулів, згрупованих у
рамках п’яти кластерів категорії "Емоції, почуття людини". Chaos належить до І
кластера (імпліцитно) "Загальні поняття"; в інвентарному списку займає сильну
позицію – ініціальну.
Отримано 80 асоціатів із 80 чи 100% відповідей-реакцій, що може свідчити про
зацікавленість завданням САЕ.
На формально-граматичному рівні нами зареєстровано п’ять різновидів реакцій:
1) реакція-словоформа (74 чи 92,5%): Alleinsein, Aufgabe, Bedrohung, Biochemie,
Durcheinander (2), Erdbeben, Freiheit, Genie, Haufen, Hilflosigkeit, Kälte, Kinder (2),
Kinderzimmer, Kopf, Kreativität (2), Krieg (3), Menschenmassen, Müll, Nervosität, Nichts,
Ordnung, Panik (2), Politik, Schmerz (2), Stress (3), Sturm (2), Tohuwabohu, U-Bahn,
Unbehagen, Ungerechtigkeit, Universum (2), Unordnung (16), Unruhe (2), Unwohlsein,
Verantwortungslosigkeit, Verwirrung (2), Welt, Weltall, Weltuntergang, Wind, Wirtschaft,
Wohnung, Zimmer (4);
2) реакція-словосполука (2 чи 2,5%): inakzeptabel, schmutzig;
3) реакція-власна назва (2 чи 2,5%): Griechenland, Italien;
4) реакція-синтагма (1 чи 1,25%): Ich Zuhause;
5) реакція-синтагмо-символ (1 чи 1,25%): mein Zimmer :).
До граматичних характеристик наведених асоціатів належать:
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1) функціональне навантаження мовних одиниць – слово (78 чи 97,5%) й
словосполучення (2 чи 2,5%); домінування слова зумовлене його номінативною
функцією та завданням САЕ;
2) гомогенний характер лексико-граматичного класу слів – повнозначні частини
мови: іменники (74 чи 92,5%), прикметники (2 чи 2,5%); тут домінування іменників
свідчить про предметність зв’язків слова-стимулу;
3) особливість форми викладення – іменники подаються без артиклю, тобто
акцентується значення, а не граматичні категорії: рід, число, відмінок чи категорії:
означеність / неозначеність; прикметники – в позитивній формі, за категорією – якісні
(schmutzig);
4) категорію числа – однина (Kopf) і множина (Menschenmassen);
5) тип словотворення: 1) прості (Wind) (19 чи 23,75%), 2) похідні (Ordnung) (40
чи 50%), 3) складні (Weltuntergang) (11 чи 13,75%); перевага похідних слів може
вказувати на лексико-семантичні преференції досліджуваних;
6) спосіб словотворення: 1) префіксальний (Biochemie) (21 чи 26,25%), 2)
суфіксальний (Panik (2)) (20 чи 25%), 3) словоскладання (Welt + all) (11 чи 13,75%);
домінування префіксального способу словотворення є показником лексичного
узагальнення ознак, властивих ряду предметів або явищ, вектором преференції класу
понять [8:73-74];
7) походження мовних одиниць – 1) питомі (68 чи 85%), 2) запозиченні (12 чи
15%): англ. Kreativität (2), Stress (3), лат. Nervosität, Universum (2), фр. Genie, Panik (2),
Politik; домінування питомих асоціатів – це існування насамперед однорідності
етнічної культури. Звичайно, наведене твердження не поширюється на асоціативне
поле всіх 25 слів-стимулів, адже кожне із них увійшло у словниковий фонд німецької
мови в різний час і за різних обставин.
Найпоширенішою реакцією є реакція-словоформа. Гадаємо, слова існують у
фонді мовної пам’яті як віртуальні, номінативні мовні одиниці, що активізують
абстрактні (Kreativität (2)) (45 чи 56,25%) і конкретні (Zimmer (4)) (23 чи 28,75%)
поняття, категорії: "психічне" (Nervosität) (6 чи 7,5%), "назва країни" (Italien) (2 чи
2,5%), "свобода" (Freiheit) (1 чи 1,25%), "філософія" (Nichts) (1 чи 1,25%), "економіка"
(Wirtschaft) (1 чи 1,25%). Наведені поняття і категорії є мірою асоціатів Chaos. Їх
співвідношення прямо пропорційне: що більше понять, то менше категорій.
Домінування абстрактних понять перегукується із завданням САЕ і власне словомЖурнал наукових праць №12(7)’2012
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стимулом. З психологічної точки зору абстрагування – це когнітивний процес,
спрямований у глибину предмета або явища з метою виділення у ньому його окремих
(істотних і необхідних) властивостей [5:4-5]. Саме завдяки абстрагуванню людина
ізолює одні ознаки, властивості, зв’язки і відношення конкретного предмета або явища
з численних інших його ознак. Абстрагуючись від неістотного у хаосі, досліджувані
розкрили найбільш суттєві його ознаки – безлад (Unordnung (16)). Проте за
узагальнено-типовим безладом приховано подібне і відмінне, що відповідає глибинним
знанням досліджуваних про нього. Безлад у кожного "свій", він складається із низки
осмислених і пережитих станів досліджуваними. Отож із цілісної за своєю суттю
характеристики хаосу вилучається мінливість, несталість і випадковість безладу.
Узагальнено,

значення

асоціатів

слова-стимулу

Chaos

актуалізується

досліджуваними як порушення встановленого природою чи суспільством загалом і,
його представниками зокрема, порядку, норм (громадянського) життя (19 чи 23,75%):
(Durcheinander (2), Tohuwabohu, Unordnung (16)); стан людини (негативний сенс) (16
чи 20%): а) емоційний (Panik (2), Unruhe (2), Unwohlsein), б) енергетичний (Stress (3)),
в) соціально-психологічний (Alleinsein, Bedrohung), г) ментальний (Verwirrung (2)), ґ)
морально-ціннісний (Freiheit, Unbehagen), д) фізичний (Hilflosigkeit), е) психічний
(Nervosität); частина від цілого (8 чи 10%): а) окреме (функціональне) приміщення в
будівлі чи установі (Kinderzimmer, Zimmer (4), Wohnung), б) наявність власної кімнати
через що суб’єкт радіє (mein Zimmer :)), в) верхня частина тіла людини або тварини
переважно круглої форми, що з’єднується за допомогою шиї із тулубом, уміщує в себе
головний мозок, спереду має чоло, брови, очі, ніс, рот, на потилиці волосся, із обох
боків – вуха (Kopf); сукупність (6 чи 7,5%): а) космічних тіл і систем (Universum (2),
Weltall), б) усіх заходів, що стосуються керівництва суспільством, державою (Politik),
в) усіх форм матерії як єдиного цілого (Welt), г) виробничих відносин того чи іншого
суспільного укладу (Wirtschaft); кількість (4 чи 5%): а) дітей (Kinder (2)), б) людей
(Menschenmassen), в) будь-чого складеного, зсипаного горою в одному місці (Haufen);
інтенсивність вияву (4 чи 5%): а) процесів формування земної поверхні (Erdbeben), б)
пересування повітряних мас (Sturm (2), Wind); ворожість, збройний конфлікт між
народами (3 чи 3,75%): (Krieg (3)); (велика) розумова властивість індивіда чи
особистості (2 чи 2,5%): (Kreativität (2)); граничний рівень (2 чи 2,5%): а)
інтелектуального розвитку людини (позитивний сенс) (Genie), б) відсутності фізичної
форми чи змісту предмета як суб’єкта або об’єкта дії (негативний сенс) (Nichts);
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ідентифікація одиничного, що має штучну природу (2 чи 2,5%): (Griechenland, Italien);
рівень чуттєвості організму людини щодо несприятливих чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища (2 чи 2,5%): (Schmerz (2)); якісна ознака (2 чи 2,5%): а) що
не відповідає внутрішнім переконанням суб’єкта (inakzeptabel), б) що вказує на
неохайність зовнішнього вигляду суб’єкта чи об’єкта (schmutzig); визначений,
запланований для виконання обсяг фізичної чи інтелектуальної роботи (1 чи 1,25%):
(Aufgabe); сучасна наука, що вивчає хімічний склад живих істот і хімічні процеси,
пов’язані з їхньою життєдіяльністю (1 чи 1,25%): (Biochemie); низька термальність
об’єкта (1 чи 1,25%): (Kälte); непотрібний продукт обробки, переробки певної
сировини (1 чи 1,25%): (Müll); санітарний стан простору, коли всі речі знаходяться на
своїх місцях (позитивний сенс) (1 чи 1,25%): (Ordnung); різновид швидкісної міської
електричної залізниці для масового перевезення пасажирів у мегаполісах і приміській
зоні, що проходить під землею в тунелях, а на поверхні по мостах-естакадах або по
спеціально відведених ділянках вулиці (1 чи 1,25%): (U-Bahn); упереджене,
необ’єктивне ставлення до когось, чогось (1 чи 1,25%): (Ungerechtigkeit); особливість
поведінки, що проявляється у відсутності відповідальності за інших (1 чи 1,25%):
(Verantwortungslosigkeit); загибель усіх форм матерії як єдиного цілого (1 чи 1,25%):
(Weltuntergang); локалізація суб’єкта в обжитому, захищеному "своєму" штучному
просторі (1 чи 1,25%): (Ich Zuhause).
Різноманіття

семантики

розглянутих

асоціатів

Chaos

засвідчує

"енциклопедичну" множинність знань про хаос, емоційно-оціночне ставлення
респондентів до смислу слова-стимулу, а також указує на "багатоканальну семантичну
мережу" зв’язків слова-стимулу із значущими для досліджуваних предметами та
явищами дійсності. Якісний склад аналізованих асоціатів можна охарактеризувати як
стереотипно-перехідний, зорієнтований на трансформацію й модифікацію значення
об’єкта САЕ. Отримані асоціати ведуть до розуміння того, що певна універсальна
система емоційних і культурно-національних цінностей і пріоритетів справді існує й
що форми її лінгвістичного здійснення залежать від історичних умов, духу доби, типу
особи як реального носія мовної свідомості й культури, мотивації й моменту (штучного
чи природного) мовлення.
Стереотипами асоціацій Chaos є Unordnung (16), Zimmer (4), Krieg (3), Stress (3)
– всього 26 реакцій, різних – 54. Стереотипи асоціацій розглядаємо крізь призму
кількісних показників. Асоціати, що повторюються частіше ніж двічі, ми відносимо до
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стереотипів. Частоту 2 тлумачимо як маргінальну чи перехідну між стереотипами і
індивідуальними асоціатами, як наприклад: Durcheinander (2), Kinder (2), Panik (2).
Індивідуальні асоціати рідко збігаються із творчим чи креативним мисленням, як
наприклад: Alleinsein, Aufgabe, Bedrohung, Biochemie, Erdbeben. Лише за наявності
певного тексту чи контексту комунікації можна стверджувати, що ілюстровані асоціати
є самобутнім феноменом.
Домінування серед асоціатів Unordnung (16), як уже зазначалось, релевантне не
стільки емоційному досвіду і знанням досліджуваних, скільки афективному й
модальному ставленню до осмислюваного й пережитого, естетичного й етичного.
Усвідомити хаос як безлад – означає усвідомити його інтегральну позачасову норму
руйнування чи порушення встановленого порядку. Розуміння безсистемності,
невпорядкування – це насправді перехід до іншої, граничної для людини чистоти і
розладу норми буття. Жити в світі, позбавленому міри буття означає обмежити себе з
усіх боків стінами (Zimmer (4)), конфліктувати зі світом (Krieg (3)), відчувати
енергетичне негативне напруження (Stress (3)).
Ще один важливий момент заслуговує на підкреслення. У семантичній
структурі отриманих асоціатів (80) виділяються чотири основні різновиди сем: 1)
негативні (Schmerz (2)) (46 чи 57,5%), 2) подвійні: семи мають як негативне, так і
позитивне значення (Kälte) (23 чи 28,75%), 3) нейтральні (Zimmer (4)) (7 чи 8,75%), 4)
позитивні (Freiheit) (4 чи 5%). Домінування у семантичній структурі асоціатів
негативних сем пов’язане із лексико-граматичними особливостями слова-стимулу.
Висновки
Семантика отриманих асоціатів Chaos, безумовно, є дзеркалом активного
функціонування асоціативного поля досліджуваних та одним із показників якості його
формування. Саме в отриманих асоціатах можна простежити тенденції семантичного
розвитку хаосу, спрогнозувати подальшу його ротацію, окреслити напрямки до яких
тяжіє психологічно реальне значення.
Асоціати як носії живого знання про хаос тут і тепер утворюють "верхній"
ціннісний полюс, проте не менш значущий простір семантики – це її так званий
"нижній", лексикографічний, ціннісний полюс, де багато випадкового, що несе
суб’єктивний відбиток укладача словника і тим самим дезорганізує мовну свідомість.
Завданням сучасних мовознавців є встановлення асоціативних норм німецької мови,
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які сприяють глибшому розумінню емоційного досвіду і знань, культури німецького
етносу, уникненню міжкультурних непорозумінь під час спілкування чи комунікації.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ СЛОВА-СТИМУЛА CHAOS "ХАОС" (НА МАТЕРИАЛЕ
НАПРАВЛЕННОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА).
Статья посвящена психологически реальному значению Chaos "хаос". Особое внимание уделено
отечественным и немецкоязычным определением понятия "хаос" / "Chaos", исследовательскому
инструменту направленного ассоциативного эксперимента, реконструкции протоконцептуальних
структур знаний о хаосе, формально грамматической характеристике полученных ассоциатов на словостимул. Выявлено пять разновидностей реакций: 1) реакция-словоформа, 2) реакция-словосочетание, 3)
реакция-имя собственное, 4) реакция-синтагма, 5) реакция-синтагмо-символ, обозначено смысловое
наполнение полученных ассоциатов, которое коррелирует из жизненным опытом испытуемых.
Выделены четыре стереотипы ассоциаций: Unordnung (15), Zimmer (4), Krieg (3), Stress (3). В
семантической структуре полученных ассоциатов (79) содержатся четыре разновидности сем: 1)
отрицательные, 2) двойные, 3) нейтральные; 4) положительные.
Ключевые слова: ассоциат, ассоциация, психологически реальное значение, семантика, словостимул, направленный ассоциативный эксперимент, хаос.
THE SUMMARY
FEATURES OF THE SEMANTICS OF THE WORD-STIMULUS CHAOS "CHAOS" (BASED ON
DIRECTIONAL ASSOCIATIVE EXPERIMENT).
The article deals with psychologically real value Chaos "chaos." Particular attention is paid to domestic
and German definition of "chaos" / "Chaos", the research tool aims associative experiment, reconstruction fore-
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conceptual structures of knowledge about chaos, formal grammatical characteristics obtained associates the
word-stimulus. Revealed five types of reactions: 1) the reaction-word forms, 2) reaction-phrases, 3) reaction,
proper name, 4) reaction-syntagme, 5) reaction-syntagme-symbol outlines semantic content received associates,
which correlated with life experiences studied. Associations, four stereotypes: Unordnung (15), Zimmer (4),
Krieg (3), Stress (3). In the semantic structure derived associates (79) are four types sem: 1) negative, 2) double,
3) neutral, 4) positive.
Keywords: associate, association, psychologically real value semantics, the word-stimulus, directed
associative experiment, chaos.

УДК 371.12
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Н.М. РУСИН
Мукачівський державний університет

У статті проаналізовано особливості реалізації логіко-математичного розвитку дітей на
заняттях і в повсякденному житті, а також організацію осередків освітнього середовища в контексті
логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.

Модернізація системи освіти, як це визначено в нормативних документах
розвитку освіти України, спрямовується на забезпечення розвитку і соціалізації дітей і
молоді, виховання особистості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах
оточуючого середовища, підготовленої до життя і праці в суспільстві. Згідно Базової
програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», час замовляє педагога нового
покоління, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати
нововведення.
Проблема логіко-математичного розвитку в повсякденному житті дітей на
сучасному етапі дошкільного дитинства набуває все більшого значення. Це
пояснюється позитивним впливом цього процесу на розвиток психічних функцій
дитини, вирішення загальних завдань усебічного гармонійного розвитку особистості в
дитячому віці. Сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині
аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише згідно з чітко
розробленими алгоритмами, але й коригувати власні дії у змінних умовах життя.
Логічний розвиток дітей дошкільного віку довгий час залишався поза увагою
педагогів та методистів. Дослідженнями останніх років (Г.В. Белошиста, Л.І. Зайцева,
Т.В. Коваленко, Г.М. Леушина, А.А. Столяр, К.Й. Щербакова) [1, с.22-23] доведено
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можливість і механізми формування у дошкільників логіко-математичних уявлень і
навичок, їх необхідність для подальшого шкільного навчання і життєдіяльності.
Метою статті є розкриття специфіки реалізації логіко-математичного розвитку
дітей на заняттях у дошкільному навчальному закладі та в повсякденному житті.
З огляду на останні зміни, що відбулися в освітньому процесі дошкільного
навчального закладу, вихователь повинен бути націлений на переосмислення
пріоритетних завдань логіко-математичного розвитку, вибір найоптимальніших і
найефективніших форм роботи з дошкільниками. Таким чином, слід приділяти
особливу увагу наступним позиціям, що повинні бути впроваджені у процес
педагогічної роботи:

-

забезпечення логіко-математичного розвитку дітей в освітньому середовищі
ДНЗ;

-

зміна позиції педагога та дитини в освітньому процесі з суб'єкт-об'єктних на
суб'єкт-суб'єктні;
- надання пріоритету заняттям інтегрованого типу.
Як зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти України [2, с. 185], для

розвитку логіко-математичних умінь важливим є забезпечення розвитку дитини в
освітньому середовищі.

К.Крутій у своїх дослідженнях визначила моделі міні-

середовищ груп для молодшого і старшого дошкільного віку [3, с. 212-215]. Кожне
міні-середовище складається з певних куточків — осередків, які стимулюють
самостійність і саморозвиток. Фахівцям з дошкільної освіти слід уважно ставитися до
планування осередків. Невеликі за розміром, вони дають можливість дітям грати
невеликими підгрупами, вільно спілкуватися з педагогом.
На думку К.Крутій, освітнє середовище групи передбачає єдність декількох
осередків: пізнавального, художньо-перетворювального, фізкультурно-оздоровчого,
комунікативного та емоційно - рефлексивного [3, с. 212-215]. Саме у єдності цих
основних компонентів освітнє середовище буде основою для логіко-математичного
розвитку дітей дошкільного віку, розвитку узагальнених способів розумової діяльності,
що є важливим підґрунтям формування у них життєвої компетентності.
Розглянемо значення кожного осередку освітнього середовища у контексті
логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
Найбільш продуктивним для збагачення дітей дошкільного віку елементарними
логіко-математичними уявленнями є пізнавальний осередок освітнього середовища. До
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нього належить: правильна позитивна мотивація, вся навчально-розвивальна діяльність
педагога та продуктивна діяльність дошкільників.
Для логіко-математичного розвитку в художньо-перетворювальному осередку
особливо цінними будуть театралізована діяльність та сюжетно-рольові ігри [3, с. 214].
Організовуючи театралізовану діяльність, вихователь має продумати наступні
положення: визначити, які логіко-математичні вміння і навички будуть формуватися в
дітей у процесі театралізованої діяльності або під час сюжетно-рольової гри; чітко
сформулювати виховні завдання гри (виховання вольових якостей, почуття довіри,
взаємодопомоги, дружби, уміння підкорювати свої власні інтереси інтересам дітей
групи); дібрати доцільний дидактичний матеріал.
Під час виконання дітьми фізично-оздоровчих вправ, педагог може одночасно
організовувати процес логіко-математичного розвитку за допомогою різноманітного
обладнання: м'ячів різного розміру і кольору, обручів, кеглів тощо — з метою
тренування таких логічних процесів як серіації, класифікації, узагальнення, вправляння
у рахуванні предметів; обладнання для тренування влучності - з метою розвитку
орієнтування у просторі; поєднання різних форм шикування та перешиковування — з
метою вправляння швидкої реакції.
Комунікативний осередок [3, с. 215], як частина освітнього середовища дітей
дошкільного віку допоможе отримувати точні, структуровані логіко-математичні
знання, зацікавить малюків у подальшому навчанні, створить достатню мотивацію для
самостійного навчання.
Не менш важливим є осередок емоційно-рефлексивної активності [3, с. 215]. У
контексті логіко-математичного розвитку педагог повинен навчати дитину фіксувати
увагу на тому, як вона розмірковує і як вчиняє, до чого це призводить, виховувати
свідоме ставлення до своїх дій, стимулювати бажання самостійно виводити логічні
судження з приводу своїх вчинків, робити власні припущення.
Мета сучасного педагога - допомагати, полегшувати, сприяти, створювати
умови для самостійного логіко-математичного розвитку, перетворюючись із вчителя у
партнера й перш за все, надання пріоритету заняттям інтегрованого типу
односпрямованим предметним заняттям, які зберігають самобутність та специфіку
дошкільного дитинства, зорієнтовані на цікаве, змістовне, корисне для розвитку і
проведення часу [4, с. 3-4].
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Зокрема, на заняттях з розвитку елементарних логіко-математичних уявлень в
значно більшій мірі, ніж на інших, інтенсивно розвивається кмітливість, здатність до
абстрагування, виробляється лаконічна і точна мова. Оскільки програма розвитку
дитини «Я у Світі» наголошує, що в дошкільному закладі достатньо одного
навчального заняття на день, вихователь повинен ретельно підходити до організації
занять з формування елементарних логіко-математичних уявлень.
Складність полягає у тому, що в межах одного заняття необхідно не тільки
займатися з дітьми засвоєнням навичок рахунку, вирішенням і складанням простих
арифметичних завдань, але і знайомити їх з геометричними формами, поняттям
множини, вчити орієнтуватися в часі і просторі. Педагогу доцільно залучати дітей на
інтегрованих заняттях до активних форм роботи, оскільки вони є сприятливим
фактором для логіко-математичного розвитку.
Тому майбутнім фахівцям слід звернути увагу на різноманітність методів і
прийомів, які доцільно використовувати під час занять. Наприклад, наочне
моделювання, як засіб розвитку в дітей наочно-схематичного мислення; відповідний
добір дидактичного матеріалу; дидактичні ігри логіко-математичної спрямованості;
забезпечення емоційно-позитивного середовища під час занять. Крім того, педагогу
необхідно добре знати індивідуальні особливості дітей, відношення їх до таких занять,
рівень їх логіко-математичного розвитку і ступінь розуміння ними нового матеріалу.
Згідно Базового компонента дошкільної освіти в Україні, вихователь повинен
організовувати процес логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку не лише
на спеціальних заняттях, а й протягом всієї життєдіяльності дитини у дошкільному
закладі [2, с. 183]. Тому доцільно залучати дітей до активних дій, які сприятимуть
логіко-математичному розвитку в повсякденному житті. На нашу думку, це гра.
Незважаючи на психічні та фізичні новоутворення, що відбуваються протягом
дошкільного віку, основним видом діяльності дітей залишається гра. Враховуючи цю
особливість дошкільного віку, педагогу доцільно вводити у повсякденне життя
різноманітні ігри логіко-математичного змісту. Для цього доцільно використовувати
логічні блоки Дьєнеша, з якими можна розробити цілий ряд дидактичних ігор і вправ
для дітей дошкільного віку [5, с. 58-64]. Наприклад, ігри «Намисто», «Відшукай», «Так
чи ні», «Обручі». Усі логіко-математичні ігри треба розглядати як певну систему з
поступовим ускладненням завдань.
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Значний розвивальний ефект мають ігри із запереченням, у яких дітям
пропонується відібрати необхідні для гри предмети або персонажі, користуючись
описом із запереченнями (не круглі, не жовті, не з червоними стрічками тощо).
Окрім

логіко-математичних

ігор,

вихователю

слід

залучати

дітей

до

конструювання [6, с.89-97]. Правильно організована педагогом діяльність дозволить
сформувати у дітей не тільки конструктивно-технічні вміння - споруджувати окремі
предмети з будівельного матеріалу (будівлі, мости), робити з паперу різні вироби
(ялинкові іграшки, кораблики), але й узагальнені вміння - цілеспрямовано розглядати
предмети, порівнювати їх між собою і розчленовувати на частини, бачити в них спільне
і відмінне, знаходити основні конструктивні частини, від яких залежить розташування
інших частин, робити висновки і узагальнення.
Як вид дитячої діяльності, конструювання розвиває мислення, окомір,
координацію рухів, розуміння відмінностей між предметами і тими функціями, які
вони виконують. Доречно використовувати конструктори та будівельні набори з різних
матеріалів (пластика, дерева, метала).
Наступною важливою формою роботи є дослідження, де провідною виявляється
пізнавально-дослідницька діяльність (спостереження та експериментування). Слід
пам'ятати, що ті вміння, які дошкільники за допомогою вихователя розвинуть у собі,
будуть переноситися в інші навчальні дисципліни й стануть в нагоді впродовж усього
життя. До цих вмінь належать спостереження, порівняння, опис, передбачення,
повідомлення, класифікація, аналіз, синтез та вимірювання. Пошукові дії дошкільнят
слід спрямовувати на виявлення властивостей предметів (важкий — легкий; плаває тоне) та їх станів (перехід води у пару тощо) [7, с. 28]. До такої діяльності, як правило,
залучають старших дошкільників, а дітям молодшого і середнього дошкільного віку
можна запропонувати виконати окремі пошукові дії. За такої організації роботи,
протягом дошкільного віку, діти будуть переходити від спроб певним способом
досягти практичного результату - до дій, спрямованих на пізнавальний результат,
виявлення прихованих властивостей предметів та їх зв'язків.
Висновки
Таким чином, з огляду змін, що відбулися останнім часом у дошкільній освіті,
сучасним педагогам і фахівцям дошкільної освіти слід враховувати нові тенденції при
організації логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку в повсякденному
житті. А саме: впровадження поняття «освітнє середовище групи»; зміна позиції
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педагога в навчально-виховному процесі з суб'єкт-об'єктного на суб'єкт-суб'єктне;
перегляд та оновлення традиційних форм роботи з дошкільниками; застосування таких
актуальних форми роботи як конструювання, пошуково-дослідницька діяльність,
логічні вправи та ігри.
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AННОТАЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной статье проанализированы особенности реализации логико-математического развития
детей современных условиях ДОУ на занятиях и в повседневной жизни, а также организацию центров
образовательной среды в контексте логико-математического развития детей дошкольного возраста.
THE SUMMARY
SALES LOGICAL-MATHEMATICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
This article examines the characteristics of logical and mathematical development of children present
conditions CCA in the classroom and in everyday life as well as organizing centers of learning environment in
the context of logical-mathematical development of preschool children.
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УДК 378. 014 (37.03.42)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ
УЧНЯМИ
Г.В. ТОВКАНЕЦЬ, О.А. СПАСЮК
Мукачівський державний університет

В статті розглядаються проблеми підготовки вчителів початкових класів до роботи з
важковиховуваними дітьми. Зосереджено увагу на застосуванні новітніх підходів до навчального
процесу у вищій школі, технологію факультативних занять, стратегію психолого-педагогічної
підготовки майбутніх учителів до роботи із важковиховуваними.
Ключові слова: вчитель початкових класів, важковиховуваність, важковиховувані діти
молодшого шкільного віку психолого-педагогічна підготовка

Особливості соціально-економічних, політичних труднощів, які переживає
Українська держава сьогодні, протиріччя розвитку нашого суспільства, деформованість
ринкових відносин гостро вплинули і на школу. Помітним став спад у школярів
інтересу до навчання, не дає належного ефекту система виховної роботи навчальновиховних закладів, погіршується дисципліна, знижується антидевіантний імунітет
школярів, зростає кількість важковиховуваних, соціально занедбаних дітей і підлітків,
частішають правопорушення, скоєні неповнолітніми.
Протягом останніх десятиріч інтерес вчених до проблеми важковиховуваності
дітей поглибився Суттєвою особливістю значної кількості досліджень цього напряму є
їх зосередження на підлітковому віці, тоді як проблема важковиховуваності серед
молодших школярів вивчається небагатьма дослідниками (Р. Благута, І. Козубовська, Р.
Овчарова, В. Оржеховська, Г.Товканець, Т. Федорченко).
Об‘єкти дослідження
Незважаючи на чималу кількість дослідницьких робіт, присвячених питанням
виховання

важковиховуваних дітей, проблема підготовки майбутніх учителів

початкової школи до роботи з дітьми цієї категорії досліджувалася недостатньо і, на
нашу думку, вимагає нових підходів. Один із них, на нашу думку, полягає у побудові
спеціальної

програми

підготовки

вчителів

початкових

класів

до

роботи

із

важковиховуваними учнями.
Мета статті: провести аналіз рівня підготовки майбутніх вчителів початкових
класів до роботи з важковиховуваними дітьми.
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Професійна

підготовка

вчителя

початкових

класів

до

роботи

із

важковиховуваними учнями передбачає вирішення двох головних завдань –
психологічного й педагогічного, які тісно взаємопов’язані між собою:
− за допомогою першого здійснюється формування таких якостей, які
визначають позитивне ставлення вчителя до роботи із важковиховуваними учнями;
− за допомогою другого здійснюється усвідомлення вчителем початкових класів
об’єктивної потреби та значущості для суспільства організації навчально-виховної
роботи з метою перевиховання важковиховуваних учнів.
Результати та їх дослідження
Для попередження і подолання важковиховуваності потрібний цілісний процес,
який може бути здійсненим у межах системного підходу, що передбачає педагогічну
діагностику; включення вихованця в соціальні і внутрішні колективні відносини, в
систему відповідних залежностей із суспільством і колективом; інтенсивне залучення
“важкого” школяра до соціально-ціннісної діяльності з урахуванням наявних у нього
позитивних якостей, сил і здібностей; нормалізацію і регуляцію стосунків вихователів і
вихованців; компенсацію недостатньої вихованості дітей в одному напрямі за рахунок
оптимального їх розвитку в іншому; використання всіх позитивних можливостей
школи, сім`ї, громадськості, створення єдиних педагогічних позицій щодо “важких”
дітей; руйнування мотиваційної сфери хибної поведінки важковиховуваних школярів;
формування об`єктивної самооцінки, навчання методиці самостимуляції позитивної
поведінки (самонавіювання, самосхвалення, самозасудження). Учень повинен бути
впевненим у необхідності долати негативне в собі і прагнути позбавитися від нього.
Щоб всі ці завдання реалізувати, необхідна активна позиція педагога, яка
вимагає:
− діяти обдумано, цілеспрямовано, рішуче, сміливо, нестандартно, творчо.
Нерішучість, невпевненість, половинчатість і безхарактерність лише ускладнюють
важковиховуваність;
− стояти на оптимістичних позиціях, вірити у свої сили, в перемогу добра, в
порядність “найважчої” дитини. В подоланні важковиховуваності успіх забезпечений
педагогу – оптимісту, який вміє покепкувати над власними невдачами, визнати свої
помилки, з гумором сприймати

хитрощі і пустощі дітей, але непідкупному і

справедливому в складні хвилини життя, у відповідальний момент;
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− застосовувати весь педагогічний арсенал засобів і методів виховання,
впливаючи на особистість в цілому. Недійовими методами, переважно покараннями,
нікого і ніколи не виховати. Разом з тим важливо співвідносити виховні і виправні
заходи з рівнем важковиховуваності школярів [1; 3].
Отже, в процесі підготовки майбутнього вчителя в педагогічному закладі
потрібно формувати у нього необхідні професійні якості.
З переліку професійних якостей особистості педагога нами було виділено 21
найменування найважливіших психолого-педагогічних якостей, що входять до складу
психологічної компетентності вчителя і необхідні для роботи із важковиховуваними
учнями: педагогічний оптимізм; толерантність до стресу; психологічна кмітливість;
педагогічна

винахідливість; емоційний відгук; емоційна стійкість; емоційна

врівноваженість; здатність до самовладання; здатність до саморегуляції; датність до
соціальної перцепції; здатність до емоційної емпатії; здатність до когнітивної емпатії;
здатність до поведінкової емпатії; здатність слухати дитину; здатність до розподілу
уваги; впевненість у собі; впевненість у своїх діях; педагогічна інтуїція; здатність до
компромісу; контактність; педагогічна уява.
Узагальнюючи зміст наведеного переліку, ці якості позначаємо як психологічну
компетентність.
Наше

дослідження

проводилося

на

базі

Мукачівського гуманітарно-

педагогічного коледжу та мало системний характер. На першому етапі заняття ми
з’ясували проблеми сучасної сім’ї, які можуть бути (за певних обставин) причинами
виникнення важковиховувансті. Студенти поділилися досвідом своїх батьків щодо
виховання. Така робота викликала у них неабиякий інтерес. Це сприяло збагаченню їх
знань про сімейне виховання, додало впевненості у своїх силах.
Вивчення теми допомогло студентам впритул наблизитися до проблем, які
виникають сьогодні в роботі школи і сім’ї, та усвідомити роль учителя в цій взаємодії.
А це є ще одним кроком в оволодінні необхідними якостями, що входять до психологопедагогічної компетентності вчителя. Після чого проведена цілеспрямована робота по
організації та впровадженні факультативних занять та спецкурсу «Методика роботи із
соціально занедбаними учнями»
До і після вивчення спецкурсу з експериментальною групою
опитування студентів II-ІV курсів, результати яких відображені в табл. 1.
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Таблиця 1
Рівні сформованості психолого-педагогічної компетентності за результатами констатувального та
формувального експерименту

Рівень
Низький
Середній
Високий

КЕ
10,9%
72,1%
17%

ФЕ
10,3%
60,6%
29,1%

Як бачимо, між першим і повторним опитуванням спостерігаються відчутні
зміни. Так, студентів із низьким рівнем сформованості психолого-педагогічної
компетентності після першого опитування було 10,9%, а після повторного стало 10,3%,
тобто зменшилося на 0,6%.
Із середнім рівнем було 72,1% студентів, а після повторного опитування їх стало
60,6%. З високим рівнем після першого опитування було 17% студентів, а стало 29,1%.
Ось як це виглядає на гістограмі (див. рис. 3.6.).

Рис. 1. Рівні сформованості психолого-педагогічної компетентності за результатами
констатувального та формувального експерименту

З рис. 1. видно, що студентів з низьким рівнем сформованості психологопедагогічної компетентності зменшилося на 0,6%; із середнім – на 11,5%, а з високим
рівнем збільшилося на 12,1%.
Загалом, отримані дані формувального експерименту виявилися наступними
(табл. 2.)
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Таблиця 2
Показники сформованості психологічної компетентності у студентів
експериментальної групи і студентів ІІІ – VI курсів

Рівень
Низький
Середній
Високий

II (е/гр.)
6,6%
46.7%
46,7%

К У Р С И
III
12,9%
57,2%
19,9%

IV
6%
52%
42%

Таблиця 3.
Результати повторного опитування студентів контрольної і експериментальної груп I

Рівень

Контрольна група

Експериментальна група

Низький
Середній
Високий

5 (11,1%)
34 (75,6%)
6 (13,3%)

1 (6,6%)
7 (47,7%)
7 (47,7%)

З табл.3 видно, що студентів з низьким рівнем сформованості психологопедагогічної компетентності у контрольній групі 5 осіб (11,1%), тоді як у
експериментальній групі цей показник становить тільки 1 особа (6,6%). Що стосується
середнього рівня, то в контрольній групі цей показник становить 34 особи (75,6%), а в
експериментальній – 7 осіб (47,7%). Щодо високого рівня, то цей показник в
контрольній групі становить 6 осіб (13,3%), а в експериментальних – 7 осіб (47,7%)
(див. рис.2).

Рис.2. Показники формувального експерименту ( контрольна і експериментальна групи)
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Як засвідчує рис. 2., студентів з низьким рівнем сформованості психологопедагогічної компетентності на 5,5% менше в експериментальній групі, ніж в
контрольній; що стосується інших рівнів, то в експериментальній групі студентів із
середнім рівнем на 27,9% менше, ніж в контрольній, а з високим рівнем – більше аж на
34,4%.
Отже, ми бачимо тенденцію до зменшення показника, що визначає кількість
студентів з низьким рівнем, і, навпаки, збільшення показника, що визначає кількість
студентів з високим рівнем сформованості психологічної компетентності.
Це дає нам підстави стверджувати, що спеціальна підготовка, вивчення
психолого-педагогічних дисциплін та ативізація факультативних занять і спецкурсів
значно

підвищують

рівень

підготовки

майбутніх

учителів

до

роботи

з

важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку.
Таким чином, освітній процес у педагогічному закладі повинен

бути

спрямований на формування психолого-педагогічної компетентності та готовності
майбутнього вчителя до роботи важковиховуваними учнями. Ця готовність розуміється
нами як цілісне становлення особистості вчителя, що інтегрує психологічну, науковотеоретичну і практичну підготовку до даного виду діяльності і включає в себе знання,
переконання, уміння, досвід творчої діяльності. З цією метою навчати такого
спеціаліста доцільно за двома основними напрямами.
Перший з них – загальнотеоретичний
педагогу

психологічний

фундамент

для

(світоглядний). Він дає майбутньому
його

діяльності

з

перевиховання

важковиховуваних учнів, сприяє формуванню у нього науково-теоретичної бази для
розуміння проблеми і прийняття відповідного способу поведінки.
Другий напрям – методичний. Він визначає рівень професіоналізму за
організації профілактичної роботи з конкретними учнями в конкретних умовах,
знайомить майбутніх учителів з усією багатогранністю існуючих засобів, методів,
прийомів і досвідом роботи з перевиховання важковиховуваних учнів.
Стратегія психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів до роботи із
важковиховуваними учнями повинна здійснюватися на таких засадах, як цілісний
підхід до цієї проблеми; використання гуманістичних технологій; фундаментальна
підготовка в галузі наук, які торкаються названої проблеми, включаючи такі
дисципліни, як психологія (зокрема вікова і педагогічна), педагогіка, філософія,
соціологія,

медицина,

правознавство

тощо;

гнучкість
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орієнтованих на різний рівень підготовки студентів; оптимальне співвідношення між
навчальними

планами

та

індивідуальними

особливостями

студентів;

вузька

спеціалізація підготовки в галузі профілактики та перевиховання важковиховуваних
учнів з урахуванням потреби регіону в спеціалістах, здатних вирішувати конкретні
регіональні

проблеми

з

питань

організації

виховної

роботи

не

тільки

з

важковиховуваними учнями, але й з їхніми батьками (за цих умов психологічна
підготовка повинна включати в себе достатній обсяг семінарських і практичних занять,
участь в реальній діяльності різноманітних освітянських закладів та громадських
організацій).
Висновки
Наповнення навчального процесу вищого навчального педагогічного закладу
відповідним змістом повинно здійснюватися поетапно: початкова підготовка майбутніх
учителів у межах загальнотеоретичних дисциплін; блок психологічних і педагогічних
знань; факультатив «Методика роботи із соціально занедбаними учнями»; подальше
поглиблення знань у рамках прикладних спецкурсів, практикумів і факультативів;
закріплення одержаних знань під час навчальних і виробничих практик; залучення
студентів до науково-дослідницької роботи з даної проблеми.
Перспективи подальших досліджень проблеми підготовки вчителів до роботи з
важковиховуваними потребують напрямки формування умінь і навичок організації
профілактичної роботи та процесу перевиховання через взаємодію з різними
громадськими

організаціями;

використання

одержаних

знань

при

написанні

кваліфікаційних робіт.
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АННОТАЦИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ С ТРУДНОВОСПИТУЕМЫМИ УЧЕНИКАМИ
В статье рассматриваются проблемы подготовки учителей начальных классов к работе с
трудновоспитуемыми. Сосредоточено внимание на применении новейших подходов к учебному
процессу в высшей школе, технологию факультативных занятий, стратегию психолого-педагогической
подготовки будущих учителей к работе с трудновоспитуемыми.
Ключевые слова: учитель начальных классов, трудновоспитуемость, трудновоспитуемые дети
младшего школьного возраста, психолого-педагогическая подготовка.
THE SUMMARY
The paper considers the problem of training primary school teachers to work with difficult
children. Focused on the use ofinnovative approaches to the educational process in higher education,
technology, extracurricular activities, a strategy of psychological-pedagogical preparation of future teachers to
work with difficult children.
Key words: primary school teacher, intractable, difficult children of primary school age psychopedagogical training

УДК 378.14
ПОЕТАПНИЙ РОЗВИТОК САМОВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
М.В. ТЯГУР, Л.А. ПЕРМІНОВА
Мукачівський державний університет

У статті обгрунтувано етапи та педагогічно доцільні засоби виховного впливу на
самовиховання студентів педагогічних факультетів вищої школи.

Постановка проблеми
Процес європейської інтеграції помітно впливає на вищу освіту як провідний
чинник її модернізації відповідно до умов Болонської конвенції. У сучасному
соціокультурному просторі особливої значущості набуває виховання активного
громадянина,

відповідальної,

творчої

особистості,

здатної

до

постійного

самовиховання і саморозвитку, спроможної реалізувати свій потенціал на користь
суспільству.
В Україні створено всі необхідні передумови для оновлення змісту і технологій
виховання, яке розуміється як процес залучення особистості до створеної людством
системи цінностей, сприяння становленню її сутнісних сил та творчої активності.
Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

135

Водночас соціальне виховне середовище залишається недостатньо сприятливим для
виховання, що обумовлено як негативними тенденціями розвитку цивілізації в цілому,
так і станом українського соціуму. Прискорення трансформації суспільства,
кардинальні зміни в поглядах на життєві ідеали, зміна пріоритетів способу життя
призвели до виникнення в молоді відчуття нестабільності, невизначеності життєвих
перспектив.
Тому, як ніколи, актуальною виступає необхідність застосування інноваційних
методів виховання й самовиховання молоді, зокрема студентської, що дозволять
самостійно формувати систему цінностей, адекватну сучасним умовам життя, і на її
основі оптимально вирішувати питання власної життєтворчості, успішно досягаючи
суспільних, професійних та особистих завдань. Одним із важливих шляхів вирішення
названої проблеми виступає активізація самовиховання студентів – тієї соціальної
категорії та вікової групи, у якої внаслідок
особливостей

найбільш

активно

виявляється

її психологічних та соціальних
потреба

в

самоактуалізації,

самоствердженні, самореалізації.
Педагогічною наукою накопичено значний досвід із вивчення теорії та практики
самовиховання особистості. Сутність, особливості, основні напрями і методи
самовиховання розкриті в працях О.Донцова, С.Карпенчук, О.Кочетова, Л.Куликової,
П.Осипова, Л.Рувинського, М.Тайчинова та ін. Методичні аспекти організації
самовиховання молоді стали предметом аналізу Р.Гариф’янова,

М.Красовицького,

В.Оржеховської, Г.Селевка, В.Сухомлинського. Зміст і завдання професійного
самовиховання студентів висвітлюються в дослідженнях С.Даньшевої, С.Єлканова,
О.Пєхоти, В.Семиченко, З.Сепчевої; зміст та напрями особистісно

орієнтованого

виховання молоді – І.Бех, А.Бойко, О.Киричук, Г.Пустовіт, В.Рибалка, О.Сухомлинська
та ін.; формування творчої, соціально активної особистості – Т.Сущенко, Н.Кічук,
С.Сисоєва, В.Федяєва та ін..
Протягом останніх років з’явилося чимало досліджень, присвячених організації
виховної роботи та підготовки до неї студентів у ВНЗ (М.Бондаренко, О.Дубасенюк,
К.Огієнко, М.Соловей, Г.Троцко та ін.); самовихованню студентів у процесі вивчення
педагогічних

дисциплін,

зокрема

формування

їх

педагогічної

майстерності

(М. Риньова, Л.Крамущенко, Н.Тарасевич). Проблеми ціннісних орієнтацій сучасної
молоді висвітлюються в працях Б.Андрієвського, М.Боришевського, Т.Бутківської,
Н.Іщенко, Ю.Шайгородського та ін.
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Сучасне

осмислення

проблеми

активізації

самовиховання

студентства

приводить до необхідності її розв’язання з позицій активності особистості та її
життєтворчості.
Особливий інтерес викликають вітчизняні наукові дослідження останніх років, в
яких розглядаються організаційні аспекти самовиховання студентів, проблеми їх
соціальної

зрілості

та

самореалізації,

становлення

студентів

як

суб’єктів

життєтворчості, виховання у них гуманістичних цінностей, формування здатності до
свідомої самоорганізації та саморегуляції. Проте проблема активізації самовиховання
студентів університету, створення сприятливих для цього процесу умов ще
недостатньо досліджена у теоретичному аспекті.
Метою статті є обґрунтувати етапи та педагогічно доцільні засоби виховного
впливу на самовиховання студентів педагогічних факультетів вищої школи.
Результати та їх досліждення
Аналіз існуючих наукових підходів до самовиховання студентів у практичній
діяльності університетів дозволив виявити ряд суттєвих протиріч між: соціальним
завданням щодо формування особистості, зорієнтованої на сталий саморозвиток і
самовдосконалення, і стихійним характером самовиховання студентів; потребою
студентів в особистісно-професійному самоствердженні, самореалізації та низьким
рівнем їх самовиховної активності; усвідомленням

викладачами

університету

необхідності в активізації самовиховання студентів і невизначеністю організаційнопедагогічних умов цього процесу.
Таким чином, важливого значення набуває проблема активізації особистіснопрофесійного самовиховання студента університету, створення умов для розкриття та
подальшого розвитку його особистісного потенціалу.
У

контексті

сучасних

підходів самовиховання

студента

університету

розглядається як процес його активної життєтворчості, як саморух до максимальної
особистісно-професійної самореалізації, в основі якого полягає феномен самовиховної
активності.
Розробляючи комплекс заходів активізації самовиховання студентів ми
врахували, що можливості самовиховання особистості зростають із підвищенням рівня
її самосвідомості, що виявляється в розвиненій суб’єктності; збагаченням мотиваційної
сфери мотивами і потребами самовдосконалення; накопиченням знань і особистого
досвіду самовиховної діяльності; вмінням оптимально використовувати методи, засоби
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і прийоми самовдосконалення; розвитком вольової сфери. Бралося до уваги і те, що
самовиховна діяльність, щоб бути успішною, має супроводжуватись відповідною
організацією виховного процесу та позитивним емоційним фоном.
Аналізуючи

вплив

зовнішніх

і

внутрішніх

факторів

на

активізацію

самовиховання, ми дійшли висновку, що ефективність цього процесу значно
підвищується, якщо на нього здійснюють вплив і зовнішні, і внутрішні фактори
активізації. Тому нами поставлено за мету активізувати зовнішні фактори, і тим самим
стимулювати внутрішні чинники самовиховання студентів.
Не змінюючи основних цілей і завдань традиційного освітнього процесу
педагогічного факультету, увага концентрувалася на:
•

актуалізації цінностей самовиховання в виховному процесі;

•

збагаченні

навчально-виховного процесу педагогічного факультету

ідеями, концепціями і технологіями самовиховання;
•

застосуванні інтерактивно-рефлексивних форм і методів роботи зі

студентами;
•

сприянні створенню суб’єкт-суб’єктних стосунків між викладачами та

студентами;
•

створенні умов для набуття студентами досвіду самовиховання.

Ми припустили, що ці заходи мають позитивно вплинути на ціннісномотиваційну та емоційно-вольову сфери студентів, розвиток їхньої самосвідомості, й
тим самим сприятимуть підвищенню самовиховної активності, яка забезпечить
усталену динаміку самовиховання студентів.
Запропоновані заходи відображають динаміку процесу розвитку самовиховної
активності студента, що виступає як інтегральний показник активізації процесу
самовиховання, який складається з 4-х взаємопов’язаних між собою компонентів:
мотивації самовиховної активності; самоцінного характеру знань з теорії і практики
самовиховання; володіння технологічними аспектами самовиховання; усвідомлення
особистістю себе як суб’єкта власного розвитку. Саме цей вид активності забезпечує
активізацію процесу самовиховання студентів. Тому вся робота з активізації
самовиховання має бути спрямована на розвиток самовиховної активності студентів.
Виділено 4 основних етапи розвитку самовиховної активності студентів:
організаційно-мотиваційний,

інформаційно-змістовий,

операційно-діяльнісний

та

інтеграційно-творчий. У змісті кожного етапу визначено провідну організаційноЖурнал наукових праць №12(7)’2012
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педагогічну умову, яка запроваджується в освітній процес, основні форми і методи, які
при цьому використовуються та спроектований проміжний результат розвитку
самовиховної активності.
Завданням першого етапу є

розширення ціннісно-мотиваційних поглядів

студента шляхом актуалізації цінностей самовиховання у виховному просторі
педагогічного факультету. Цей етап передбачає використання організаційних форм:
проведення семінару кураторів, педагогічних тренінгів для викладачів. А також
використання широкого спектру форм виховного впливу на ціннісно-мотиваційну
сферу студентів. Результатом виступає розвиток у студента стійкої мотивації
самовиховної діяльності.
Завданням другого етапу є збагачення змісту виховної роботи викладача
педагогічних дисциплін ідеями та концепціями розвитку особистості, технологіями
самовдосконалення та життєтворчості. Дисципліни педагогічного циклу мають
бути спрямовані на формування культури самовиховання студента, тобто надавати
йому необхідні знання і вміння, які забезпечують здатність особистості до свідомого
самовдосконалення і життєтворчості. Як результат виступає формування особистісно
цінного характеру знань студента з теорії і практики самовиховання.
Третій етап спрямовується на розвиток умінь і навичок самовиховання, а також
стимулювання самовиховної діяльності студентів за допомогою інтерактивних,
рефлексивних, творчих форм і методів. З цією метою впроваджується розроблений
факультатив – «Основи самовиховання майбутнього педагога», акцент у якому
зроблено на інтерактивно-рефлексивних формах і методах самовиховання студентів.
Результатом цього етапу виступає оволодіння студентом уміннями і навичками
самовиховання.
Зміст четвертого етапу полягає в інтеграції мотивів, цілей, знань, умінь і
навичок самовиховання майбутніх педагогів та творчому їх використанні у власному
особистісно-професійному розвитку. Його завданням є створення умов для формування
досвіду самовиховання студентів:

використання методик створення студентами

особистісно-професійних автопортретів, роботи зі щоденниками самовдосконалення,
розробки програм життєтворчості та їх реалізація. Результатом цього етапу є
усвідомлення студентом себе як суб’єкта власного розвитку.
Поетапне впровадження в педагогічний процес педагогічного факультету
зазначених організаційно-педагогічних умов забезпечує розвиток самовиховної
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активності студентів і тим самим активізує процес їх самовиховання. Як кінцевий
результат такої активізації виступає усталений характер самовиховання студентів,
рисами якого є: свідомість, активність, стабільність, інтенсивність та ефективність.
Висновки
Аналіз існуючої практики виховної роботи вищої школи показав, що вона не
завжди здійснюється системно і недостатньо стимулює розвиток самовиховної
активності студентів. Сучасними вищими навчальними закладами накопичено певний
позитивний досвід як традиційних (дискусійних, клубних, творчих), так і інноваційних
(інтерактивних, рефлексивних, проектних) форм аудиторної та позааудиторної
виховної роботи. Проте виховна робота в більшості з них обмежується застосуванням
традиційних загальноуніверситетських заходів переважно розважального характеру та
кураторських годин, які проводяться на досить формальному рівні.
Самовиховна активність студентів є сутнісною характеристикою результату
активізації процесу самовиховання, що складається з чотирьох взаємопов’язаних
компонентів: мотиваційного (чітко усвідомлених та особистісно значущих потреб,
мотивів і цілей особистісного і професійного удосконалення); змістового (самоцінних
знань щодо загальних тенденцій самовиховання особистості, його рушійних сил,
змісту, напрямів, існуючих методик і технологій самовиховання); операційного (умінь
та навичок самовиховної діяльності, що дозволяють підвищити особистісний та
професійний рівень розвитку); інтеграційного (інтеграційної складової, що забезпечує
усталений характер самовиховної діяльності на основі особистісно привласнених
потреб, мотивів, знань, умінь і навичок особистісно-професійного самовиховання).
У результаті дослідження нами виділено 4 основних етапи розвитку
самовиховної

активності:

організаційно-мотиваційний,

інформаційно-змістовий,

операційно-діяльнісний та інтеграційно-творчий. В змісті кожного етапу визначено
провідну організаційно-педагогічну умову, яка запроваджується в освітній процес,
основні форми і методи, які при цьому використовуються та спроектований проміжний
результат розвитку самовиховної активності.
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АННОТАЦИЯ
ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
В статье обгрунтувано этапы и педагогически целесообразные средства воспитательного
влияния на самовоспитание студентов педагогических факультетов высшей школы.
THE SUMMARY
STAGE-BY-STAGE DEVELOPMENT OF SELF-EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL
FACULTY
In the article the обгрунтувано stages and pedagogical expedient facilities of educator influence are
on the self-education of students of pedagogical faculties of higher school.

УДК 371.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
О. І. ЧЕКАН
МАУП, м.Київ

У статті розкрито комунікативно-мовленнєвий супровід професійного спілкування вчителів з
дітьми;Визначено компетенції, вимоги до мовлення та формування елементарних комунікативних
умінь учнів.
Ключові слова: спілкування, діалог, комунікативні уміння, компетентність.

У Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття)", Концепції
національного виховання важливе місце відводиться таким напрямам нової освітньої
політики в державі, як загальна гуманізація навчальних програм, розширення вивчення
національної

історії

і

культури,

надання

більшої

свободи

педагогічній

творчості.Особлива роль надається українській мові, оскільки вона є не лише однією з
навчальних дисциплін, але й засобом, за допомогою якого вивчаються всі інші
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предмети. Крім того, мова має велике виховне значення і є складовою частиною
духовного багатства народу, а тому сприяє духовному становленню особистості.
Успішна реалізація поставлених перед школою завдань неможлива без
удосконалення та оновлення змісту, методів, форм підготовки майбутніх спеціалістів,
належного методичного забезпечення мовної освіти. Тому не випадково сучасний етап
розвитку педагогічної

науки

характеризується появою альтернативних методик

викладання української мови, широкого використання методів та прийомів активного
засвоєння норм і правил мовлення.
Формування комунікативно-мовленнєвих умінь – одна з основних проблем
сучасної методики навчання мови, оскільки відсутність належної кореляції між
теоретичними знаннями і практичними мовленнєвими вміннями позначається на
кількісних і якісних характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві
помилки й недоліки. З метою запобігання їм, окрім опанування теорії мови, школярів
необхідно вчити орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації, відповідно до цього
добирати зміст та мовні засоби для вираження думки, володіти правилами мовленнєвої
поведінки в різних умовах спілкування.
Важливу роль у вирішенні даної проблеми відіграє систематична планомірна
робота з розвитку мовлення школярів досвідченими педагогами –спеціалістами, які б
володіли вмінням організації цілеспрямованої педагогічної роботи
дітьми нормами,

правилами,

технікою мовлення, а також

з

з опанування

формування у них

елементарних навичок спілкування, лексичної та граматичної компетентності.
Питанням підготовки майбутніх

вчителів до

формування комунікативно-

мовленнєвих умінь учнів приділяли увагу багато мовознавців, психологів і методистів
(М. Вашуленко, О. Леонтьєв, В. Мухіна, Г. Ушакова, В. Бадер, Л. Варзацька, і ін.).
З проблеми формування комунікативно-мовленнєвих умінь є низка наукових
досліджень,

які присвячено

пошукові дидактичних шляхів розвитку мовлення,

комунікативних умінь школярів різного віку в процесі вивчення психології і педагогіки
(М. Львов, Б. Чабанський, Л. Виготський, Т. Гальперін, О. Савченко).
Але проблема підготовки спеціалістів до здійснення роботи з вдосконалення
методики та методичного забезпечення процесу розвитку мовлення в початковій школі,
не повністю досліджена і набуває соціального значення. Відсутньою єрозробка системи
вправ для розвитку комунікативних умінь на засадах теорії мовленнєвої діяльності.
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Мета статті – обґрунтувати раціональність засобів формування комунікативномовленнєвих умінь учнів початкових класів.
Новий зміст мовної освіти вимагає оновлених підходів до його викладання. На
відміну від

традиційної, методика викладання мови базується на підходах

комунікативної лінгвістики,

яка розглядає мову не лише як організовану систему

знаків, але й як суспільне явище, тісно пов’язане з людиною, завдяки якій це явище
виникло й функціонує.
Комунікативні уміння підпорядковані основному, загальному для різних
висловлювань умінню творити текст. Формування умінь, за допомогою яких
створюються тексти, відбувається на основі засвоєння мовленнєвих відомостей під час
виконання комунікативних вправ.
Актуалізованими в методиці навчання української мови в початковій школі
можуть бути різновиди використання комунікативних вправ, які формують уміння
створювати тексти, засвоювати мовленнєві відомості.
Комунікативні вправи досить різноманітні, і на сьогодні досі ще немає їх чіткої
типології.

У теорії методики розвитку зв'язного мовлення комунікативні вправи

розрізняються за метою проведення - навчальні і контрольні, за формою вираження усні і письмові[2, с.456].
Вправи розрізняються також за місцем проведення. Одні з них учні можуть
виконати вдома, інші виконують на уроках під керівництвом учителя.
За мірою самостійності учнів вправи можна розподілити на такі типи: виконані
за зразком, конструктивні вправи, творчі вправи.До вправ за зразком належать усний
переказ прочитаного, читання напам'ять, ділові папери.Конструктивні вправи пов'язані
з перебудовою відповідноготексту.
Творчі вправи виконуються без зразка і без конструктивного завдання. Вони
переважно самостійні, особливо такі, як усні розповіді, драматизація, словесне
малювання, відгук про прочитане, листи тощо.
Відомий методист Т. Ладиженська [5, с.136]виділяє п'ять груп комунікативних
вправ, які можна використати для формування у школярів комунікативно мовленнєвих умінь:
1)

вправи аналітичного

характеру

за

готовим

текстом

(вправи вимагають аналізу тексту);
2)

вправи

аналітико-мовленнєвого

характеру
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(завданнявимагають узагальнення, абстрагування, створення елементів тексту);
3)

вправи

на

переробку

готового

тексту

(завдання

вимагають

виправлення тексту);
4)

вправи на створення нового тексту на основі даного;

5)

вправи на створення власного тексту.

Наприклад, для формування комунікативно-мовленнєвих

умінь доцільно

виконати з учнями 1-2 класів вправи з комунікативним навантаженням. Вони
полягають у виконанні учнями такої послідовності завдань. Переказати зміст
улюбленої казочки у 1 класі або прочитаної самостійно (не з підручника) – 2 клас, чи
розповісти казку з

дотриманням норм орфоепічного мовлення і обов'язково з

докладною передачею діалогів.
Наступний вид завдань передбачає самостійну побудову учнями висловлювання
- діалогу на задану тему з використанням форм мовленнєвого етикету і ситуативних
мовленнєвих форм.
У ході нашого дослідження

першокласникам було запропоновано побудувати

діалог на тему "Новенька в класі". Щоб діяльність дітей була максимально наближена
до життєвої, вони працювали в парах і презентували свою творчість парами. На етапі
підготовки до складання діалогу вчитель ввела учнів у мовленнєву ситуацію, описавши
всі складові процесу навчальної діяльності.
Другокласникам пропонувалося скласти розповідь з діалогом на тему:
"Полуниці для бабусі-сусідки". Важливо визначити, що вчитель допомагає дітям
"ввійти" у тему: подає орієнтовний початок (який другокласники, звичайно, можуть
змінити).
Вживання форм мовленнєвого етикету є обов'язковим. Щоб процес контролю
виконаного другокласниками завдання дещо полегшити, можна виконати його
письмово.
Проаналізувавши одержані результати, визначаємо предмет. Предметом аналізу
стали:
1) змістова

наповнюваність

висловлювання

і творчого характеру);
2) логіка розгортання розповіді;
3) лексичне багатство висловлювань;
4) уміння використовувати форми мовленнєвого етикету..
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Як показав аналіз усних переказів першокласниками улюбленої казки
першокласниками, у їхньому мовленні відбулися певні зміни. Так, переважна більшість
дітей, як улюблені, обрали українські народні казки "Солом'яний бичок", "Їжак і
заєць",

"Півник

і

котик".

Можна

стверджувати,

що

переважна

більшість

першокласників зуміли передати зміст своїх улюблених казок. Чітко визначились, про
кого, що саме розповідається у тій чи іншій казці, зокрема 19 % учнів коротко передали
зміст казки, (вдаючись до докладного відтворення діалогів, їхні розповіді логічні,
змістовні); 60 % першокласників, передаючи загальний зміст обраної казки, дещо
збивались, порушували логіку викладу, діалоги частковонамагались передати
непрямою мовою, а у мовленні допускалися лексичні помилки (вживались русизми,
просторічні слова); 17 % школярів переказали казку поверхово, схематично і
потребували допомоги від учителя, щоб визначитися, що далі необхідно розповідати; 4
% учнів не змогли розповісти казку, про обмеження назвою і про кого в ній
розповідається.
Другокласники, переказуючи самостійно обрану казочку, справилися із
завданням дещо краще. Це зумовлювалось не тільки вищим етапом навчання (діти вже
на один рік старші), а й усвідомленістю всіх мовленнєвих дій, які включали вправи. У
другокласників краще розвинена оперативна пам'ять, багатший словниковий запас.
Зв'язне мовлення вже набуває таких характеристик,

як логічність, відзначається

умінням вільніше розгортати розповідь. Використані форми мовленнєвого етикету
значно ширші. Другокласники більш впевнено користувалися інтонаційними засобами
виразності, особливо при передачі діалогів у казках. Результати, представлені у таблиці
1ілюструють якість мовленнєвого розвитку другокласників за визначеними рівнями.
Таблиця 1. Результати переказу другокласниками самостійно обраної казки

Кількість
учасників
31

Учні, які
виконали
завдання на
високому рівні
14%

Учні, які виконали
завдання на
достатньому рівні
76%

Учні, які
виявили
низький
рівень
8%

Учні, які
не
виконали
завдання
-

Як бачимо із результатів, представлених у таблиці, серед другокласників не
було таких, які б зовсім не виконали завдання.
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Виконання наступного завдання передбачало вже творчу роботу - побудову
першокласниками міні-висловлювання з використанням діалогу на тему "Новенька в
класі" (усна форма викладу). Результати узагальнено у таблиці 2.
Таблиця 2. Результати якості діалогу складеному учнями першого класу

Кількість
учасників
29

Учні, які добре
виконали завдання
самостійно
14%

Учні, які не
виконали
завданням

Учні, які потребували
підтримки вчителя
86%

-

За результатами нашого дослідження як в 1 так і в 2 класі, учні в основному
справилися із завданням,

хоча

ці

результати

значно

нижчі

у

порівнянні

із

результатами виконання репродуктивного завдання. Беручи до уваги ситуативну
підготовку, першокласники, побудували діалог, який засвідчив елементарні уміння
використовувати етикетні форми для ситуації "Знайомство", уміння ініціації розмови,
вибору змісту для першої розмови із незнайомою людиною.
Слід відзначити, що декілька першокласників запропонували діалог, що
складався по дві репліки від кожної особи без урахування етикетних форм спілкування.
Щодо граматичної структури речень-реплік, то вони відзначалися однотипністю питальні речення із граматично вираженим запитанням (питальні слова) і розповідні
речення неускладненої будови.
Другокласники будували розповідь з діалогом на тему "Полуниці для бабусі".
Аналізуючи письмові роботи другокласників, ми брали до уваги лише зміст. Проте, всі
учні виконали завдання і успішно побудували висловлювання, включивши діалог. Такі
природні для усного мовлення діалоги учнів на письмі були дещо спрощеними. Це,
зумовлено складністю передачі розмови в писемній формі. 40 % дітей використали
сюжетну канву розповідної частини, запропонованої вчителем на етапі комунікативної
установки, а 60 % - придумали свої початки і розвиток сюжету. Це свідчить про
відносну самостійність мислення школярів, бажання творити своє, хоч і подібне до
заданого.
Можна стверджувати, що цілеспрямоване навчання і доцільно укладена система
вправ при систематичній навчально-тренувальній роботі може забезпечити у 1-2 класах
формування і розвиток мовленнєво-комунікативних умінь.
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У подальшій роботі

нами було розроблено і обґрунтовано комплекс

мовленнєво-комунікативних вправ для учнів 1-2 класів, що значно підвищить якість
створення діалогу, застосування учнями форм мовленнєвого етикету.
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АННОТАЦИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
В статье раскрыто коммуникативно-речевое сопровождение профессионального общения
учителей с детьми; Определены компетенции, требования к вещанию и формированию элементарных
коммуникативных умений учеников.
Ключевые слова: общение, диалог, коммуникативные умения, компетентность.
THE SUMMARY
FORMING Оf COMMUNICATIVE-SPEECH ABILITIES Оf PUPILS OF PRIMARY SCHOOL
The article chows the communicative-speech accompaniment of professional commonunication of
teachers with children; it names Competenses the, requirements to broadcasting and forming of elementary
communicative abilities of students.
Keywords: commonunication, dialogue, communicative abilities, competence.
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УДК 371.11-378.12
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА
ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
М.В. ШИПЛЯК, Л.А. ПЕРМІНОВА
Мукачівський державний університет

У статті обґрунтовано організаційні умови педагогічного проектування у системі навчання
майбутніх педагогів.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні, коли проходять глибинні
державотворчі процеси, що охоплюють соціальну та економічну сфери, відбувається
пошук нових засобів і методів формування творчої особистості, творця нового
суспільства,

здатного

до

виважених

самостійних

дій,

саморозвитку,

самовдосконалення, самовизначення.
Щоб прийняти історичний виклик ХХІ століття, освіта повинна мати
випереджальний характер, тобто бути націленою у майбутнє, на розв’язання проблем
нового століття, розвиток ключових компетенцій вихованців, формування в них
проектної культури, нових способів мислення й діяльності.
Розвиток усіх сфер діяльності сучасного суспільства потребує виховання
людини нової формації, що, у свою чергу, зумовлює необхідність пошуку нових систем
навчання, змісту навчання, освітніх технологій, організаційних форм і методів. Одним
із факторів, які можуть вирішити цю проблему, є інноваційна діяльність учителя,
зокрема, ознайомлення його з основами проектування як педагогічної технології.
Одним із системоутворюючих підходів, який дозволяє формувати особистість
студента, є проектна діяльність, яку можна розглядати як самостійну структурну одиницю навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. За таких умов у
структурі навчання посилюється роль і значення освоєння різноманітних способів
діяльності, підвищення їхньої технологічності, створення умов для активної соціальної
дії, проектної, дослідницької діяльності.
У процесі освоєння і реалізації концептуальних, ціннісних та цільових засад як
початкової ланки освіти, так і підготовки майбутніх педагогів-початківців, важливо
спрямувати пошук викладачів вищої школи на:
-

визначення змістових, технологічних, виховних параметрів застосування

методу проектів в умовах відповідного педагогічного середовища;
-

дидактико-методичне забезпечення реалізації методу проектів, розробку
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алгоритмів проектування, методичних рекомендації для викладачів і студентів;
-

вивчення й поширення досвіду успішних проектів, обмін досвідом

проектної діяльності;
-

визначення умов результативної участі у проектній діяльності;

-

створення

і

реалізація

суспільно

значущих

проектів,

передусім

навчального, соціального та творчого спрямування;
-

ресурсний супровід проектної діяльності.

Практика організації навчання у вищій школі засвідчує те, що традиційні
підходи до навчання студентів не дають змоги реалізувати фундаментальні дидактичні
принципи, швидкі темпи накопичення наукового знання спричиняють старіння
методичних підходів до вирішення проблем. Це спонукає викладачів до пошуку
педагогічно доцільного інструментарію процесу навчання майбутніх педагогів.
На розвиток теорії педагогічного проектування спрямовані дослідження
П.Балабанова,

Л.Гур’є,

Н

Лаптєвої,

А.Лігоцького,

Н.Масюкової,

О.Моїсєєва,

Б.Пальчевського та ін. Науковці розуміють педагогічне проектування як феномен
повноцінного

науково-дослідного

акту,

який

передбачає

вивчення

соціально-

педагогічних закономірностей, використання комплексу дослідницьких процедур,
створення соціально-педагогічних умов для успішної реалізації проекту.
Метою статті є обгрунтування організаційних умов педагогічного проектування
у системі навчання майбутніх педагогів.
Пошуки нових можливостей для переходу освітніх систем від режиму
функціонування

до

режиму

інноваційного

розвитку

є

причиною

масового

запровадження проектування в педагогічну сферу як провідного механізму її
модернізації. Це потребує актуалізації свідомого ефективного оволодіння викладачами
вищої школи методологією педагогічного проектування.
За визначенням А.Цимбалару [3], організувати діяльність (зокрема проектну)
означає упорядкувати її в цілісну систему з чітко визначеними характеристиками,
логічною структурою (суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи і результати
діяльності) та процесом її здійснення як повного, завершеного циклу продуктивної
діяльності, що реалізується за певний проміжок часу і стає чітку структуру.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, а також здобутків педагогічної
практики доводить, що проектно-технологічна діяльність полягає у створенні
структури заходів з відповідним змістом, певними формами і методами науковоЖурнал наукових праць №12(7)’2012
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інноваційно-розвивального

середовища вищого навчального закладу, що спонукає педагогів вищу працювати у
режимі інновацій, відповідати запитам сучасності.
Вчені стверджують [1, 4], що система організації проектної діяльності,
орієнтована на забезпечення і викладачів, і студентів знаннями і навичками
педагогічного проектування, яке характеризується гнучкістю, адаптивністю до умов та
особливостей навчальної діяльності, збалансованістю щодо надання теоретичних
знань, умінь і навичок та способів раціонального їх застосування, наявністю простору
для творчого пошуку.
Система охоплює колективні групові то індивідуальні форми організації
діяльності всіх учасників проекту. Наприклад, провідними для викладачів у межах
науково-методичної роботи є тренінги, педагогічні аукціони, турніри, фестивалі,
семінари, творчі майстерні, конференції тощо. Щодо обраних методів, то серед них
домінують інтерактивні: «калейдоскоп», «листоноша», «кейс-слайди», «логічна
павутинка», «асоціативна квітка», «мозковий штурм», «вільне крісло», «два-чотири-всі
разом», «вільний мікрофон», «струмок ідей», «акваріум» тощо. Також широко
використовуються різноманітні ігрові методи. Важливо відмітити, що дані форми і
методи успішно реалізовуються й у навчально-виховному процесі вишу.
Слід зазначити, що серед індивідуальних форм організації проектної діяльності,
виокремлюється самоосвіта, самостійна діяльність по саморозвитку особистості як
викладача, так і студента.
Серед колективних форм широко використовуються конференції. Наприклад, на
кафедрі педагогіки і методики дошкільної освіти проводиться щорічна науковометодична конференція для викладачів, студентів, працівників дошкільної освіти
області з проблеми розвитку і виховання особистості дітей дошкільного віку. Напрямки
конференції охоплюють науково-дослідницьку роботу студентів, їх педагогічну
практику, організацію методичної роботи у дитячому дошкільному закладі, активізацію
навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників. На конференції обговорюються результати проектної діяльності і
студентів, і викладачів (мають індивідуальні теми дослідження, у межах яких
розробляються міні-проекти). Результати педагогічного проектування узагальнюються
і за рішенням кафедри друкуються у відповідному збірнику.
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До групових форм реалізації системи заходів з організації проектної діяльності в
системі науково-методичної роботи кафедри ми відносимо семінари-практикуми,
майстер-класи, творчі лабораторії, динамічні творчі групи, творчі майстерні, які
найбільш раціонально і продуктивно забезпечують формування нового типу
організаційної культури діяльності – проектно-технологічного.
З урахуванням результатів, отриманих під час вивчення стану підготовки
майбутніх педагогів до педагогічного проектування [2], було розроблено й
обгрунтовано проект «Навчаємо студентів продуктивно мислити».
Ідея проекту – сформувати у студентів потребу в самостійному здобування
знань шляхом оволодіння методами науки та вмінь проводити самостійну науковопошукову діяльність.
Проект ініційовано:
•

творчою групою магістрантів МДУ на підставі аналізу проведеного

опитування та анкетування студентів 1-2 курсів педагогічного факультету;
•

лабораторією наукових досліджень та інноваційно-освітніх технологій.

Ключові слова:
-

інноваційний процес;

кафедра; методи наукових досліджень;

моніторинг; професійна культура; професійне навчання;
педагогічне

експериментування;

освіта; викладач-дослідник;

навчально-дослідницька

діяльність;

якість

викладання.
Мета проекту: створити умови для переходу до якісно нової системи навчання
студентів, яка базується на активізації та підвищенні рівня їх інтелектуально-творчої
діяльності.
Завдання проекту:
1. підвищення професійного рівня викладачів через спеціально організовану
навчально-методичну освіту, курсів підвищення кваліфікації, стажування тощо;
2. створення відповідних педагогічних умов для формування у педагогів і
студентів мотивації щодо оволодіння науковими методами пізнання;
3. розробити інформаційне, науково-методичне забезпечення проекту;
4. організувати

моніторинг

навчально-виховного

процесу

як

засіб

інноваційного управління освітнім простором педагогічного факультету;
5. спланувати відповідно до результатів моніторингу корекційну роботу із
студентами та викладачами;
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6. організувати роботу творчої групи студентів на основі самоуправління;
7. за результатами виконання проекту розробити методичні рекомендації,
навчально-методичні посібники, випускати один раз на семестр інформаційний
бюлетень «Досліджуємо, експериментуємо, досягаємо успіхів».
Даний вид Проекту відноситься як до дослідницького, так і до практикоорієнтовного, оскільки в ньому позначені теоретичні проблеми і практичні цілі,
завдання, система наукових методів, конкретні експериментальні роботи,

апріорні

результати.
Координація дій його учасників носить відкритий, колективний характер.
По термінах проект тривалий і багатоетапний.
Даний проект спонукав до створення власних систем самонавчання всіх його
учасників. Позитивним виявилося (в межах даного проекту) те, що розроблена система
діагностики дозволила виявити рівні сформованості готовності до педагогічного
проектування студентів педагогічного факультету. Нами використовувалися такі
методики:
1. визначається рівень готовності майбутнього педагога до проектної діяльності
як середнє арифметичне самооцінки студента та експертної оцінки за балами: 1; 2; 3.
№

Параметри готовності

Самооцінка

1. Розуміння суті організаційно-підготовчого етапу
проектної діяльності.
2. Розуміння суті операційно-виконавчого
проектної діяльності.

етапу

3. Розуміння суті рефлексивно-оцінювального етапу
проектної діяльності.
4. Розуміння діяльнісного підходу до організації
навчально-виховного процесу.
5. Знання
алгоритму
діяльності.

здійснення

проектної

6. Знання
дидактичних
принципів,
що
регламентують дії педагога в умовах проектнотехнологічної діяльності.
7. Знання
дидактичних
принципів,
що
регламентують дії педагога в умовах проектнотехнологічної діяльності.
Обробка результатів:
• низький рівень – 7 – 10 балів;
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• середній рівень – 11 – 14 балів;
• достатній рівень – 15 – 17 балів;
• високий рівень – 18 – 21 бал.
2. визначається рівень умінь розробляти педагогічний проект

як середнє

арифметичне його самооцінки та експертної оцінки за балами: від 1 до 3.
№

Категорія відповідних умінь

Самооцінка

Експертна
оцінка

1. Уміння проаналізувати освітню ситуацію.
2. Уміння визначити мету, реалізація якої спрямована на
розв’язання визначеної проблеми.
3. Уміння визначити підходи та принципи
щодо досягнення визначеної мети.
4. Уміння складати план, враховуючи часові межі
виконання, виконавців та зміст діяльності (коли? хто?
що?).
5. Уміння розробити свою технологію як низку
послідовних педагогічних дій, спрямованих на
досягнення конкретного очікуваного результату (яким
чином?)
6. Уміння
забезпечувати
проведення
проекту
необхідними ресурсами.
7. Уміння зробити експертизу результатів впровадження
педагогічного
проекту
(визначення
критеріїв
оцінювання отриманих результатів).
Обробка результатів:
• низький рівень – 8 – 12 балів;
• середній рівень – 13 – 16 балів;
• достатній рівень – 17 – 21 бал.
За результатами опитувань серед студентів (56 респондентів) нами визначено,
що достатній рівень спостерігався тільки у 8%, середній – у 16%, низький складав 78%
опитаних. Це свідчить про те, що слід активізувати роботу кафедр з формування
готовності до педагогічного проектування майбутніх педагогічних працівників.
Висновки
Сучасний стан розвитку суспільства міцно пов'язаний із проектною культурою,
яка проходить в сфери матеріального виробництва, науку, мистецтво, систему
соціальних взаємовідносин, суспільну свідомість людини тощо.
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Ознайомившись із організацією та проведенням проектної діяльності, ми
намагалися довести, значущість даної технології на сучасному етапі розвитку
суспільства.
Виконання учнівських проектів—це складна самостійна діяльність учнів під
керівництвом вчителя. Організовуючи проектну діяльність учнів в умовах сучасної
школи, вчитель досконало знає основи проектної технології та дотримується вимог
щодо виконання, оцінювання і захисту учнівських проектів.
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АННОТАЦИЯ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
В статье обоснованы организационные условия педагогического проектирования в системе
обучения будущих педагогов.
THE SUMMARY
TERMS OF FORMING OF TECHNOLOGICAL READINESS OF STUDENT ARE TO
PEDAGOGICAL PLANNING
In the article the organizational terms of the pedagogical planning are reasonable in the departmental of
future teachers teaching.
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОПЕДЕВТИКА ЯК ОСНОВА ЛІТЕРАТУРНОГО
РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
О.М. ХОМА, М. ЯРЕМЧУК
Мукачівський державний університет

У статті розкривається специфіка легенд та переказів, з’ясовується історія їх виникнення та
розвитку. Значна увага звертається на зміст вивчення зазначених жанрів у початкових класах.
Водночас авторами подається загальна характеристика змістової ліній Державного стандарту з
читання «Літературознавча пропедевтика».
Ключові слова: легенди, перекази, літературознавча пропедевтика.

Постановка проблеми
Державним

стандартом

початкової загальної освіти [2] та Програмою [6]

передбачено ознайомлення молодших школярів з окремими літературознавчими
поняттями, необхідними для аналізу художнього твору. У програмі літературознавчу
пропедевтику виділено в окрему змістову лінію, проте засвоєння понять здійснюється у
процесі всіх видів читацької діяльності. За час навчання учні ознайомлюються з
жанровими особливостями творів, оволодівають практичними уміннями впізнавати,
розрізняти та називати окремі літературні жанри (оповідання, казку, вірш, байку, малі
фольклорні форми тощо). На сьогодні означена проблема є у центрі дослідження низки
науковців

(М.Вашуленко,

О.Савченко,

С.Дорошенко,

Г.Коваль,

А.

Мовчун,

В.Науменко).
Відтак В. Науменко [8] акцентує увагу на вибір прийомів аналізу віршів
пейзажної лірики. А.Мовчун [5] аналізує особливості методичної роботи за
"Читанкою" (3 клас), пропонує прийоми засвоєння літературних термінів. Проте на
сьогодні лінгводидактами не визначено систему роботи над окремими літературними
термінами, зокрема легендами, переказами.
Мета статті – розкрити літературознавчий зміст легенд та переказів,

їх

специфіку та значення у літературному розвитку молодших школярів.
За літературознавчою енциклопедією легенда – «це народне сказання або
оповідання про якісь події чи життя людей, оповите казковістю, фантастикою. Це
найпоширеніший жанр середньовічної писемності, започаткований у VI ст. На
формування легенд вплинув світогляд католицизму, відображений переважно в
агіографії; твори, набувши ознак оповідно-дидактичної прози, розповсюджувались у
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вигляді збірників повчальних оповідань про духовних подвижників, а також про
королів, князів та ін.; поширеними були сюжети про Фауста, Дон Жуана [3, c.546]».
«Переказ –– це невелике усне оповідання про визначні історичні події та їх
героїв, композиційно-стилістичний прийом, який полягає у викладі змісту певного
твору іншими словами. Термін вживають також у значенні народного оповідання про
визначні історичні події та їх героїв, дані про яких часто фіксовані у пам'ятках
писемності [3, с.198]».
Державним стандартом початкової загальної освіти передбачено засвоєння
літературознавчих термінів у процесі формування літературознавчої компетенції.
Згідно змісту освітньої галузі «Літературознавча пропедевтика» молодші школярі
повинні знати особливості жанрів художніх та науково-пізнавальних творів для
молодших школярів:
-

казка як фольклорний художній твір, у якому є вимисел, елемент чудесного

та фантастичного, герої українських народних казок;
-

малі фольклорні жанри (прислів'я, загадки, скоромовки, лічилки);

-

оповідання,

як

невеликий

розповідний

художній

твір

про

якийсь

випадок, епізод із життя героя; герої (персонажі), оповідання і автор;
-

вірш, рима, ритм, настрій у вірші;

-

байка, її жанрові особливості (герої, повчальний смисл);

-

п'єса, її відмінність від інших жанрів (на прикладі п'єси казки);

-

особливості дитячих творів науково-пізнавального змісту [1].

З’ясуємо терміни, які важливі для вивчення легенд і переказів на уроках читання
за літературознавчою енциклопедією [3].
Сюжет — художня трансформація фабули, лінійна організація події (перебіг
подій), покладена в основу епічних, драматичних, інколи ліричних творів. Сюжет
характеризується значущістю змісту, глибиною естетичного освоєння й осмислення,
повнотою

розгортання

часопросторі,

які

дії, розвитком

супроводжуються

характерів і

конфліктами,

обставин у

протистояннями,

художньому
зіткненням

інтересів, випробуваннями.
Структура твору — побудова твору, доцільне розташування та поєднання у
художньо-естетичну цілісність всіх його компонентів, послідовне їх розгортання,
зв'язок між мотивами (логіка відтворення задуму, світоглядна позиція, естетичний
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ідеал, рівень таланту автора, жанрові завдання) і нормативною схемою жанровоархітектонічної конструкції.
Тема — центральне змістове коло подій, представлених у творі, що формують
художню основу епічного, драматичного чи ліричного творів.
Мова

художнього

формування

і

твору — система мовних засобів, які забезпечують

структурування

художньої

дійсності.

Співвідноситься

із

загальнонаціональною літературною мовою, власне з її нормативами, пов'язана і з
екстралінгвістичними (соціальними, психічними, релігійними тощо) чинниками,
використовує різні функціональні стилі.
Емоції — психічні стани і процеси, що є реакцією на ситуативні переживання та
чуттєві збудження людини, духовні та інстинктивні порухи.
Державним стандартом загальної початкової освіти визначаються уміння, якими
повинні володіти молодші школярі, що сприяють їх літературному розвитку. Зокрема
це:
1. Уміти свідомо користуватися найпростішими літературознавчими термінами
(без визначення

понять),

наприклад: казка, оповідання, загадка, заголовок твору

тощо, практично розрізняти твори за окремими жанровими ознаками, розрізняти
народну і літературну казку, називати основних персонажів літературного твору,
складати

усну

найпростішими

розповідь

героя

твору,

від

імені

героя,

користуватися

прийомами заучування віршів (на основі ключових слів, інтонації),

знати напам'ять
загадок,

про

10 віршів, кілька (2—3) прозових уривків, прислів'їв,

приказок,

уміти добирати до певної теми, практично розрізняти художні та науково-

пізнавальні тексти.
2. Уміти за допомогою вчителя визначати тему й основну думку твору.
3. Уміти орієнтуватися в структурі художніх текстів, складати простий план
невеликого за обсягом і не складного за змістом та будовою тексту, детально, стисло,
вибірково, творчо переказувати зміст прочитаного за

допомогою ілюстрації

чи

плану, дотримуватися під час переказу логічної послідовності та точності, розрізняти
слова автора і слова персонажів.
4. Уміти зіставляти вчинки персонажів, визначати за допомогою вчителя норми
їхньої поведінки, визначати авторське ставлення до подій і персонажів, висловлювати
своє ставлення до вчинків героїв, давати найпростішу морально-етичну оцінку
ситуацій, спираючись на власний досвід.
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5. Уміти помічати і сприймати засоби виразності (епітети, порівняння,
метафори), добирати і використовувати їх відповідно до мети власного висловлювання.
6. Уміти виявляти зміну емоційного забарвлення художнього твору, передавати
динаміку почуттів під час словесної ілюстрації, виразного читання,інсценізації [6].
Дослідники (О.Савченко, А.Мовчун) вказують на важливість значення
специфіки легенд та переказів при засвоєнні літературознавчих термінів. Їх знання
сприяє мовленнєвому та літературному розвитку молодших школярів.
Учителю початкових класів необхідно знати історію переказів та легенд, що
дасть йому можливість підготуватися до вступної бесіди як етапу роботи над художнім
твором.
Зазначимо, що історія виникнення легенд і переказів сягає далекої давнини. У
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. з'являються перші систематизовані збірки легенд та
переказів. Серед них - "Малорусские народне предания и

рассказы"(Київ,1876),

укладені М.Драгомановим, "Галицько русько-народні легенди" (Львів, 1902-1903)
укладені В.Гнатюком та ін.
І до сьогодні

поширені легенди та перекази в записах П.Чубинського,

М.Драгоманова, Б.Грінченка, М.Левченка, В.Шухевича, В.Гнатюка, М.Возняка.
У Західній Європі за часів Середньовіччя легенди за функцією поділяли на
такі різновиди: панегіричні; релігійні; легенди-мандрівки (пов'язані з хрестовими
походами); легенди-фабльо; легенди-міраклі.
Такий

поділ

обумовлений

початковим визначенням терміну "легенда" як

"витягу з святого Письма, або життєписів святих, призначених для голосного
читання за трапезою".
В українській фольклористиці виділяють такі різновиди легенд :
–

міфологічні

перетворення

людей

(присвячені
у

звірів,

фантастичним

оповідям

про

чудодійні

птахів, квіти, у русалок, відьом, вовкулаків,

перелесників);
–

апокрифічні

(присвячені мандрівкам Христа і святих на біблійні чи

євангелійські теми );
–

історичні (поетичне осмислення визвольної боротьби нашого народу);

–

топонімічні (пов'язані з походженням власних географічних назв).

Найповніше в легендах та переказах відображено період Національновизвольної війни 1648-1654 рр. Легенди і перекази наділяють народних месників
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гіперболізованою силою, змальовують їх відданими рідному народові, що є типовим
для фольклору слов'янських народів. Фізичною силою українські лицарі нагадують
героїв билин, дум, казок.
У легендах і переказах знайшла відображення і біографія Тараса Шевченка.
Народний поет показаний у фольклорних жанрах героєм, наділеним мудрістю,
силою, прагненням до свободи. Двадцяте століття зберегло легенди і перекази про
січових стрільців (у західних регіонах), бої під Крутами і Бродами тощо. Чекає на
свого дослідника цикл легенд і переказів про сьогодення.
Досить

часто

до

легенд

та

переказів відносять билицю, бувальщину,

жанровий різновид неказкової прози, що ґрунтується на художньому вимислі, але
зображує події як достовірні ( О.Бріцина). М.Дмитренко зазначає, що бувальщина - це
реалістичний прозовий фольклорний твір, у якому через оповідь учасника або свідка
від першої чи третьої особи зображено дійсну неординарну подію, пригоду, випадок,
факт недалекого

минулого

або

теперішнього

життя

на

чітко визначеній

локалізованій території.
Відповідно до тематики та сюжетотворчого компонента виділяються такі
головні

цикли

переказів:

топонімічні

(про

походження

географічних

назв),

етимологічні (походження назв предметів та явищ), ономатологічні (походження імен),
етнонімічні (походження назв національних груп) та ін. Недолік такої класифікації в
тому, що до однієї групи відносяться усні твори різних історичних періодів та епох.
Тому в науці надають перевагу хронологічній класифікації. Відповідно до неї
виділяються такі групи переказів:
1) перекази староруських часів і Київської Русі (княжого періоду);
2) перекази періоду половецьких та турецько-татарських нападів;
3) перекази доби козаччини та національно-визвольної війни 1648—1654 рp.;
4) перекази періоду Руїни та національно-визвольних змагань 18 ст.
(Коліївщина, Гайдамаччина, опришківський рух);
5)

перекази про національно-історичні події новітньої доби (національно-

визвольні армії і рухи; події Першої та Другої світових воєн).
Отже, давній за своїм походженням жанр історичного переказу, беручи початок
з княжої доби, продовжує широко побутувати до наших днів. Кожна історична епоха
дає нові зразки жанру. Усі події, пов´язані з долею народу чи його окремих
представників, фіксуються в народній пам´яті, проходять певну обробку і зберігаються
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в усному побутуванні для наступних поколінь. Перекази продовжують творитися і
сьогодні. До цього жанру долучаються розповіді про недавні історичні події і
сьогодення.
Науковці О. Вашуленко, С.Дорошенко, М.Наумчук пропонують методику
роботи над художнім текстом та визначають систему завдань для літературного
розвитку молодших школярів.
Знання історії легенд і переказів дасть можливість учителям початкових класів
зрозуміти обставини, в яких проходять події. Як підкреслює А. Мовчун, «…через
художню деталь автор виявляє свій спосіб творчого мислення, уміння вихопити зпоміж безліч речей і явищ таку річ або явище, які дадуть йому виразити головну думку
твору»[5, с.35-38].
За словами М.Наумчук, читання легенд і переказів сприяє

літературному

розвитку молодших школярів. Науковець зазначає, що «добір матеріалу для читання,
методика його опрацювання ґрунтується на таких засадах:
- вивченню літератури передує навчання грамоти читати художній твір як
мистецтво слова,
- літературний розвиток здійснюється паралельно з формуванням навичок
читання, уміння працювати з текстом» [7, с.8].
Висновки
Таким чином, знання літературознавчих термінів, жанрів художнього твору
сприяє як літературному, так і мовленнєвому розвитку особистості. Легенди та
перекази є специфічними за змістом, історією виникнення та написанням. Вони
вимагають чіткої методики їх навчання у початкових класах.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у визначенні етапів роботи
над легендами і переказами на уроках читання в початкових класах, використанні
традиційних та нетрадиційних видів читання.
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АННОТАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА КАК ОСНОВА ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье раскрывается специфика легенд и преданий, выясняется история их возникновения и
развития. Значительное внимание обращается на содержание изучения указанных жанров в начальных
классах. В тоже время авторами подается общая характеристика содержательной линии
Государственного стандарта по чтению «Литературоведческая пропедевтика».
Ключевые слова: легенды, предания, литературоведческая пропедевтика.
THE SUMMARY
LITERARY PROPAEDEUTICS AS THE BASIS OF LITERARY DEVELOPMENT OF YOUNG
LEARNERS
The article reveals the specificity of legends and tales, it turns out the history of their origin and
development. Much attention is paid to the study of content of these genres in the primary school. However, the
authors filed a general characteristic rounded lines of the standard of reading "Literary propaedeutics."
Keywords: legends, tales, literary propaedeutics.
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УДК 330.322.014
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
В.М. АНДРІЙЦЬО, В.І. АНДРІЙЦЬО
Мукачівський державний університет

У статті досліджено теоретичні та методологічні аспекти інвестиційної привабливості
вітчизняної економіки, вплив інвестиційної активності на економічний розвиток країни та її регіонів.
Виділено фактори, які негативно впливають на інвестиційний процес. Проведено аналіз ефективності
регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Запропоновано напрямки підвищення інвестиційної
привабливості вітчизняної економіки.
Ключові слова: інвестиції, інвестування, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність,
потенціал, інвестор, економічний розвиток.

Питання залучення інвестицій стало останнім часом найбільш актуальним для
економіки України. Інвестиційний потенціал вітчизняного приватного сектору ще дуже
низький для здійснення великих інвестиційних проектів. Це стосується як українських
банків, так і інших фінансових організацій. На сьогодні, більшість з них згодна
фінансувати короткострокові проекти, вартість яких відносно низька. Реально ж,
більшість

українських

підприємств

потребують

докорінної

реконструкції

та

переобладнання. Вартість таких інвестиційних проектів сягатиме десятків і сотень
мільйонів доларів.
Актуальність вивчення проблем, пов’язаних з інвестуванням, з кожним роком не
зменшується, а навпаки, зростає. Це пов’язано, з одного боку, з пожвавленням
економіки в Україні, а з іншого, з поглибленням економічних реформ, що потребує
значних обсягів інвестицій з метою підтримки економічного зростання держави в
найближчі 5-10 років. На сьогодні ще залишається проблема відродження фінансового
ринку як саморегульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових
інвестицій. Створення нової економічної системи, спроможної стимулювати економічне
зростання за умови стабільних саморегульованих цін, є основним завданням
економічної реформи. Тому в основі будь-якої стратегії реформування повинна бути
організація реального процесу пожвавлення економіки та інвестицій. Економічного
підйому та інвестиційної активності можна досягти тільки через створення діючого
ринку капіталів і приватизацію частини ресурсів і капіталів.
Інвестиційний процес багато в чому залежить від інноваційного клімату в країні:
стабільності політичної, законодавчої, економічної, інвестиційної політики держави.
Дослідженням даної тематики присвячено роботи багатьох вітчизняних та
закордонних авторів, зокрема: Гайдуцького А.П., Будкіна В.С., Дідич О.О.,
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Чумаченка М.Г., які акцентували увагу на доцільності інвестиційної активності, що
суттєво буде сприяти економічного підйому нашої держави.
Об’єкти та методи дослідження
Об’єктом дослідження є стан та тенденції інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки України. Предмет дослідження: інвестиційна
привабливість видів економічної діяльності країни.
В процесі дослідження використано статистичний, системний, порівняльний
методи, метод спостережень.
Постановка задачі
Метою статті є визначення ролі інвестиційної діяльності у розвитку
пріоритетних галузей вітчизняної економіки, дослідження стану інвестиційного
процесу в країні та пошук шляхів його покращення. Для досягнення поставленої мети
необхідно вирішити низку завдань: проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку
інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах; дослідити сучасний стан
інвестиційного клімату у пріоритетних видах економічної діяльності; розкрити роль
іноземних інвестицій у формуванні інвестиційного процесу в Україні; окреслити
можливі напрямки покращення інвестиційного клімату України в найближчій
перспективі.
Результати та їх обговорення
В сучасній Україні поняття інвестиції та інвестування тісно увійшли в науковий
обіг в результаті реформування економіки.
Термін інвестиція походить від лат. „invest“, що означає “вкладати”. В
широкому розуміння цього слова інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою
його збільшення в майбутньому.
Таким чином, інвестиції – це те, що вкладається на завтра. Інвестиціями можуть
бути як грошові кошти, так і акції, цінні папери, пайові внески, рухоме і нерухоме
майно, авторські права. З точки зору фінансів, інвестиції – це всі види активів (коштів),
які вкладаються в економічну діяльність з метою одержання доходу, з точки зору
економіки, інвестиції – це витрати на створення, розширення і технічне переозброєння
основних фондів.
Розуміння інвестицій як вкладень тільки в основні фонди або тільки в цінні
папери є надто вузьким і не розкриває сутності цієї економічної категорії. Інвестиції
можуть здійснюватися в будь-які фінансові та реальні активи. В Законі України “Про
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інвестиційну діяльність”, прийнятому в 1991 році, інвестиції трактуються як всі види
майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається
соціальний ефект[1].
На думку Черепа А.В., Кадієвського М. О., Ходаківського Є. І. хоч дане
визначення інвестицій справді вигідно відрізняється від попередніх, все ж таки воно
має ряд недоліків. По-перше, серед об’єктів вкладення грошові кошти правильніше
буде виділяти окремо, а не відносити їх до майнових цінностей, тим більше, що вони є
основним інвестиційним ресурсом. Отже, коректніше буде сказати, що інвестиції – це
вкладення грошових, майнових та інтелектуальних цінностей.
По-друге, в цьому визначенні зазначається не мета здійснення інвестицій, як в
будь-якому іншому визначенні, а уточнюється характеристика об’єктів вкладення: це
вкладення в об’єкти тільки такої діяльності, в результаті якої створюється прибуток
(дохід) або досягається соціальний ефект. Тому незрозуміло, чи тут автоматично
вважається, що метою інвестиційних вкладень є отримання прибутку (доходу) або
досягнення соціального ефекту, чи інвестиції можуть здійснюватися з будь-якою
метою, аби об’єкти вкладення відповідали вищезазначеним характеристикам.
По-третє, визначення досягнення соціального ефекту як мети інвестиційної
діяльності суперечить сутності інвестицій як економічної категорії. Інвестиція може
викликати як позитивний, так і негативний соціальний ефект, але при цьому вона
залишається інвестицією [5].
Під інвестиціями слід розуміти тільки ті вкладення, метою яких є отримання
прибутку (доходу). І саме за цією метою потрібно відрізняти інвестиції від інших
вкладень коштів.
Інвестиції – це всі види грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в реальні та фінансові активи з метою отримання прибутку (доходу). Таке
визначення інвестицій чіткіше і зрозуміліше.
Різноманіття понять терміну “інвестиції” в сучасній вітчизняній і зарубіжній
літературі в значній мірі визначається широтою сутнісних сторін цієї складної
економічної категорії. Тому для уточнення змісту цієї категорії розглядають основні
характеристики, що формують її суть (див. рис. 1.)
В

економічній

літературі

визначення

категорії

інвестицій

є

досить

різноманітним. Вивченням економічної сутності інвестицій займалися як зарубіжні, так
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і вітчизняні вчені-економісти Александер П, Бейлі Дж., Ковтун О.П., Крупка Я.Д.,
Музиченко А.С., Пересада А.А., Реверчук С.К., Шарп У. та багато інших. Але
проведені дослідження мали більш односторонній підхід з фінансової, економічної або
облікової точки зору. А тому вивчення комплексного поєднання основних підходів до
економічної сутності інвестицій є актуальним і потребує уточнень.
1.Об’єкт економічного
управління
10.Носій фактора ліквідності
9.Носій фактора ризику
8.Об’єкт тимчасової переваги
7.Об’єкт власності і розпорядження

6.Об’єкт ринкових відносин

І
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
І
Ї

2.Найбільш активна форма залучення
накопиченого капіталу в економічний
процес

3.Можливість використання
накопиченого капіталу у всіх
альтернативних формах
4.Альтернативна можливість вкладення
капіталу в різні об’єкти господарської
діяльності

5.Джерело генерації ефекту
підприємницької діяльності
Рис. 1 Основні характеристики інвестицій як об’єкта управління

Сьогодні проблема підвищення ефективності інвестиційної діяльності є однією
із найбільш важливих. Для забезпечення стабільного розвитку економіки і досягнення
Україною конкурентноздатності на світових ринках необхідним є значний притік
інвестиційних ресурсів в економіку, їх оптимальний розподіл з урахуванням балансу
між короткотерміновою рентабельністю і стратегічними завданнями розвитку
національної економіки України.
Інвестиційна діяльність включає в себе сукупність дій її суб’єктів (інвесторів і
учасників) щодо здійснення інвестицій з метою одержання доходу або прибутку.
Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на Україні,
регулюються Законом “Про інвестиційну діяльність” та іншими законодавчими актами
України. Інвестиційна діяльність суб’єктів України за її межами регулюється
законодавством іноземних держав на території якої ця діяльність здійснюється,
відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України [1,2].
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позитивних

структурних зрушень в економіці.
Відповідно до таких цілей головними завданнями інвестиційної діяльності
стають:
⎯

збільшення обсягу інвестиційних ресурсів за рахунок усіх джерел

фінансування (кредитні ресурси комерційних банків, кошти приватних та іноземних
інвесторів, кредитні лінії, бюджетні та власні кошти);
⎯

визначення пріоритетних напрямів використання інвестицій, у тому числі

державних у межах бюджету;
⎯

забезпечення

ефективного

використання

капітальних

вкладень,

удосконалення відтворювальної і технологічної структури об’єктів інвестування (нове
будівництво, включаючи розширення діючих підприємств, технічне переозброєння і
реконструкція, підтримка діючих потужностей).
Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи
України та іноземних держав, а також держава.
Питання сутності й динаміки розвитку інвестицій, регулювання інвестиційної
діяльності за допомогою ринкових і державних механізмів досліджувалися багатьма
вченими-економістами різних країн світу. Закордонні дослідники особливу увагу
приділили інвестиційним ринкам і угодам; розробці стратегії інвестування в умовах
розвитку ринкових відносин; аналізу ролі окремих видів інвестицій у розвитку
підприємницької активності (особливо інвестиційним можливостям різних цінних
паперів); інвестуванню в окремі сфери і об’єкти, у тому числі в нерухомість;
економічному аналізу інвестиційних проектів. Усі ці напрями пов’язані з необхідністю
вирішення важливого завдання – виробництва продукції і найбільш раціонального
використання обмежених ресурсів [4].
Розроблено чимало механізмів інвестиційного ринку, фінансового забезпечення
інвестування, механізму розробки й оцінки ефективності інвестиційних проектів,
основних джерел інвестицій, інвестиційних ризиків, інвестиційного клімату в країні та
регіонах, управління фінансовими інвестиціями, методів державного регулювання
інвестиційної діяльності, зв’язку інвестування й підприємництва.
Водночас, сучасна практика висуває до економічної науки нові вимоги
переосмислення багатьох питань, пов’язаних із повноцінним ресурсним забезпеченням
переходу до економічного зростання, інноваційного типу розвитку господарських
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систем усіх рівнів. Не справдилися очікування активного потоку інвестицій з різних
джерел у реальний сектор економіки. Це стосується коштів домогосподарств,
іноземних інвестицій, комерційних банків, недостатньо враховується в публікаціях і
практика

управління

системністю

різних

видів

інвестицій,

їх

пропорційний

взаємозв’язок. Мало результативним залишається механізм державного впливу на
інвестиційні процеси через нечітке розуміння функцій держави в економіці й
інвестуванні.
Спостерігається чітка тенденція до зростання обсягу капітальних інвестицій за
період 2006-2011 рр. (див. рис. 2).
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Рис. 2 Обсяги капітальних інвестицій в Україні за період 2006- січня-вересня 2011 рр., млн.. грн. [7]

Так, уже за період січня-вересня 2011 р. капітальні інвестиції, спрямовані у
розвиток економіки держави, склали 118 277 млн. грн., що становить 79,4% загального
обсягу капітальних інвестицій 2010 року (рис. 3).
125254

140000
120000
100000

75714

80000
60000

102125

93096

37178

51011

інвеситиції в
основний
капітал

40000
20000
0
2006

2007

2008

2009

2010

січеньвересень
2011

Рис. 3 Динаміка інвестицій в основний капітал в Україні за період 2006-січня-вересня 2011 рр.,
млн.. грн. [7]
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Сучасні умови економічного розвитку вимагають проведення активної політики
по залученню прямих іноземних інвестицій. Але надходження іноземних інвестицій до
України – незначні. В порівнянні з країнами Східної Європи обсяг іноземних
інвестицій, які поступають в економіку України, в 3-7 разів менше [3].
За даними Держкомстату України, на 1 січня 2010 року загальний обсяг ПІІ,
вкладених за роки незалежності в економіку Україну, досягнув 16,4 млрд. дол.. США.
Загальний обсяг ПІІ зріс на суму 7,4 млрд. дол. США в порівнянні із збільшенням на
2,0 млрд. за 2008 рік. За 2010 рік надходження ПІІ в економіку України становили 21,2
млрд. дол.. США. Це на 29,3% перевищує обсяг надходжень протягом 2009 року, що
склало додатково 4,8 млрд. дол.. США.
При цьому варто підкреслити, що, відповідно даних Держкомстату України,
основними сферами участі іноземного капіталу в 2010р. були: фінансовий сектор –
загальна сума інвестицій 993,9 млн. дол.. США, промисловість – 703,2 млн. дол.. США,
нерухомість – 385,3 млн. дол. США. Найбільший інтерес до України виявили
європейські інвестори: обсяги фінансування з Франції становили – 676,0 млн. дол.
США, з Кіпру – 554,3 млн. дол.. США, Нідерландів – 433,9 млн. дол. США, Великої
Британії – 350,3 млн. дол. США, Австрії – 221,4 млн. дол. США, і Німеччини – 198,6
млн. дол.. США (див. рис. 4).
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Рис. 4 Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України з за період 2007-2011 рр. , млн.
дол. США [7]

Говорячи про досвід залучення прямих іноземних інвестицій в економіку, слід
наголосити на деяких моментах, що стримують цей процес. Насамперед, вузькість
ринків невеличких країн-реципієнтів, далі слід зазначити недостатню – за західними
стандартами – розвиненість ринкової інфраструктури в країні, яка, щоправда,
поступово долається. Вкрай негативну роль відіграє успадкована від соціалістичного
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періоду застарілість основної частини виробничих потужностей багатьох галузей. Вони
виявилися

мало

привабливими

об’єктами

вкладення

капіталу,

що

пояснює

уповільнений хід так званої великої приватизації і слабкий приплив у цю сферу
іноземного капіталу. І, нарешті, - недостатня кваліфікація та невисока трудова
дисципліна персоналу; причому особливо сильно відчувається нестача сучасних
менеджерів.
За останні роки значно зросла роль державного регулювання інвестиційних
процесів і тому актуальним стає використання прогресивних форм управління і
сучасного методичного забезпечення цієї сфери. На більшості ж промислових
виробництв немає стратегії розвитку, структура управління неефективна, не
здійснюється
маркетингу.

бізнес-планування,
Зазначені

не

чинники

усвідомлена

негативно

необхідність

впливають

на

професійного

прийняття

рішень

потенційними інвесторами, оскільки існує великий ризик втрати коштів. У результаті,
навіть

рішучі

спроби

держави

створити

сприятливий

інвестиційний

клімат

нівелюються на мікрорівні. Для цього необхідний глибокий аналіз причиннонаслідкових зв’язків.
Нагальність

активізації

інвестиційної

діяльності

підприємств

можна

проілюструвати схемою причинно-наслідкових зв’язків між інвестиціями та їх
очікуваними результатами (див. рис. 5).
ІНВЕСТИЦІЇ
Випуск нової
продукції

Підвищення
якості продукції

Підвищення технічного і
технологічного рівнів виробництва

Покращення
ресурсного
забезпечення

Створення нових
робочих місць

Поліпшення галузевої і
територіальної структури
виробництва
Зменшення імпорту та
поліпшення зовнішньоторговельної діяльності

Підвищення конкурентоспроможності продукції
ЗРОСТАННЯ ВВП
Рис. 5 Причинно-наслідкові зв’язки між інвестиціями та їх очікуваними наслідками

Інвестиційна

політика

держави

є

вирішальним

чинником

створення

сприятливого режиму для іноземних інвестицій. Правильно і своєчасно відображаючи
найсуттєвіші проблеми кожного підприємства і суспільства в цілому, вона здатна
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активізувати економічне зростання. Разом з тим обсяги інвестицій не можуть вирішити
проблеми економічного зростання, все залежить від ефективності використання.
Державна інвестиційна політика України на сучасному етапі розвитку економіки
повинна включати такі пріоритетні напрямки інвестицій:
⎯
створення

пріоритетний розвиток і модернізація паливно-енергетичного комплексу,
власної

бази

–

інфраструктури

енергоносіїв,

впровадження

енергозберігаючих технологій;
⎯

структурна перебудова господарства, розвиток інфраструктурних галузей

з використанням інноваційних проектів, реконструкція і створення нових екологічно
чистих виробництв;
⎯

інвестування галузей і виробництв, які б сприяли розширенню

конкурентного середовища, розвитку приватизації і підприємництва;
⎯

вибіркове інвестування і державна підтримка виробництв, які потребують

оновлення фондів і мають значний інноваційний потенціал, за допомогою якого можна
здійснити нарощування обсягів виробництва;
⎯

припинення інвестування неперспективних, технологічно відсталих,

збиткових виробництв.
Таким чином, для активізації інвестиційної діяльності в Україні, слід, передусім,
у законодавчому порядку розширити сферу впливу та дії державного регулювання
інвестиційної діяльності, яка повинна стати основою виваженої економічної політики
держави, здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах і в господарських
структурах різних форм власності, на різних рівнях, а саме:
⎯

залучити

до

активної

інвестиційної

діяльності

всіх

суб’єктів

господарювання різних форм власності;
⎯

сприяти розширенню та розвитку національного товаровиробника і

ринкової інфраструктури;
⎯

фінансувати перш за все стратегічні та пріоритетні галузі економіки,

сприяти розвитку високотехнологічних та конкурентоспроможних виробництв;
⎯

сприяти

впровадженню

науково-технічних

розробок,

особливо

національних, з метою здешевлення робочих місць і зайнятості населення;
⎯

ширше залучати і раціональніше використовувати іноземні інвестиції [6].

З метою залучення більших обсягів інвестицій потрібне переформування
вітчизняної економіки для підвищення її конкурентоспроможності та її інтеграція у
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світові економічні структури; створення прогнозованого і стабільного середовища у
бізнесі. Тут важливим є вибір державою певного напрямку сприянню інвестиційної
діяльності. Орієнтовно це можна представити таким чином (див. рис. 6).
Зростання іноземних
інвестицій та їх
регулювання за межами
країни

Вилучення пріоритетних
сфер та об’єктів
інвестування

Податкове регулювання

Бюджетне регулювання
Забезпечення захисту
інвестицій
Експертиза інвестиційних
проектів

Регулювання фондового
ринку

НАПРЯМИ
ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Забезпечення захисту
інвестицій

Кредитне регулювання

Проведення гнучкої
амортизаційної політики

Рис. 6 Державне регулювання інвестиційної діяльності

Передумовою пожвавлення вітчизняної економіки є впорядкування всієї
системи економічних відносин із територіями, які спрямовані на активізацію
інвестиційної діяльності та комплексну реалізацію інвестиційних програм у регіонах.
Висновки
Інвестиційна діяльність в Україні ще перебуває в стані становлення, причому
цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється
взаємозалежність всієї економічної системи та інвестиційної діяльності, яка є джерелом
фінансування господарського механізму. Основною причиною слабкості інвестиційної
діяльності в Україні є не стільки законодавча та правова база, скільки економічна
криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв’язків.
Отже, головне в інвестиційній політиці держави – не просто залучення коштів за
будь-яку ціну, а розумне їх спрямування. Вона є складовою частиною економічної
політики, яка проводиться державою, галузями, регіонами, підприємствами, шляхом
встановлення масштабів і структури інвестицій, джерел формування, напрямків їх
раціонального використання, відновлення технічної бази виробництва, розвитку
ринкових механізмів та підвищення рівня життя населення. Вона повинна передбачати
стратегічне прогнозування і планування інвестиційного процесу в реальному секторі
економіки, сприяти вирішенню завдань соціально-економічної стратегії країни і
спрямовуватися на реконструкцію тих підприємств, які здатні за короткий термін стати
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конкурентоспроможними на світовому ринку, задовольняти внутрішній попит
населення в продукції та послугах, підвищувати зайнятість населення, отримувати
високий прибуток і сплачувати податки, відроджувати вітчизняне виробництво і
скорочувати необхідність імпорту товарів, розвивати науку та наукоємні виробництва.
Прогресивним напрямком подальших наукових досліджень у цій сфері є аналіз
інвестиційних процесів у окремих видах економічної діяльності як країни, так і її
регіонів.
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Аннотация
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
В статье исследовано теоретические и методологические аспекты инвестиционной
привлекательности отечественной экономики, влияние инвестиционной активности на экономическое
развитие страны и ее регионов. Выделены факторы, которые негативно влияют на инвестиционный
процесс. Проведен анализ эффективности регуляции инвестиционной деятельности в Украине.
Предложены направления повышения инвестиционной привлекательности отечественной экономики.
The Summary
FEATURES OF THE INVESTMENT IN UKRAINE'S ECONOMy
In the article investigational theoretical and methodological aspects of investment attractiveness of
domestic economy, influence of investment activity on economic development of country and its regions.
Factors which negatively influence on an investment process are selected. The analysis of efficiency of adjusting
of investment activity is conducted in Ukraine. Directions of increase of investment attractiveness of domestic
economy are offered.
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МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ
БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ
М.І. БАЛОГ
Мукачівський державний університет, магістр спеціальність “облік і аудит”

В статті досліджено питання теоретичних та методологічних проблем та особливостей
системи контролю бюджетних установ, а також розкрито його значення в процесі прийняття
ефективних управлінських рішень. Значну увагу автор приділяє питанню впровадження зарубіжного
досвіду щодо діяльності державних аудиторів та ревізорів, яка відноситься до категорії аудиту
адміністративної діяльності.

Об’єкти та методи дослідження
В системі державного контролю України за ефективним і раціональним
використанням фінансових ресурсів та майна існує низка невирішених питань,
пов’язаних з визначенням особливостей контролю за використанням державних
ресурсів бюджетними установами, а також потребує подальших досліджень і розробок
організаційних та методичних засад здійснення контрольних повноважень держави та її
органів.
Огляд літературних джерел показує, що питання методики та організації
контролю в різних аспектах висвітлюють автори: І.А. Білобжецький, М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинець, Б.І. Валуєв, П.Т. Ворончук, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, Є.П. Дедков,
Р.Т. Джога, В.П. Завгородній, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський,
В.М. Онищук, Є.В.Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О.
Шевчук. Проте названі вчені розглядають проблеми контролю, ревізії та аудиту, які
стосуються суб’єктів господарювання в цілому, а не конкретно бюджетних установ.
Проблемами методики та організації контролю в бюджетних установах займалося
незначне коло науковців, а саме: М.М.Каленський, В.І.Крисюк, О.В.Юрченко та ін.
Зазначене вище, а також необхідність дослідження питання визначення місця і
розмежування

функцій

кожного

органу

державного

економічного

контролю,

недостатня розробленість теоретичних і методичних підходів щодо формування
контрольних функцій ДФІ, підвищення їх значення в удосконаленні механізму
управління державною власністю і фінансовими ресурсами свідчать про актуальність
даної проблематики, її важливе теоретичне і практичне значення.
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Постановка задачі
Мета і завдання дослідження полягають у розробці на основі зарубіжного
досвіду рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи контролю
бюджетних установ з метою підвищення ефективності їх управління.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:
•

дослідити методологію здійснення державного контролю у зарубіжній

практиці;
•

дослідити значення таких категорій як “економічність”, “продуктивність” та

“ефективність” у процесі здійснення контрольних заходів;
•

проаналізувати та виявити переваги і недоліки в організації проведення

контрольно-ревізійних процедур в розвинутих країнах з метою удосконалення
управління бюджетними установами;
•

розробити практичні рекомендації щодо можливості використання та

впровадження передового зарубіжного досвіду в практику державної системи
контролю України.
Результати та їх обговорення
Сучасна економічна та політична ситуація в Україні вимагає створення таких
умов контрольного процесу, за яких нераціональне витрачання коштів та недбале
ставлення до державної власності було б неможливим та ускладненим. Багато проблем
провокуються також неефективністю управління на різних рівнях і нездатністю
державного контролю боротися не стільки з наслідками цього явища (порушеннями та
випадками шахрайства), скільки з його реальними причинами.
На нашу думку, корисним для українських ревізорів може бути досвід
зарубіжних країн, які вже давно здійснюють удосконалення системи державного
контролю. Цей досвід потрібно вивчати, критично аналізувати і використовувати на
практиці.
Сьогодні більшість перевірок, які здійснюються державними аудиторами
(ревізорами) у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та багатьох інших країнах
мають мультицільовий і мультикритеріальний характер. Дані перевірки, які можна
віднести до категорії аудиту адміністративної діяльності (ААД) мають багато спільних
рис з ревізіями, які проводяться державною контрольно-ревізійною службою України,
але у той же час у багатьох аспектах відрізняються від них.
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У більшості зарубіжних країн державний аудитор виконує не тільки роль
контролера, але й консультанта – активного учасника процесу удосконалення
управління бюджетними установами.
Щоб виконати свою роль, державний аудитор не тільки досліджує фінансові
звіти та документи і перевіряє законність витрачання коштів бюджетними установами
(фінансовий аудит), але й здійснює перевірки, які називаються аудитом відповідності
вартості витраченим коштам – ВВВК (англ. Value for Money Auditing – VFM Auditing).
Цей вид діяльності державних аудиторів у багатьох країнах належить до сфери аудиту
(ревізії) урядових структур, державних підприємств та неприбуткових організацій, але
у ряді випадків поширюється і на приватні фірми та корпорації. В останньому випадку
особи, що здійснюють перевірку, мають статус незалежних, а не державних аудиторів.
Аудит ВВВК являє собою нове бачення контрольної функції, яку державний
аудитор виконує разом з керівниками організацій, що підлягають перевірці. У цьому
контексті державний аудитор виступає як партнер (учасник) процесу впровадження
якісного управління в бюджетній сфері. Дійсно, саме аудит ВВВК демонструє
важливість партнерства між державними аудиторами і керівниками бюджетних
установ. Аудитор як порадник виконує об’єктивно важливу і конструктивну функцію
переконання державних службовців, відповідальних за здійснення перебудови
всередині організації, а також вкладає свій внесок в удосконалення управління [1, c.7].
У посібнику, опублікованому Управлінням генерального аудитора Канади,
наводиться таке визначення аудиту ВВВК: “Аудит ВВВК – це систематична,
цілеспрямована, організована та об’єктивна експертиза адміністративної діяльності.
Він здійснює для Парламенту оцінку ефективності такої діяльності: забезпечує
інформацією, спостереженнями і рекомендаціями, призначеними для підтримки
відповідального, чесного та продуктивного управління і заохочення відповідальності та
впровадження найкращої практики” [2, c.4].
Сфера аудиту ВВВК включає перевірку економічності, продуктивності,
ефективності

витрат

та

зовнішнього

ефекту

урядової

діяльності;

процедури

вимірювання ефективності; розподіл відповідальності всередині установи; заходи щодо
збереження державного майна; тощо.
Об’єктом аудиту ВВВК може бути будь-яка урядова (державна) структура або
діяльність (вид діяльності), діяльність місцевих структур або функціональна сфера
загальнодержавного рівня [2, c.4].
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На нашу думку, аудит ВВВК становить значний інтерес для української системи
державного контролю. Причиною цього є необхідність реформування системи
управління бюджетними установами, яка на сьогоднішній день є неефективною і не
відповідає як вимогам ринкової економіки, так і очікуванням суспільства.
Усі види контролю мають свою ієрархію цілей і ключових критеріїв, згідно яких
вони здійснюються. Традиційна ревізія у державному секторі економіки України
ставить за мету перевірку дотримання чинного законодавства, зосереджуючись на
фінансових аспектах. Разом з тим, мало уваги приділяється оцінці ефективності
управління бюджетними установами та ефективності їхньої діяльності.
Щодо

аудиту

ВВВК,

його

головними

критеріями

є

економічність,

продуктивність та ефективність, причому в перерахованих критеріях превалює саме
останній. Поняття ефективності, так як його трактують зарубіжні вчені, полягає
насамперед у визначенні раціональності витрачання організацією своїх ресурсів для
виробництва товарів, надання послуг чи здійснення регулятивного впливу.
Отже, використовуючи традиційний кібернетичний підхід, можна розглядати
організацію (у тому числі бюджетну установу) як певну систему, на вході якої є певні
ресурси (людські, матеріальні, фінансові, тощо), на виході – певні товари, послуги чи
регулятивні впливи, а в якості перетворювача виступає сукупність внутрішніх процесів
та функцій (постачання, виробництво продукції/надання послуг, отримання виручки,
регулювання, планування, мотивація, тощо). Таким чином, державні аудитори у
зарубіжних країнах орієнтуються на перевірку діяльності бюджетних установ
відповідно до трьох ключових критеріїв, тісно взаємопов’язаних між собою, –
економічності, продуктивності та ефективності.
Концепції, покладені в основу методології аудиту ВВВК, протягом останніх
років змінювалися неодноразово. Наприклад, сер Дж. Боурн, керівник департаменту
аудиту при уряді Великої Британії, зазначає, що державні аудитори традиційно більше
зосереджувалися на надійності процесів і процедур всередині урядових (бюджетних)
установ. Але в кінцевому випадку перевищення вартості над витраченими коштами
визначається не через процеси, а через результати, досягнуті за рахунок бюджетних
коштів.
На нашу думку, такий підхід має під собою раціональну основу. Дійсно,
перевірки, орієнтовані на процеси, є більш трудомісткими, ніж перевірки, орієнтовані
на результати, а отже й менш продуктивними – це перший аргумент на користь
Журнал наукових праць №12(7)’2012

176

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

британської практики аудиту ВВВК. Другий аргумент – це те, що через результати
набагато легше визначати особисту відповідальність урядовців та керівників
бюджетних установ, а отже і стимулювати їх до найкращого виконання своїх функцій.
Загалом багатий і корисний досвід аудиту ВВВК нагромаджено у ряді
економічно розвинених країн світу, де цей вид аудиту успішно використовується вже
багато років і дозволяє підтримувати конкурентоспроможність державного сектору
економіки. Найбільш тривалі традиції аудиту ВВВК, який часто називають аудитом
ефективності чи управлінським аудитом, існують у таких країнах як США, Велика
Британія, Швеція, Японія та Австралія.
Зокрема, у США і Великій Британії потреба у проведенні аудиту ВВВК у
державному секторі виникла внаслідок вимог платників податків та політиків більшої
відповідальності від уряду і бюджетних організацій за використанням коштів.
У Великій Британії у 1983 р. було створено Національне аудиторське (ревізійне)
управління (NAO), на яке було покладено відповідальність за представлення
Парламенту надійної інформації про витрачання коштів центральним урядом в Англії,
Шотландії і Уельсі. Урядові департаменти, агенції та інші державні структури, які
утримуються за рахунок платників податків, повинні звітуватися перед Парламентом
про ефективність фінансового менеджменту і витрачених коштів. У даних звітах
розкривалася інформація про економічність та ефективність витрат, здійснених на
соціальні потреби. Здійснюючи аудит ВВВК, британські урядові аудитори звертають
увагу не тільки на випадки надмірного чи нецільового витрачання коштів, але й на
прогресивну практику.
Метою аудиту ВВВК є поліпшення управління урядових (бюджетних) установ
та агенцій і забезпечення підзвітності та відповідальності керівників у цих організаціях.
Потрібно зауважити, що аудит ВВВК у Великій Британії проводиться не тільки на рівні
центрального уряду, але й на місцевому рівні та у деяких галузях. Крім того, аудит
ВВВК використовується у приватному секторі приблизно з 1984 року [3, c.141].
В цілому у США попит на проведення перевірок на зразок аудиту ВВВК
збільшується, хоча цей вид аудиту не є обов’язковим. Про це свідчить зростання частки
аудиту ВВВК та аудиту ефективності у загальній структурі доходів найбільших
аудиторсько-консультаційних фірм [4, c.90].
У Швеції аудит ВВВК також є одним з ключових видів аудиту у державному
секторі. Шведське Національне управління аудиту (Riksrevisionsverket – RRV) почало
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здійснювати аудит ВВВК ще у 1970 році. З самого початку головним завданням RRV
було визначення ефективності вирішення урядовими агенціями встановлених для них
завдань. Зараз аудит ВВВК у Швеції – це перевірка роботи урядових агенцій та оцінка
ефективності використання ресурсів [4, c.91].
У структурі RRV існує Департамент аудиту ефективності, який виконує низку
функцій, зокрема зосередження уваги центрального уряду та урядових агенцій на
проблемах ефективності їхньої роботи та забезпечення центрального уряду та урядових
агенцій кваліфікованими рекомендаціями, спрямованими на поліпшення роботи і
підвищення її ефективності [4, c.91].
В Японії Комітет з аудиту, відповідальний за проведення ревізії рахунків
центрального уряду, отримав повноваження (закріплені у законодавстві) на здійснення
перевірок ефективності ще у 1889 році.
В Австралії інтерес до аудиту ВВВК (аудиту ефективності) переважно
проявляється у державному секторі, хоча за твердженням Л.Д. Паркера аудит ВВВК та
аналогічні дії, що виконуються у межах аудиту ефективності чи управлінського аудиту,
представлені однаково у державному і приватному секторах економіки [5, c.11].
Л.Д. Паркер, фактично, є одним з небагатьох вчених, хто звернув увагу на
необхідність уточнення термінології.
На думку Л.Д. Паркера, управлінський аудит переслідує ті ж самі цілі, що й
операційний аудит, але сам термін є більш вживаним у приватному секторі, де за
допомогою управлінського аудиту керівники намагаються ідентифікувати проблеми,
що існують в організації. Згідно визначення Л.Д. Паркера, власне управлінський аудит
може бути визначений як оцінка менеджменту і функціонування організації, а також
виконання роботи в контексті економічності, продуктивності та ефективності
діяльності [5, c.10].
Інший відомий вчений Г. Вінтен розглядає термін “управлінський аудит” як
найширший і такий, у який почергово “вкладаються” такі поняття як операційний
аудит і фінансовий аудит. Г. Вінтен вважає, що останній може вважатися частиною
операційного або управлінського аудиту [6, c.76].
Висновки
В сучасних умовах економіки аудит ВВВК виконує надзвичайно важливу
функцію підтримання на належному рівні якості управління в уряді та державному
секторі економіки. Враховуючи численні випадки недосконалого і нераціонального
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управління державною власністю в Україні, перевірки на зразок аудиту ВВВК були би
доцільними у практиці контрольно-ревізійної служби України. Міжнародний досвід
свідчить про досягнення відчутного прогресу в справі удосконалення управління в
урядових структурах та державному секторі за рахунок постійного проведення аудиту
ВВВК державними аудиторами (ревізорами) багатьох країн. Потрібно поступово
формувати інший підхід до здійснення державного контролю, при якому ревізор буде
не лише виявляти факти порушень чинного законодавства, але й співпрацювати з
керівництвом бюджетних установ, допомагати налагодити таку систему внутрішнього
контролю, яка би ускладнювала будь-які зловживання і сприяла зростанню ефективності установ бюджетної сфери України.
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АННОТАЦИЯ
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
Бюджетными учреждениями в зарубежной практике
В статье исследованы вопросы теоретических и методологических проблем и особенностей
системы контроля бюджетных учреждений, а также раскрыто его значение в процессе принятия
эффективных управленческих решений. Значительное внимание автор уделяет вопросу внедрения
зарубежного опыта деятельности государственных аудиторов и ревизоров, которая относится к
категории аудита административной деятельности.
THE SUMMARY
METHODS AND ORGANIZATION OF STATE CONTROL IN THE MANAGEMENT COMMITTEE
OF INSTITUTIONS IN FOREIGN PRACTICES
In the article the questions of theoretical and methodological problems and peculiarities of the control
system of budgetary institutions, as well as revealed its importance in the process of taking effective
management decisions. Considerable attention is given to the issue of international experience implementing the
activities of government auditors and audit, which is classified as an audit of administrative activities.
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УДК 336
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В.В. ГОБРЕЙ
Мукачівський державний університет

У статті визначено поняття фінансового ризику, чинники які впливають на нього та силу їх
впливу в сучасних умовах функціонування економіки України, запропоновано модель управління
фінансовими ризиками на підприємстві.
Ключові слова: фінансові ризики, фінансово-господарські ризики,.

Постановка задачі
Проблема управління ризиком існує у будь-якому секторі господарювання - від
сільського господарства і промисловості до торгівлі і фінансових установ, що пояснює
її актуальність.
У зв'язку з цим є актуальним визначення системи показників оцінки ризику при
плануванні діяльності підприємства, чинників впливу на неї, розробка практичних
рекомендацій по зниженню і мінімізації ризиків, а також розробка стратегії управління
ризиком.
Об'єкти та методи дослідження
Проблема оцінки ризику і його вплив на ефективність планування в різних
аспектах розглядалася в наукових публікаціях Галайда В. А., Давидовой Л.В., Зозулюк,
А.В., Ковальова В. В., Козирева В. А., Лобанова А., Логовинского Е., Литнева О.,
Образцова М.В., Пороху А., Чугунова А., Романова М.Н., Синько И.В., Тумасянца Р. І.,
і інших авторів.
Аналіз міри розробленості проблеми оцінки ризику діяльності підприємств в
ринковій економіці показує, що, незважаючи на велику увагу вітчизняних і зарубіжних
дослідників до цієї проблеми, багато її аспектів, недостатньо досліджені, а саме
фінансові ризики, властиві підприємствам реального сектора економіки.
В якості методологічної основи використовуються:
а) горизонтальний (тимчасовим) аналіз - порівняння значень кожного показника
з попереднім періодом;
б) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури окремих видів,
груп показників;
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в) аналіз відносних коефіцієнтів - розрахунок співвідношення між окремими
показниками різних форм звітності з метою визначення взаємозв'язків між
показниками.
Результати та їх обговорення
Одним з найважливіших функціональних завдань управління фінансами суб'єкта
господарювання є управління фінансовими ризиками, що забезпечується створенням і
реалізацією певної моделі управління ризиками як відокремленого функціональноорганізаційного блоку фінансового менеджменту. Слід зауважити, що в сучасній
фінансовій

літературі

такий

функціонально-організаційний

блок

фінансового

менеджменту часто називають як ризик-менеджмент (Risk Management), проте надалі
ми використовуватимемо переважно термін управління фінансовими ризиками, який
можна визначити таким чином: управління фінансовими ризиками – це специфічний
функціонально - організаційний блок в структурі моделі фінансового менеджменту на
підприємстві, який відповідає за виявлення, ідентифікацію, оцінку і нейтралізацію
фінансових ризиків при здійсненні операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, а
також сукупного ризику фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання в
ринковому середовищі.
Виходячи з наведеного вище визначення управління фінансовими ризиками
суб'єкта господарювання, можна обгрунтувати основні положення формування моделі
управління фінансовими ризиками. Так, на основі новітніх теорій корпоративних
фінансів і сучасній практиці управління фінансами суб'єктів господарювання прийнято
виділяти наступні чинники формування моделі управління фінансовими ризиками:
1. Структуризація

моделі

управління

фінансовими

ризиками

суб'єкта

здійснюється виключно на основі особливостей фінансово-господарської діяльності
конкретного

підприємства,

його

статутних

цілей

з

урахуванням

теоретико-

методологічних основ;
2. Управління ризиками суб'єкта господарювання здійснюється на основі
системотворної сукупності кількісних показників (коефіцієнтів) відповідно до системи
цілей і завдань моделі управління грошовими потоками суб'єкта господарювання;
3. Вхідна первинна інформація, необхідна для управління ризиками, має бути
повною і достовірною і включати, зокрема, якісні параметри і кількісні показники, які
характеризують основні чинники формування ризиків;
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4. Цільові показники управління фінансовими ризиками (як і вхідна первинна
інформація) мають бути приведені до порівнянних одиниць виміру, що забезпечує
можливість їх адекватною фінансово - математичної і аналітичної обробки, а також
формування тренду їх зміни;
5. Кожен

з

сукупності

фінансових

показників

і

коефіцієнтів,

які

використовуються моделлю фінансових ризиків суб'єкта господарювання з метою
фінансово-математичного моделювання цільових параметрів, має бути максимально
інформативним;
6. Обов'язкове обгрунтування вибору методів статистичного, математичного і
аналітичного

моделювання

з

метою

забезпечення

адекватності

виявлення,

ідентифікації, оцінки і нейтралізації фінансових ризиків;
7. Формування якісних і кількісних параметрів виявлення, ідентифікації і
оцінки ризиків суб'єкта господарювання в плановому періоді у рамках здійснення
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності відповідно до сукупності певних
напрямів спостереження, що встановилася, а також обгрунтування на їх основі
узагальнених показників моделі управління фінансовими ризиками;
8. Обгрунтування, твердження, реалізація і контроль за реалізацією методів,
форм і технологій нейтралізації виявлених ризиків у рамках здійснення операційної,
інвестиційної і фінансової діяльності.
Таким чином, формування адекватної і ефективної моделі управління ризиками
суб'єкта господарювання передбачає рішення наступної сукупності теоретикометодологічних і функціонально-організаційних проблемних питань, які можна
розподілити за наступними напрямами :
1) структура моделі управління ризиком суб'єкта господарювання;
2) характеристика основних чинників, які визначають параметри моделі
управління ризиками суб'єкта господарювання;
3) основні кількісні показники, які використовуються в моделі управління
ризиками суб'єкта господарювання;
4) особливості використання портфельного аналізу в моделі управління
ризиками.[15, c. 322]
Структуризація

моделі

управління

фінансовими

ризиками

суб'єкта

господарювання здійснюється, як правило, відповідно до основних функціональноорганізаційних завдань, які ставляться перед такою моделлю. Так, модель управління
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фінансовими ризиками спрямована на реалізацію наступних завдань, які, у свою чергу,
є взаємоузгодженими послідовними ітераціями в системі управління фінансовими
ризиками :
1.

виявлення ризиків - реалізується у формі детального аналізу кожної

окремої господарської операції в межах операційної, інвестиційної і фінансової
діяльності суб'єкта господарювання, виявлення альтернативних сценаріїв її розвитку і
обгрунтування

вірогідності

від

відхилення

планового

сценарію

формування

відповідних наслідків для підприємства;
2.

ідентифікація ризику - передбачає дослідження сукупності якісних

параметрів виявленого ризику, зокрема, джерела його формування, форми, виду і так
далі, і чинників їх формування;
3.

оцінка

ризиків

-

здійснюється у

формі

фінансово-математичного

дослідження ідентифікованих ризиків суб'єкта господарювання з використанням
відповідних кількісних методів з метою встановлення абсолютних і відносних величин,
які характеризують базові кількісні параметри такого ризику на основі сукупності
відповідних показників;
4.
фінансових

нейтралізація ризиків - здійснюється шляхом ухвалення управлінських
рішень

відносно

реалізації

превентивних

заходів

фінансового,

організаційного або правового характеру з метою забезпечення ефективності
господарської операції суб'єкта господарювання, і може включати, зокрема, уникнення
ризику, страхування, диверсифікацію і хеджування.
Як вже згадувалося раніше, сукупний ризик суб'єкта господарювання включає
сукупність різних ризиків, які можна об'єднати в наступні групи:
•

операційні ризики;

•

інвестиційні ризики;

•

фінансові ризики.

Відповідно,

чинники,

які

визначають

базові

характеристики

ризиків

відрізняються у рамках певних напрямів (центрів) ризиків.
Так, операційні ризики суб'єкта господарювання формуються під впливом
наступних чинників:
1)

тривалість

операційного,

виробничого

і

взаємозв'язок між ними;
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особливості постачання сировини, конкурентна позиція підприємства на

ринку ресурсів;
3)

модель грошових розрахунків;

4)

особливості формування і обороту дебіторської і кредиторської

заборгованості суб'єкта господарювання і ряд інших.
Негативний вплив певних чинників як форма ризику в операційній діяльності
визначає, передусім, формування фінансових результатів діяльності підприємства,
оскільки безпосередньо впливає на формування абсолютної величини і структури
витрат підприємства, а також розподіл в часі і формування його прибутків (наприклад,
узгодження таких чинників як створення готової продукції, її відвантаження і оплата
покупцями).
У свою чергу, інвестиційні ризики суб'єкта господарювання визначаються
рівнем і особливостями впливу таких чинників, як:
1)

зміна реальної (ринкової) вартості капітальних активів;

2)

резерв ліквідності суб'єкта господарювання;

3)

платоспроможність;

4)

окупність довгострокових інвестицій (як капітальних, так і фінансових);

5)

втрата контролю над афільованими і асоційованими підприємствами і

ряд інших.
Облік інвестиційних ризиків передбачає аналіз впливу на фінансове положення
суб'єкта господарювання і його фінансові результати (прибуток) особливостей
фінансування основних фондів, здійснення портфельного і прямого фінансового
інвестування, а також формування нематеріальних активів (фінансування розробки
новітніх технологій, їх впровадження і інші).
Фінансові ризики підприємства включають вплив сукупності фінансових
показників, які визначають особливості здійснення фінансової діяльності, зокрема:
1)

фінансовий леверидж;

2)

зміна кредитних ставок;

3)

особливості залучення, обслуговування і погашення зобов'язань суб'єкта

господарювання, що визначає абсолютний рівень і структуризацію початкових
грошових потоків по фінансовій діяльності і їх вплив на формування фінансових
результатів суб'єкта господарювання, добробут акціонерів (власників) і ринкової
вартості підприємства;
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4)

загроза

втрати

контролю

над

підприємством

(загроза

ворожого

поглинання), отже, втрата контролю за його грошовими потоками.[11, c. 86]
Ідентифікація і оцінка фінансових ризиків в структурі моделі управління
ризиками потребує формування відповідної системи показників, що робила б
можливим як дослідження якісних характеристик фінансових ризиків, так і їх кількісну
оцінку. Як вже згадувалося раніше, для кількісної оцінки фінансових ризиків прийнято
використовувати показники варіації, передусім, середнє квадратичне відхилення або ж
коефіцієнт

β.

дослідження

і

Проте, для розрахунку згаданих показників рівня ризику, а також
оцінки

інших

характеристик

фінансових

ризиків

можуть

використовуватися наступні показники, коефіцієнти і кількісні моделі : очікувана
величина цільового показника (як правило, очікувана прибутковість або прибутковість
активу) розраховується на основі фактичних величин цільового показника за минулі
періоди шляхом розрахунку математичного очікування на основі наступної формули
(кількісне математичне очікування величини цільового показника дорівнює середньою
арифметичною фактичних величин за попередні періоди) :
(1.1)
Х – очікувана величина цільового показника;
Хi - абсолютне значення цільового показника в i - ом періоді;
n - кількість періодів, які аналізуються і передують плановому.
Формування

моделі

управління

ризиками

суб'єкта

господарювання,

забезпечення її адекватності і ефективності передбачає використання в якості
функціонально-організаційного блоку системи методів кількісної оцінки ризиків
суб'єкта господарювання. Слід зауважити, що використання фінансово-математичних
методів кількісної оцінки ризиків суб'єкта господарювання тісно пов'язане з системою
показників і чинників, які визначають параметри реалізації моделі управління
ризиками [17, c. 124].
У сучасній практиці корпоративних фінансів для кількісної оцінки сукупного
ризику і окремих його складових можуть використовуватися ціла сукупність
різноманітних фінансово-математичних моделей, найбільш поширеними серед яких є
наступні:
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середнє квадратичне відхилення або дисперсія очікуваної величини цільового
показника -

(1.2)

σ – середнє квадратичне відхилення або абсолютна величина ризику;
σ 2 – дисперсія;
Хi - абсолютне значення цільового показника в n - ом періоді;

Х

– очікувана величина цільового показника (розраховується як математичне

очікування абсолютних значень цільових показників при n періодах);
n - кількість періодів, які аналізуються і передують плановому.
Для кількісної оцінки ризиків, пов'язаних з активами, які мають активний ринок
обертання, наприклад, цінні папери, може використовуватися коефіцієнт

β

(модель

шарпа (Sharpe) або САРМ) (1.3)

β – коефіцієнт _ - використовується в якості кількісної оцінки системного
(ринкового) ризику (market risk);
cov (RJ, Rm) - коваріація між Rj і Rm;
Rj - очікувана величина цільового показника для j - ого активу;
Rm - очікувана величина цільового показника для ринку цього активу;

σ 2m - дисперсія.
Коефіцієнт кореляції між окремими цільовими показниками, наприклад.
господарськими операціями, окремими видами ризиків або ж чинниками їх
формування. Коефіцієнт кореляції використовується (подібно до коваріації) для
встановлення взаємозалежності між цільовими показниками і розраховується по
наступній формулі:
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(1.4)
р х, y - коефіцієнт кореляції між цільовими показниками X і Y;
cov x, y - коваріація між цільовими показниками X і Y;

σ x - середнє квадратичне відхилення для цільового показника X;
σ у - середнє квадратичне відхилення для цільового показника Y.
Окрім цього, для потреб моделі управління ризиками разом з синтетичними
(розрахунковими)

коефіцієнтами

можуть

використовуватися

окремі

первинні

показники, які характеризують операційну, інвестиційну і фінансову діяльність
суб'єкта господарювання. Серед таких показників можна відмітити наступні:
1.

чистий прибуток (Net income);

2.

абсолютна величина грошових потоків (Cash Flow);

3.

приведена сучасна вартість (Net Present Value) грошових потоків;

4.

поточний курс корпоративних прав підприємства (Share Price);

5.

прибуток до виплати відсотків і сплати податків (earnings before interests

and tax);
6.

інші показники, виходячи з потреб аналізу конкретного виду ризику.

Важливе місце в інструментарії управління фінансовими ризиками суб'єкта
господарювання займає портфельний аналіз (portfolio analysis), який має ряд
функціонально-організаційних модифікацій і може використовуватися як для
виявлення, ідентифікації, оцінки, так і для вибору і обгрунтування методів
нейтралізації конкретного ризику. Серед найбільш поширених в сучасній фінансовоекономічній літературі являються наступні модифікації портфельного аналізу :
•

аналіз портфеля цінних паперів або інших ринкових активів (тобто

активів, які володіють активним ринком їх вторинного обертання) - використовується
для узгодження базових характеристик портфеля, як правило, рівня його прибутковості
і ризику шляхом диверсифікації;
•

на даний момент існує значна кількість теоретичних моделей для аналізу

портфеля активів (слід зауважити, що їх переважна більшість розроблялася для цінних
паперів, проте може вільно застосовуватися для інших активів) - формування
оптимального портфеля інвестицій (модель Марковица), модель Шарпа і інші;
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у

формі

портфельних матриці, зокрема:
1)

матриця консалтингової групи (портфель позиціонування суб'єкта

господарювання на цільовому ринку «ріст - частка ринку») Бостона;
2)

матриця Маккінзі (портфель позиціонування суб'єкта господарювання на

цільовому ринку «привабливість - конкурентні переваги»).
Слід зауважити, що портфельний аналіз може використовуватися для
ідентифікації і оцінки як якісних характеристик ризику у рамках операційної,
інвестиційної і фінансової діяльності суб'єкта господарювання (аналіз портфельних
матриць), так і кількісних параметрів відповідних груп ризиків (аналіз цільового
портфеля), крім того, функціонально-організаційні особливості портфельного аналізу
дозволяють використовувати його для взаємоузгодженого одночасного аналізу різних
видів фінансових ризиків, у тому числі, у разі потреби поєднання тих ризиків, які
піддаються кількісній оцінці, і ризиків, які не можуть бути оцінені кількісно.
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АННОТАЦИЯ
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье определенно понятие финансового риска, факторы которые влияют на него и силу их
влияния в современных условиях функционирования экономики Украины, предложена модель
управления финансовыми рисками на предприятии.
THE SUMMARY
WAYS USOVERSHENSTVOVANYYA CONTROL SYSTEM FYNANSOVЫMY LINE FOR THE
COMPANY
The concept of financial risk is certain in the article, factors which influence on him and force of their influence
in modern operating of economy of Ukraine conditions, a case financial risks frame is offered on an enterprise.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
М. ІГНАТИШИН, О. ПАЧКАЛ
Мукачівський державний університет

В даній статті визначено теоретичні аспекти фінансової стійкості підприємств та проведено
оцінку діючого підприємства на основі коефіцієнтного методу аналізу, що в свою чергу дає можливість
виявити його проблемні ділянки та підготували підґрунтя для розроблення та впровадження заходів
щодо покращення фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість, абсолютні і відносні коефіцієнти, підприємство.

В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень
на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки фінансового
стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих
коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні
аспекти діяльності підприємства.
Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та
відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів,
спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі
підприємства

можуть

збільшити

свій

майновий

потенціал,

відновити

платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових
явищ

на

підприємстві

є

можливим

тільки

за

систематичного

забезпечення

управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та
здатність

підприємства

до

подальшого

розвитку.

Така

фінансово-аналітична

інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану
підприємства.
Об’єкти та методи дослідження
Питання оцінки фінансового стану підприємств розглядалися в працях
зарубіжних науковців і практиків, зокрема: М. І. Баканова, І. Т. Балабанова, О. М.
Волкової, В. В. Ковальова, Л. Т. Гіляровської, Д. А. Єндовицького, О. Ю. Верланова, В.
М. Родіонової, Н. О. Русак, Р. С. Сайфуліна, М. О. Федотової, А. Д. Шеремета, Л.
Бернстайна та ін.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки
фінансового

стану

вітчизняних

підприємств

внесли

вчені-економісти:

О.

І.

Барановський, А. І. Даниленко, Л. А. Лахтіонова, О. В. Павловська, В. В. Сопко, А. М.
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Поддєрьогін, Н. П. Шморгун, Г. В. Савіцька, М. Д. Білик, О. О. Терещенко, М. Г.
Чумаченко та ін.
Постановка задачі
Метою статті є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу
фінансового стану підприємства, аналіз фінансової стійкості діючого підприємства та
розробка пропозицій щодо напрямків його покращення на планові періоди.
Результати та їх обговорення
Сьогоднішні умови функціонування підприємств характеризуються постійною
залежністю від усіх суб’єктів загальної інфраструктури. Підприємства постійно
співпрацюють з внутрішнім та зовнішнім середовищем, намагаються посилити своє
становище на ринку та послабити положення конкурентів.
У таких умовах їх діяльність неможливо захистити від негативних потрясінь.
Тому існує проблема фінансової захищеності (стійкості) в умовах негативного впливу
зовнішнього середовища, вміння швидко усувати загрози, а також пристосовуватися до
умов, що позитивно впливають на діяльність підприємства, використовуючи його
можливості [3].
Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови
стабільної реалізації (своєчасної оплати за поставлену продукцію, надані послуги,
виконані роботи) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої
зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами,
працівниками тощо. Іншими словами, загальна стійкість підприємства передбачає
насамперед такий рух його грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення
доходів над витратами.
Саме така ситуація виражає зміст фінансової стійкості, яка є головним
компонентом (умовою) загальної стійкості підприємства. Фінансова стійкість
відображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього використання,
при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими засобами, здатне забезпечити
безперебійний процес виробництва й реалізації продукції, а також затрати на його
розширення й оновлення [5].
Проведення аналізу фінансової стійкості дозволить нам критично оцінити
фінансові результати діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в
динаміці — за ряд періодів, визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та
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способи

ефективнішого

використання

фінансових

ресурсів,

їх

раціонального

розміщення.
При аналізі фінансової діяльності на підприємстві використовується широкий
спектр моделей та методів, за допомогою яких висвітлюються різні боки
господарювання підприємства і дають можливість врахувати вплив як внутрішніх, так і
зовнішніх факторів. Вибір конкретного методу діагностики фінансового стану
підприємства залежить від специфіки його діяльності, організаційної структури,
кваліфікації кадрового потенціалу підприємства. Контроль за фінансовим станом
підприємства у першу чергу лежить на працівниках фінансово-економічної служби
підприємства та керівниках [7].
Наше дослідження базується на аналізі показників фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад». Виходячи з даних балансу за 20082010 роки бачимо стабільне зростання валюти балансу в середньому на 7,6% за рік, а за
2 роки цей показник збільшився на 8,3 млн. грн. У структурі балансу також відмітимо
також незначні зміни – зменшення питомої ваги необоротних активів і поточних
зобов’язань (табл. 1). Отже, попередньо можна відмітити помірний стабільний
розвиток підприємства.
Таблиця 1. Структурний аналіз агрегованого балансу ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»
2008-2010 рр., тис. грн.

Стаття балансу

2008
тис.грн.

АКТИВ
1. Необоротні активи, в
т.ч.:
2.Оборотні активи, в т.ч.
БАЛАНС
ПАСИВ
1. Власний капітал, в
т.ч.
2. Довгострокові
зобов’язання
3. Поточні зобов’язання,
в т.ч.:
БАЛАНС

Значення на кінець року
2009
2010
%
тис.грн.
%
тис.грн.

%

18398
34010
52408

35,1
64,9
100,0

18543
37709
56252

33,0
67,0
100,0

19011
41718
60729

31,3
68,7
100,0

11860

22,6

12335

21,9

12851

21,2

0

0,0

4122

7,3

4018

6,6

40548
52408

77,4
100,0

39795
56252

70,7
100,0

43860
60729

72,2
100,0

Проведемо більш детальний аналіз активу балансу. В структурі активів більшу
частину займають оборотні активи, і в динаміці спостерігаємо зростання їх питомої
ваги з 64,9% до 68,7% за 2 роки. В основному зростання відбулося за рахунок
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збільшення дебіторської заборгованості в досить значних обсягах (на 8,2% або на 9,3
млн. грн.); на кінець року сума дебіторської заборгованості склала 37,2 млн. грн. Щодо
основних засобів, то їх вартість на кінець 2010 р. трохи зросла за рахунок будівництва
та придбання нових основних засобів на суму 610 грн.
Основним джерелом фінансування ПАТ є власний капітал та поточні
зобов’язання. Зміни у розмірі власного капіталу викликані зростання резервного
капіталу на 142 тис. грн. в 2009р., та збільшенням за 2 роки майже у 2 рази
нерозподіленого прибутку з 960 до 1809 тис. грн.
Негативною тенденцією є значна сума та подальше зростання поточних
зобов’язань з 40,5 до 43,9 млн. грн. В основному це відбулося за рахунок зростання
зобов’язань за розрахунками з бюджетом на 4,5 млн. грн., зобов’язань за розрахунками
з оплати праці на 1,1 млн. грн. та зобов’язань за розрахунками зі страхування на 2,2
млн. грн. Також необхідно відмітити, що підприємство в 2009 р. взяло довгострокові
кредити на суму 4,1 млн. грн., що є позитивним впливом на структуру джерел
фінансування.
Підприємство з 2009р. нарощує обсяги виробництва: 68,8, 9,4, 101,5 млн. грн.
відповідно на кінець 2008, 2009 та 2010 років. А також спостерігаємо стабільне
зростання чистого прибутку: 710, 760, 790 тис. грн. відповідно за 3 роки.
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що підприємство веде стабільну
прибуткову діяльність. Позитивними моментами можна відзначити оновлення
основних фондів; зростання обсягів виробництва із майже сталим значення залишків
виробничих запасів і готової продукції свідчить про виважену політику забезпечення та
реалізації; скорочення короткострокових позик та залучення довгострокових, як більш
стійких фінансових ресурсів.
Негативною тенденцією є зростання дебіторської заборгованості до 29,7 млн.
грн., що складає майже 50% активів підприємства. Хоча ця заборгованість є
короткостроковою і підлягає оплаті протягом 3 місяців, підприємству необхідно
переглянути політику розрахунків з дебіторами оскільки втрачаються можливості
розвитку для ПАТ «Точприлад».
Значний розмір короткострокових кредитів можна пояснити необхідністю
обігових коштів на виробничу діяльність; після розрахунків дебіторів ці позики
погашаються.
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Для

поглиблення

аналізу

застосуємо

коефіцієнтний

метод.

Результати

розрахунку показників фінансового стану ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»
наведені у табл. 2.
Проаналізувавши показники, наведені у табл. 2, можна стверджувати, що у
підприємства критичні показники ліквідності. Хоча ми спостерігаємо зростання
значень коефіцієнтів загальної та швидкої ліквідності, вони навіть не досягають своїх
мінімальних нормативних значень (> 1). Щодо коефіцієнта абсолютної ліквідності, то
навпаки – спостерігаємо зменшення його значення з 0,006 на кінець 200 8р. до 0,001 на
кінець 2010 р. Це означає, що в разі необхідності підприємство змогло б негайно
погасити 0,1% поточних зобов’язань. Таке зниження значення коефіцієнта пояснюється
зростанням поточних зобов’язань на 3,3 млн. грн. за 2 роки.
Таблиця 2. Показники ліквідності та платоспроможності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»
2008-2010 рр.

Назва
Коефіцієнт загальної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Власний оборотний капітал
Маневреність власного оборотного капіталу

результат
2008
2009
2010
0,81
0,95
0,95
0,77
0,91
0,92
0,006 0,007 0,001
-7642 -2086 -2142
-

Значення власного оборотного капіталу, який показує яка частина оборотних
коштів фінансується за рахунок власного капіталу, протягом всіх років є <0. Це
означає, що частина необоротних активів фінансується за рахунок поточних
зобов’язань. Для більш реальної картини оцінки платоспроможності доцільно
доповнити коефіцієнтний аналіз аналізом руху грошових коштів. Ситуація у 2010 р.
покращується порівняно із 2009 р. – якщо у 2009 р. підприємство через негативний рух
грошових коштів від операційної діяльності вимушене було в більшій мірі позичати
ніж погашати позики, то у 2010 за рахунок позитивного руху грошових коштів від
операційної діяльності (+6,4 млн. грн.) підприємство і погашає позики (сальдо
одержаних та наданих -4,2 млн. грн.), і збільшує витрати на придбання основних
засобів.
Тому, як бачимо, ситуація не така критична, а негативні значення коефіцієнтів
можна пояснити такими недоліками використання балансу як фіксація господарських
операцій лише на певну дату, і неможливість показати яким був стан підприємства
протягом року.
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У табл. 3 наведено показники фінансової стійкості, аналіз яких свідчить, що
підприємство на 21,2% фінансується за рахунок власного капіталу. Враховуючи, що
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» займається виробництвом продукції, такий
розподіл джерел фінансування є дуже негативним. Значення коефіцієнта структури
капіталу потягом останніх років зростає, і на кінець 2010 р. становить 3,726, це означає,
що на 1 грн. власних коштів припадає 3,73 грн. запозичених.
Оскільки значення власного оборотного капіталу є від’ємним, то аналіз
показників, які характеризують стан забезпеченості оборотних активів ВОК буде
недоцільним, окрім як ми можемо спостерігати тенденцію щодо наближення значення
коефіцієнтів до 0.
Таблиця 3. Показники фінансової стійкості ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 2008-2010 рр.

Назва

результат
2008
2009
2010

1 група (характеризують загальний фінансовий стан підприємства)
Крефіцієнт незалежності
Коефіцієнт структури капіталу
Коефіцієнт заборгованості
Коефіцієнт покриття інвестицій
Коефіцієнт строковості запозиченого капіталу

0,226
3,419
0,774
0,226
0,000

0,219
3,560
0,781
0,293
0,094

0,212
3,726
0,788
0,278
0,084

2 група (характеризують стан забезпеченості оборотних активів власним
оборотним капіталом)
Коефіцієнт забезпеченості поточних активів ВОК
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів ВОК
Коефіцієнт покриття запасів
Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,23
-4,47
15,73
-0,64

-0,06
-1,45
21,09
-0,17

-0,05
-1,42
17,69
-0,17

3 група (характеризують стан забезпеченості підприємства засобами виробництва)
Коефіцієнт реальної вартості майна
Коефіцієнт накопичення амортизації

0,26
0,39

0,22
0,41

0,23
0,42

Аналіз показників, що характеризують стан забезпеченості підприємства
засобами виробництва показав, що необоротні активи є досить зношені (42%).
Коефіцієнт реальної вартості майна свідчить, що 23% майна підприємства вкладено в
реальні активи.
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ефективно

підприємство

використовує свій капітал, вкладений активи. Завантаженість активів у досліджуваний
період дуже значна: на 1 грн. реалізованої продукції припадає 1,60 грн., 1,26 грн., 1,71
грн. активів відповідно за 2008-2010 рр. (табл. 4). Оборотність власного капіталу більш
ніж в 4 рази перевищує оборотність активів і далі продовжує зростати, що свідчить про
значне посилення боргового навантаження на підприємство. Досить високе значення
коефіцієнта оборотності основних засобів (5,32-5,38) можна пояснити порівняно
невеликою часткою основних засобів в структурі активів.
Таблиця 4. Показники оборотності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 2008-2010рр.

2008
Назва

Коефіцієнт

2009

Тривалість
обороту,
дні

Коефіцієнт

2010

Тривалість
обороту,
дні

Коефіцієнт

Тривалість
обороту,
дні

Оборотність всіх активів та деяких складових
Коефіцієнт
обертання активів
Коефіцієнт
обертання
власного капіталу
Коефіцієнт
обертання засобів
виробництва
Коефіцієнт
обертання ОЗ

1,60

-

1,26

-

1,71

-

5,86

-

5,66

-

7,94

-

4,85

-

5,24

-

5,24

-

5,32

-

5,38

-

5,38

-

Оборотність поточних активів та їх складових
Коефіцієнт
обертання
поточних активів
Коефіцієнт
обертання
товарноматерільних
цінностей
Коефіцієнт
обертання
дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт
обертання
кредиторської
заборгованості

3,01

119,52

1,94

185,75

2,52

143,06

16,73

21,52

11,95

30,13

18,25

19,73

3,64

98,87

2,30

156,58

2,91

123,74

7,63

47,18

7,60

47,38

6,95

51,81

Аналіз показників оборотності поточних активів показав, що оборотність
активів не є стабільною і протягом 2009 спостерігався спад, а в 2010 – зростання. В
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195
у порівнянні з

2008р. – так якщо на у 2008р. період обертання поточних активів складав 120 днів, то у
2010 – 143 дні. Таку ситуацію можна пояснити випереджаючим зростанням виручки
від реалізації над зростанням обсягу поточних активів. Негативним є швидше
обертання кредиторської заборгованості ніж дебіторської, оскільки це означає, що
підприємство частіше розраховується зі своїми контрагентами, ніж вони з ним.
Найімовірніше,

це

пов’язано

із

характером

договірних

відносин,

або

неплатоспроможністю покупців.

Рис. 1. Термін обертання активів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 2008-2010 рр., дні

Наступним етапом аналізу є аналіз показників рентабельності. За досліджуваний
період підприємство спрацювало прибутково, але з не високою рентабельністю як
капіталу, так і реалізації (табл. 5). З 2008 р. по 2010 р. рентабельність активів
скоротилась на 0,31%, а власного капіталу навпаки – зросла на 0,18%. При цьому
рентабельність власного капіталу в 4 рази перевищує значення рентабельності активів,
що свідчить про ризиковану структуру капіталу підприємства.
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Рис. 2. Показники рентабельності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 2008-2010 рр.

Значення коефіцієнтів рентабельності реалізації надзвичайно малі. Чиста
рентабельність реалізації тримається на рівні 1%, у 2010 р. впала до 0,8%. Операційна
рентабельність протягом 2008-2010 рр. коливається 5,57%, 13,25%, 4,27% відповідно.
Таке зростання у 2009 р. пояснюється зростанням прибутку від операційної діяльності
в порівнянні з іншими роками.
За результатами аналізу можна зробити висновок, що ПАТ має посередні
показники фінансової стійкості. Перше, що можна охарактеризувати – структура
джерел фінансування підприємства: 21,2% власного капіталу, 6,6% довгострокових
зобов’язань, і 72,2% - поточні зобов’язання, тобто лише 1/5 діяльності фінансується за
рахунок власних коштів. Позитивною тенденцією можна відмітити зменшення суми
короткострокових кредитів та залучення довгострокових кредитів.
Таблиця 5. Показники рентабельності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 2008-2010 рр.

Назва

К рент.всіх акт.
К рент.ВК
К рент.реал.І
К рент.реал.ІІ

Значення коефіцієнта
2008
2009
2010
Рентабельність капіталу
1,66%
1,40%
6,09%
6,28%
Рентабельність реалізації
1,04%
1,11%
5,57%
13,25%
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Виходячи iз значення показникiв структури джерел фiнансування дiяльностi
ПАТ, можна зробити висновок про те, що пiдприємство у 2010 роцi, як i у попереднiх
перiодах, залишається у значнiй мiрi залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування:
коефiцiєнт фiнансування (рiвня боргу) у 2010 роцi збiльшився i становить 3,726 (у 2009
роцi - 3,560) при нормативному значеннi - до 1,0. Протягом останнiх двох рокiв ПАТ
має вiд'ємне значення (нестачу) вартостi власних оборотних коштiв - на 31.12.2010 р.
нестача оборотних коштiв становила 6 160 тис.грн. (на 31.12.209 р-. - 2086 тис.грн.), що
свiдчить про подальше посилення негативної динамiки цього показника. Рiвень
вiдносної насиченостi власного капiталу маневреними активами також має вiд'ємне значення - (0,480); у 2009 роцi - (0,169) при нормативному значення - не менше 0,00.
За даними фінансового звіту діяльність ПАТ «Точприлад» у 2009-2010 рр. була
рентабельною: у 2010 роцi ПАТ одержало прибуток вiд основної (операцiйної)
дiяльностi у розмiрi 4 266 тис.грн. ( у 2009роцi - 9 068 тис. грн.); сума чистого прибутку
ПАТ за 2010 рiк становить 790 тис.грн. (у 2009 роцi - 760 тис.грн.).
Незважаючи навіть те, що підприємство на кінець року спрацювало позитивно, з
прибутком 115,7 тис.грн., чистий рух грошових коштів за звітний період є від’ємним.
Залишок грошових коштів зменшився до 1,2 тис.грн., що значно вплинуло на
можливість підприємства негайно розраховуватись за зобов’язаннями.
На динамiку показника рентабельностi власного капiталу вплинуло певне
прискорення оборотностi активiв у 2010р. в порівнянні з 2009р.(у тому числi оборотних активiв). Тривалiсть обороту поточних активiв зменшилась (прискорилась)
на 43 днi або на 30%; всiх активiв - на 75 днiв або на 26,2%. Показник прибутковостi
(рентабельностi) продаж у 2010 роцi практично не змiнився - порiвняно з 2009 роком i
становить 0,008 - 0,011 (0,8% - 1,1%).
За допомогою аналізу ми змогли виявити його проблемні ділянки та підготували
підґрунтя для розроблення та впровадження заходів щодо покращення фінансового
стану підприємства.
Висновки
В

умовах

трансформації

національної

економіки

кожне

підприємство

зацікавлене у стійкості фінансового стану. При цьому фінансовий стан є об’єктом
інтересів як внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів господарювання. Наявність збитків у
фінансово-господарській діяльності підприємств об’єктивно обумовлює вирішення
проблеми ефективності управління фінансовими ресурсами. Цього можна досягти на
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основі вдосконалення та оптимізації сучасної системи управління та регулювання
фінансовою діяльністю підприємств на підставі комплексної оцінки фінансової
стійкості.
Загальний висновок щодо фiнансового стану ПАТ «Точприлад»: фiнансовий
стан ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" протягом останнiх рокiв є стабільним.
Товариство одержує чистий прибуток, має належний рiвень показникiв, якi
характеризують дiлову активнiсть пiдприємства (обертання активiв). Проте слiд
звернути увагу на подальшу нормалiзацiю показника рiвня зовнiшньої заборгованостi
(коефiцiєнта фiнансування). Вартiсть активiв ПАТ за 2010 рiк збiльшилась на 4 477
тис.грн., або на 8,3%, що свiдчить про розширення дiяльностi ПАТ. Зростання вартостi
власного капiталу за 2010 рiк на 516 тис. грн. або на 4,2% свiдчить про наявнiсть
тенденцiї не лише збереження, а й зростання власного капiталу акцiонерного
товариства. Вартiсть чистих активiв (власного капiталу) підприємства на 31.12.2010 р.
становить 12 851 тис.грн., тобто на 11 374 тис.грн. (або у 8,7 раз) перевищує розмiр
статутного капiталу ПАТ. ПАТ " Мукачiвський завод "Точприлад" є дiючим
пiдприємством, яке має достатнi ресурси для подальшої дiяльностi.
Головна мета оцінки фінансової стійкості підприємства полягає в уникненні
помилок при прийнятті певних фінансових рішень, що дає змогу підприємству знизити
економічні та фінансові ризики.
Дана тема має перспективи для подальшого дослідження, так як світовий досвід
вчить, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та
знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в
Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств.
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АННОТАЦИЯ
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье определены теоретические аспекты финансовой устойчивости предприятий и
проведен анализ финансовой устойчивости действующего предприятия на основе коэффициентного
метода анализа, что в свою очередь дает возможность обнаружить его проблемные участки и
подготовили основу для разработки и внедрения мероприятий по улучшению финансового состояния
предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, абсолютные и относительные коэффициенты,
предприятие.
THE SUMMARY
MECHANISM OF THE FORMING OF THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE
In this paper the theoretical aspects of the financial stability of enterprises are defined and the analysis
of of financial stability of existing enterprises on the basis of coefficient method of analysis was made, which
makes it possible to identify it’s problem areas and prepare the ground for the development and implementation
of measures to improve the financial situation.
Keywords: financial stability, absolute and relative ratios enterprise.

УДК 364.05
МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ
НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
М. ІГНАТИШИН, Е. ДЕШКО
Мукачівський державний університет

В даній статті акцентується увага на систему соціальних стандартів та гарантій, які є
ознакою ефективної соціальної політики, яка передбачає не лише закріплення їх у своїх нормативноправових актах, але і виконання та реалізацію на практиці, а також наводиться механізм фінансового
забезпечення соціальних гарантій незахищених верств населення.
Ключові слова: субсидія, норма володіння житла, непрацездатні особи, незахищені верстви
населення, соціальна політика, соціальний захист.

В умовах трансформації економіки України – переходу від командноадміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної,
розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту
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населення. Створення ринкової економіки супроводжується стрімким розшаруванням
суспільства за матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала проблема
забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення.
Модель соціальної політики України базується на достатньо складному
соціальному механізмі, дія складових якого має бути диференційована по групах
населення. Тобто в межах такого механізму необхідно побудувати ієрархізовану
систему, в якій закладені різні підходи до різних верств і груп населення. Ліберальні –
для економічно активних громадян, патерналістські – для інших. При формуванні
цього механізму необхідно передбачити чітке визначення переліку соціальних благ
(включаючи їх обсяг і якість), які надаватимуться як державні соціальні гарантії.
Однією із соціальних гарантій виступає житлова субсидія, як адресна соціальної
підтримки

найменш

захищених верств населення, яка потребує

поступового

підвищення частки покриття населенням собівартості житлово-комунальних послуг
і енергоносіїв.
Об’єкт та методи дослідження
Проблем дослідження соціальних гарантій присвячено багато праць вітчизняних
та зарубіжних вчених.
У їх працях розглядаються основні положення субсидії, як адресної державної
допомоги незахищеним верствам населення. Серед них С.О. Булгаков, О.Д. Василик,
О.Д. Гордей, В.А. Пасічник, К.В. Павлюк та інші.
Однак в їх дослідженнях недостатньо акцентується увага щодо аналізу
показників зміни розміру фінансування житлових субсидій протягом минулих років.
Тому дана тематика є актуальною, так як саме рівень життя - для більшості громадян є
критерієм оцінки ефективності економічної і соціальної політики держави. Тому серед
питань, які необхідно вирішувати в першочерговому порядку, найважливішим є
досягнення незворотних позитивних зрушень у зростанні добробуту населення
України.
Постановка задачі
Метою статті є дослідження механізму реалізації житлових субсидій населенню,
його розвиток та структуру протягом останніх років, обґрунтування проблем в даній
сфері та перспектив їх вирішення.
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Результати та їх обговорення
З

жовтня

підвищувати

1994

тарифи

відшкодування

їхньої

року
на

Кабінет

Міністрів

житлово-комунальні

фактичної

України

послуги

почав

до

вартості. Підвищення

рівня

тарифів

поетапно
повного
вимагало

забезпечення адекватного соціального захисту малозабезпечених родин.
З метою посилення захисту малозабезпечених верств населення уряд прийняв
рішення щодо зменшення розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг для
громадян, яким призначається житлова субсидія.
Механізм призначення житлових субсидій.
Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житловокомунальні послуги у межах норм споживання, з урахуванням пільг, перевищує обсяг
визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотку платежу (10 чи 15
відсотків середньомісячного сукупного доходу) (1). Перш за все, необхідно заповнити
заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому
приміщенні, бланки яких можна отримати в управліннях праці та соціального захисту
населення виконкомів районних у місті рад, та надати довідки про доходи за 6
попередніх місяців працездатних осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.
У разі призначення субсидії 10 відсотків сукупного доходу сім’ї за житловокомунальні послуги сплачують:
•

сім’ї, які складаються лише з непрацездатних громадян;

•

сім’ї, у складі яких є неповнолітні діти, інваліди І, ІІ груп і середньомісячний

сукупний доход на одного зареєстрованого у житловому приміщенні не перевищує
прожиткового мінімуму (з 01.01.2012 – 1017 грн., з 01.04.2012 – 1037 грн., з 01.07.2012
– 1044 грн.; з 01.10.2012 – 1060 грн.;з 01.12.2012 – 1095 грн. ) в розрахунку на одну
особу на місяць.
Перерахунок розміру субсидій, виходячи із зменшених відсотків обов’язкової
частки плати для сімей, які отримують субсидії станом на 1 січня 2012 року, проведено
автоматично, без додаткових звернень громадян.
Норма володіння чи користування загальною площею житла встановлена в
розмірі 21 м2 на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 10,5 м2 на всіх
зареєстрованих, а для осіб, які проживають в однокімнатній квартирі, на загальну
площу незалежно від розміру квартири.
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В окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї,
субсидії можуть призначатися на більшу, понаднормову площу житла. Це відбувається
за рішеннями комісій по субсидіям, створених при виконкомах рад.
Прийняте рішення про призначення субсидій незалежно від розміру загальної
площі житла у випадках, коли у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані лише
непрацездатні особи, які не мають інших доходів, крім доходів від особистого
селянського господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва,
сінокосіння і випасання худоби, пенсії та інших соціальних виплат, переглядається,
зокрема, у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх сімейного
стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 6 місяців з
місяця звернення за нею, а на придбання твердого палива та скрапленого газу – один
раз на календарний рік.
У разі коли оплата послуг з теплопостачання проводиться лише в опалювальний
період, субсидія призначається на цей період, починаючи з місяця звернення за її
призначенням.
Надання раніше призначеної субсидії припиняється:
•

за поданням ЖЕО, ОСББ та організацій, що надають комунальні послуги,

якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідної частки житловокомунальних послуг, за виключенням випадків, пов’язаних із затримкою у виплаті
заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами;
•

якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про

доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію і
визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, –
з місяця, в якому виявлено порушення;
•

у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що

унеможливлюють надання субсидії (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, що
настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
•

за заявою уповноваженого власника (співвласника) житла, наймача житла

у державному та громадському житловому фонді, члена житлово-будівельного
кооперативу, власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито
особовий рахунок, – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не
обумовлено заявою (3).
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Раніше у разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні
послуги, що виникла до 1 грудня 2006 року, субсидія призначалася за умови укладення
громадянином з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг договорів
про реструктуризацію заборгованості.
23 липня 2011 року Урядом країни прийняте рішення, яким було надано право
громадянам, які мають нереструктуризовану заборгованість з оплати житловокомунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року, отримувати субсидії.
З 1 січня 2012 року у разі призначення житлової субсидії сім’ї, до складу яких
входять діти або інваліди І-ІІ груп і дохід яких на одну особу не досягає прожиткового
мінімуму, сплачують за житлово-комунальні послуги 10 відсотків середньомісячного
сукупного доходу (за раніше існуючих умов такі сім’ї сплачували 10 відсотків, якщо
дохід на одну особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму).
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 774, яка набрала
чинності з 23.07.2011 р. (з дня опублікування), запроваджено подальше спрощення
умов призначення житлових субсидій та врегульовано деякі проблемні питання.
Зокрема, надано право громадянам, які мають нереструктуризовану заборгованість з
оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року,
отримувати субсидії (2).
Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім’ям, в яких члени родини
відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, перебувають на
лікуванні чи в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб, виходячи з якої
призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, визначається з
урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих
осіб, в окремих випадках – на підставі обстеження умов проживання.
Аналізуючи показники Управління праці та соціального захисту населення
Мукачівського міськвиконкому та динаміку останніх років спостерігаємо,

що у

загальній кількості звернень частка сімей, які користувалися субсидією у 2011 році
порівняно з 2010, склала 51%, тобто відмітимо різке зменшення кількості таких сімей.
Середній розмір субсидії на одну сім’ю, призначеної для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, у лютому 2012р. порівняно із лютим 2011р.
збільшився на 34% і становив 180,5 грн.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг на одну сім'ю у жовтні 2011 року збільшився у
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порівнянні з відповідним періодом минулого року на 36,9% і становив 176,3 грн. Серед
регіонів найбільший розмір спостерігався у Івано-Франківській області, м. Києві та
Хмельницькій області (277,3 - 213,3 грн), найменший - у Миколаївській, Одеській та
Львівській областях (54,2 - 117,6 грн).
За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї
особи, у жовтні 2011 року їх частка склала 68,5% усіх сімей. За 2011 рік призначено
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1704 сімей.
Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість сімей, яким призначено
субсидії, зменшилась на 1594 ., або в 2 раза.
За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім’ї із однієї
особи, у лютому 2011р. їх частка склала 49,4%.
У січні-лютому 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово
комунальних послуг по Закарпатській області призначено 6,5 тис. сімей, (100,8% із
числа тих, що звернулися), з них у міській місцевості – 5,6 тис., у сільській – 0,9 тис.
сімей. Порівняно з січнем-лютим 2011р. кількість сімей, яким призначені субсидії,
зменшилась на 38,7%.
Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, у 2011 року становила 2,5 млн.грн.
Порівнюючи два останні звітні роки спостерігаємо зменшення бюджетних
коштів на надання населенню субсидій, це також пов'язано зі зменшенням кількості
сімей, які користуються субсидіями.
Якщо аналізувати суми коштів, виділених для фінансування житлових субсидій
у Закарпатській області м.Мукачево у період з 1995 по 2011 роки, то спостерігаємо
піднесення 1995-1997 роки, стрімке зменшення до 2005 та поступове збільшення з
деяким відхиленнями (рис.1).
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Рис. 1. Розмір фінансування житлових субсидій по м. Мукачеві
1995-2011роки, млн.грн.

Аналізуючи дану ситуацію можна зробити висновок, що держава повинна
збільшувати фінансування житлових субсидій для незахищених верств населення, а це
в свою чергу покращить стан та добробут населення в цілому.
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Рис.2. Призначення житлових субсидій по м. Мукачеві 1995-2011 роки.

Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

206

Спостерігаємо зміну кількості сімей, які отримували субсидії у період з 1995 по
2011 рік. Варто відмітити стрімкий спад кількості таких сімей. Згідно статистичних
показників налічується велика кількість малозабезпечених сімей, проте не всі
отримують субсидію.
Аналізуючи дані, спостерігаємо різку зміну кількості сімей, які користувалися
субсидією протягом відповідних років. Це пов'язано з низкою причин, які потребують
ретельного вивчення і аналізу. У порівнянні з попереднім звітнім періодом у 2011 році
кількість сімей, які користувалися субсидією зменшилась на 51%, а це свідчить про
необхідність зміни соціальної політики для покращення добробуту населення. У 1998
році кількість сімей, які отримували субсидію досягла своєї вершини і сягала 20500
сімей, таке піднесення пов’язане з появою надзвичайних ситуацій, у 1998 році це була
повінь.
Висновки
Отже, підсумовуючи дослідження можна констатувати, що середній розмір
субсидії на одну сім’ю, призначеної для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, у лютому 2012р. порівняно із лютим 2011р. збільшився на 34%., а
це в свою чергу говорить про те що в державі недостатня соціальна спрямованість
реформ, малоефективна, а іноді й деструктивна діяльність, що призвело до зростання
використання бюджетних ресурсів та критичного загострення соціальних проблем.
З метою створення ефективної системи соціального захисту населення нами
пропонуються наступні критерії:
відмовитись від тих видів допомоги, які не забезпечують значного соціального
ефекту;
- удосконалити моніторинг системи соціальних виплат, спрямованих на
подолання бідності;
- створити додаткові робочі місця для працездатного населення, що дозволить
забезпечити збільшення доходів до Державного бюджету, та до фондів соціального
забезпечення;
- забезпечити стійкість та надійність інституту соціального страхування та ін.
Дана тематика дослідження має перспективу розвідок, так як в умовах
поглиблення економічної кризи посилюється соціальна напруга в суспільстві.
Соціальні наслідки реформ, які сьогодні вже абсолютно проявились, істотно
перевершують допустимий для населення рівень. Тому особливої гостроти набуває
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необхідність формування цілісної, скоординованої та ефективної соціальної політики і
системи соціального захисту населення, які сприяли б вирішенню назрілих соціальних
проблем. Якісне забезпечення соціальних гарантій незахищених верст населення
залежить від фінансової можливості держави, тому економічні важелі слід спрямувати
на створення мотивацій до трудової діяльності. Для цього потрібно активізувати
структурну перебудову економіки, створювати нові високотехнологічні замкнені
цикли, захищати права та розширювати можливості вітчизняного товаровиробника, що
дасть змогу забезпечити робочими місцями бажаючих працювати, створити стійкий
середній клас населення, зміцнити фінансову базу для надання допомоги бідним
верствам населення. Розпочати ці заходи слід з реальної активізації розвитку сфери
малого та середнього бізнесу.
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АННОТАЦИЯ
МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
незащищенных слоев населения
В данной статье акцентируется внимание на систему социальных стандартов и гарантий,
которые являются признаком эффективной социальной политики, которая предусматривает не только
закрепление их в своих нормативно-правовых актах, но и выполнение и реализацию на практике, а также
приводится механизм финансового обеспечения социальных гарантий незащищенных слоев населения.
Ключевые слова: субсидия, норма владения жилья, нетрудоспособные лица, незащищенные слои
населения, социальная политика, социальная защита.
THE SUMMARY
The mechanism of financial insuring of social guarantees of the disadvantaged population
The attention is paid to the system of social standards and guarantees, which are the characteristic of an
effective social politics, which foresees not only their fixing in the legal acts as well as the fulfilling and the
realization in practice, also the mechanism of financial providing of the social guarantees of the disadvantaged
population is given in the article.
Key words: subsidy, rate ownership housing, disabled people, disadvantaged population, social
politics, social protection

Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

208
УДК 336.77

ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЛЬ ЗАСТАВИ У
МІНІМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО РИЗИКУ
М. ІГНАТИШИН, О.КОБЛОВА
Мукачівський державний університет

В даній статті акцентовано увагу на загальні закономірності розвитку ринку банківського
кредитування суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Проведено аналіз стану банківського
кредитування підприємств в Україні та визначено важливість застави як способу забезпечення
зобов’язань. Запропоновано критерії за допомогою яких можливе підвищення ефективності системи
банківського кредитування в Україні.
Ключові слова: кредит, кредитування, кредитний ризик, застава, резерв на відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями.

Значення кредиту для нормального функціонування економіки будь-якої країни
важко переоцінити. Кредитування є однією з найактивніших форм фінансового
забезпечення.

Поряд

з

іншими

формами

–

самофінансуванням,

бюджетним

асигнуванням та акціонерним капіталом, воно складає фінансову базу економіки. У
сучасних ринкових умовах одним із основних завдань банківської системи є створення
сприятливих умов для забезпечення безперервності відтворювального процесу в країні,
в першу чергу, через своєчасне забезпечення необхідним капіталом економічних
агентів.
Сфера

кредитування

безпосередньо

пов’язана

з

потребами

розвитку

національного виробництва. Кредит і кредитні відносини, обслуговуючи інтереси
господарюючих суб’єктів, мають сприяти і забезпечувати прогресивний розвиток
вітчизняного

товаровиробника.

неспроможності

У

зв’язку

з

цим

гостро

постала

проблема

банківських інститутів повною мірою задовольнити

потреби

економічних суб’єктів через наявність істотного дефіциту позичкового капіталу. Така
ситуація викликана недостатньою ефективністю економічних процесів, низькими
доходами

підприємств,

довгострокового

«втечею»

кредитування,

капіталу

забезпечення

за

кордон,
кредитними

звідси

–

проблеми

ресурсами

малих

підприємств. Головним недоліком кредитування малого бізнесу вважаються труднощі,
пов’язані з «відстеженням» позичальників, які нерідко працюють у тіні.
Таким чином, ситуація, що склалася, вимагає розробки системи заходів, які б
забезпечили розвиток кредитної діяльності банків задля задоволення потреб
господарюючих суб’єктів та, звичайно, підвищення темпів економічного зростання.
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Об’єкти та методи дослідження
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів банківського кредитування
суб’єктів господарювання і особливостей заставних операцій присвячено праці таких
вчених-економістів, як В. Геєць, М. Савлук, А. Мороз, О. Васюренко, О. Лаврушин, В.
Вітлінський та багато інших.
Постановка задачі
Метою

статті

є

визначити

доцільність

та

необхідність

банківського

кредитування підприємств, проаналізувати сучасний стан ринку банківського
кредитування господарюючих суб’єктів в Україні, а також довести визначальну роль
застави як способу мінімізації кредитного ризику банку та фактора підвищення
ймовірності отримання кредиту підприємством.
Результати та їх обговорення
Класичною технологією запозичення необхідних фінансових ресурсів є
залучення банківського кредиту. На сьогодні банківські кредити дають змогу
фінансувати витрати суб’єктів підприємництва, пов’язаних зі збільшення оборотних
коштів, необхідних для придбання оборотних виробничих фондів, покриттям потреб
підприємства у тимчасовому збільшенні виробничих запасів та активно впливають на
раціональне формування запасів сировини, матеріалів, готової продукції та інших видів
матеріальних цінностей. Кредит позитивно впливає на кругообіг коштів підприємства,
що в свою чергу дозволяє йому працювати ритмічно й забезпечувати рентабельність
своєї діяльності.
Аналіз ринку банківського кредитування підприємств дозволяє стверджувати
про поступове відновлення кредитної діяльності банківської системи України, якої
торкнулися наслідки світової економічної кризи. Ринок банківських кредитів протягом
2010-2011 років характеризувався незначним зростання обсягів загальних активів
банківських

установ,

а

також

подальшою

тенденцією

кредитування юридичних осіб. (див. табл.1)
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Таблиця 1. Динаміка банківських кредитів, наданих юридичним особам
у 2008-2012рр., млн. грн.
На
На
На
На
На
На
Показник
01.01.2008 01.01.2009 01.01.20010 01.01.20011 01.01.2012 01.03.2012
Загальні активи банків,
619004
973332
1001626
1090248
1211540
1219132
млн. грн.
Річний темп приросту
57,2
2,9
8,8
11,1
0,6
активів, %
Кредити надані, млн.
485368
792244
747348
755030
825320
823181
грн.
Темп приросту наданих
63,2
-5,7
1,0
9,3
-0,3
кредитів, %
Кредити юридичних
276184
472584
474991
508228
580907
582939
осіб, млн. грн., з них:
- довгострокові
156335
266204
244412
262199
290348
282931
Частка довгострокових
кредитів юридичних
56,6
56,3
51,5
51,6
49,98
48,5
осіб,%
- короткострокові
119849
206380
230579
246029
290559
300008
Частка
короткострокових
43,4
43,7
48,5
48,4
50,02
51,5
кредитів юридичних
осіб,%
Річний темп приросту
кредитів юридичних
71,1
0,5
7,0
14,3
0,3
осіб, %
Питома вага кредитів
юридичних осіб у
56,9
59,7
63,6
67,3
70,4
70,8
кредитному портфелі
клієнтів, %
Примітка.* Розраховано за даними НБУ -www.bank.gov.ua/ Банківський нагляд/ Основні показники
діяльності комерційних банків.

Дані таблиці 1 свідчать про переломний період функціонування банківської
системи України у 2009 році, який був наслідком світових кризових тенденцій. За 2009
рік активи банків зросли лише на 2,9 %, тоді як сума наданих кредитів в цей же період
скоротилась на 5,7 %. Питома вага кредитів юридичних осіб у кредитному портфелі
клієнтів на початок 2012 року вказує, що майже три четвертих (70,4 %) обсягу
кредитних ресурсів банківські установи надають суб'єктам господарювання. Обсяги
довгострокових кредитів юридичним особам дещо переважають короткострокові
кредити до початку 2011 року. З початку 2012 року дана тенденція починає
змінюватися на протилежну.
У наш час все більше зростає роль довгострокового кредиту комерційних банків
як виду фінансування капітальних вкладень підприємств, темпи зростання якого з
кожним роком все більше стримуються.
Зниження Національним банком України (НБУ) облікової ставки є відповідним
заходом щодо забезпечення економіки «нормою» довгострокового кредитування та
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говорить про те, що НБУ готовий до стимулювання економіки кредитними ресурсами.
(див. рис 1)

Рис. 1. Динаміка рівня інфляції, облікової ставки НБУ та часток довгострокових кредитів у
загальному обсязі кредитів юридичних осіб

Проблемою на сьогодні залишається розвиток кредитування малих підприємств,
тоді як їх кількість продовжує зростати. На практиці банки дуже обережно підходять
до питання кредитування малого підприємництва. Головними чинниками, які
обмежують можливості малих підприємств отримати банківський кредит, є, з одного
боку, жорсткіші вимоги банків до малих підприємств щодо надання гарантій
повернення кредиту внаслідок відсутності в останніх тривалої кредитної історії,
підвищених виробничих ризиків, мобільності капіталу. З іншого боку, отримання
кредиту малими підприємствами обмежуються недостатньою часткою нерухомості в
структурі їх активів, яка могла б виступити в ролі застави.
Сьогодні малі підприємства не спроможні виконати заставні зобов’язання, тому
що вони не мають достатнього забезпечення, або застава, яка ними пропонується, не
досить ліквідна. Зрештою, і проценти за кредит такі високі, що навіть за сприятливих
економічних умов повернути їх важко. Також процес отримання малим підприємством
кредиту в банку супроводжується накладними витратами для позичальника:
обов’язкові витрати при оформленні забезпечення, обумовлені положеннями ЗУ «Про
заставу», а саме – витрати на страхування предмета застави (0,3-6% від вартості
предмета застави) та його нотаріальне оформлення (0,1-0,5 від вартості предмета
застави), а також усі нараховані банківські комісії. [1]
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Отже, важливий бік справи – це забезпеченість кредиту. Застава майна та
цінностей займає особливе місце серед способів забезпечення, що використовується у
банківській практиці. Проблема непогашення кредитів є однією з найбільш серйозних,
з якими стикаються комерційні банки в процесі своєї діяльності. Зрозуміло, що банки
намагаються мінімізувати наслідки цієї проблеми, тобто власне кредитний ризик, за
допомогою

різноманітних

способів

забезпечення

повернення

позичок,

адже

повернення наданої у тимчасове користування позичальнику вартості є однією із
фундаментальних передумов функціонування кредиту як об’єктивної економічної
категорії.
Згідно з діючим положенням НБУ №279 «Про формування резерву під
кредитний ризик», рівень ризиковості кредитних операцій банку визначається за
такими трьома параметрами:
• оцінка фінансового стану позичальника (передбачає визначення класу
позичальника – А, Б, В, Г, Д);
• стан обслуговування боргу позичальником (добре, слабке чи незадовільне
обслуговування боргу);
• рівень та якість забезпечення кредитної операції.[2]
Як показує практика, сьогодні вітчизняні комерційні банки починають
приділяти значну увагу оцінці фінансових можливостей позичальника за допомогою
використання сучасних програм експрес-аналізу фінансового стану підприємств, руху
грошових потоків. Разом з тим створюється інформаційна клієнтська база, яка містить
інформацію про кредитну історію позичальника, його ділову репутацію тощо.
На

жаль,

практика

вітчизняної

банківської

сфери

щодо

оцінки

кредитоспроможності позичальників як одного з основних методів мінімізації
кредитного

ризику

не

позбавлена

своїх

недоліків.

Результатом

аналізу

кредитоспроможності позичальника має бути визначення класу кредитоспроможності.
Сьогодні немає єдиного, у тому числі галузевого, класифікатора кредитоспроможності
й надійності підприємств.
На думку В. Вітлінського, вдосконалення цієї сфери аналітичної роботи
представляється можливим у двох напрямках: з одного боку, це істотне розширення
базового складу показників до рівня, який би надав всебічну характеристику
різноманітним аспектам діяльності клієнта, а з другого – це активне використання
аналізу грошових потоків підприємства, що дає можливість оцінити обороти коштів
Журнал наукових праць №12(7)’2012

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

213

позичальника, а відтак і більш точно прогнозувати його перспективи у використанні
банківських кредитів.[4]
За результатами оцінки класу позичальника та стану обслуговування боргу
визначається категорія кредитної операції. Рівень та якість забезпечення кредитної
операції є одним із параметрів оцінювання кредитного ризику.
Загальний розрахунок кредитного ризику може бути відображений у вигляді
формули:
(1)

де

- резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;
- валовий кредитний ризик (загальна величина кредиту);
- ринкова вартість застави;
– відсоток до вартості застави залежно від виду забезпечення;
- коефіцієнт резервування.

В даному випадку резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями відображає величину загального кредитного ризику банку, пов’язаного з
проведенням кредитних операцій банку, що є об’єктами резервування.
Таким чином, чим більша вартість застави порівняно з необхідною сумою
кредиту, тим менший резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банку потрібно формувати, отже, тим менший кредитний ризик банківської
установи, а застава у свою чергу відіграє суттєву роль у його мінімізації.
Звідси випливає, що чим вищої якості майно або майнові права запропонує
позичальник в ролі застави за зобов’язаннями, тим вищою є ймовірність отримати
необхідну суму кредитних ресурсів та тим нижчим буде кредитний ризик для банку.
Незважаючи на підвищення рівня ліквідності й капіталізації – основи
стабільного функціонування та розвитку банківської системи, подальший її розвиток
стримують високі ризики в діяльності банків, зростання в значних обсягах
неповернутих кредитів позичальниками, що змушує збільшувати резерви під активні
операції банків. Протягом 2007-2011 років відношення резервів до активів зросло
майже в 4 рази до 15,0 %. (див. рис. 2)
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Рис. 2. Динаміка формування банками України резервів за активними операціями

На сьогодні найбільшою загрозою для банківської системи України є значне
зростання обсягів проблемних кредитів (на кін. 2011 року їх обсяг склав 243 млрд.
грн.). Це зумовлює формування додаткових резервів і спричиняє величезні збитки
банківської системи і є свідченням високої фінансової нестабільності й чутливості
вітчизняних банків до ризиків.
За даними НБУ резерви під активні операції банків невпинно зростають, а
результати діяльності українських банків є незадовільними (на 01.01 2012р. збиток
складає 7,7 млрд. грн.). Значні обсяги проблемних кредитів, які зумовили величезні
збитки банків, та обсяги отриманих кредитів рефінансування, які банки мають
повернути, свідчать про недостатню фінансову стійкість банківської системи в
посткризовий період та обмежені можливості кредитування. (див. рис. 3)

Рис. 3. Динаміка доходів, витрат та результатів діяльності банківських установ України
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Методи зниження кредитного ризику банку можна поділити на дві групи:
зовнішні та внутрішні. При застосуванні зовнішніх способів зниження кредитного
ризику банк прагне перерозподілити ризик, перекладаючи його частини на інших
суб’єктів та/чи об’єкти. Сутність внутрішніх способів зниження кредитного ризику
комерційного банку полягає в самострахуванні банком можливих втрат. [5]
Способи (методи) зниження кредитного ризику
Зовнішні

Внутрішні

Диверсифікація кредитного
портфеля

Застава
Гарантія

Створення резервів

Порука

Лімітування

Страхування

Створення резервів

Розподіл ризиків

Моніторинг та
контролінг ризику

Рис.4. Способи зниження кредитного ризику

Таким чином, зростання обсягів проблемних кредитів стало причиною зниження
рівня ліквідності внаслідок неповернення кредитів, зростання збитків через значні
обсяги формування резервів і збільшення кількості неплатоспроможних установ,
послаблення інвестиційної привабливості. Значні обсяги проблемних кредитів
стримують кредитування банками економічних агентів.
Висновки
Банківська система може забезпечувати більші обсяги кредитування, проте
потенціал сьогодні з точки зору ресурсної бази є певним чином обмеженим, оскільки
залишається ряд невирішених проблем:
•

переважно поточний та короткостроковий характер банківських пасивів;

•

зацікавленість банків у кредитуванні господарських операцій зі швидким

обігом грошових потоків;
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•

високий рівень процентних ставок за банківськими кредитами, відсутність

збалансованості

між

процентними

ставками

за

депозитними

та

кредитними

операціями;
•

великий кредитний ризик, ризик незбалансованої ліквідності;

•

недоотримання кредитних ресурсів малими підприємствами.

Виявлені

причини

зниження

ефективності

кредитної

діяльності

банків

дозволяють нам запропонувати важливі критерії, за допомогою яких можливо
покращити дану ситуацію:
¬

необхідно переорієнтації менеджменту банків до нових умов ринку і перехід

на такі принципи надання кредитів, як збільшення обсягів кредитування в умовах
зменшення відсоткових ставок і мінімізації кредитного ризику як на рівні банків
(зокрема, за рахунок удосконалення механізму здійснення заставних операцій), так і на
законодавчому рівні;
¬

удосконалення

механізму

надання

кредитів,

особливо

перевірки

кредитоспроможності позичальників, а в кінцевому підсумку – запровадження якісних
систем оцінки кредитних ризиків й удосконалення банківського законодавства;
¬

стимулювання залучення кредитних ресурсів у сферу малого бізнесу може

бути здійснено за рахунок спрямування частини бюджетних коштів на компенсацію
банкам недоотриманих доходів

при здійсненні кредитування малого бізнесу на

пільгових умовах;
¬

формування конкурентного середовища шляхом зменшення кількості

банків, розширення асортименту банківських продуктів, насамперед у сфері
кредитування, забезпечення зростання капітальної бази банків.
Дана тематика має перспективу подальшого дослідження, так як на сьогодні
фінансова та економічна криза загострила необхідність зміни підходів до банківського
нагляду. Величезні збитки, яких зазнала банківська система України, свідчать про
нагальну необхідність вдосконалення методик формування резервів, котрі б
враховували не лише поточні, а й довгострокові очікувані витрати.
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АННОТАЦИЯ
ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И РОЛЬ ЗАЛОГА В МИНИМИЗАЦИИ
БАНКОВСКИХ РИСКОВ
В данной статье акцентируется внимание на общие закономерности развития рынка банковского
кредитования субъектов хозяйствования в современных условиях. Проведен анализ состояния
банковского кредитования предприятий в Украине и определены важность залога как способа
обеспечения обязательств. Предложены критерии с помощью которых возможно повышение
эффективности системы банковского кредитования в Украине.
Ключевые слова: кредит, кредитование, кредитный риск, залог, резерв на возмещение
возможных потерь по кредитным операциям.
THE SUMMARY
TRENDS OF COMPANIES CREDITING AND THE ROLE OF
COLLATERAL IN
MINIMIZATION OF BANKING RISK
The article deals with the general laws of the development of bank market of entities crediting in the
modern world. The bank crediting of enterprises in Ukraine has been analysed and the importance of security as
a way to ensure commitment has been determined. The criteria of increasing the effectiveness of bank crediting
in Ukraine have been suggested.
Keywords: credit, crediting, credit risk, collateral, provision for compensation for loss of credit
transactions.
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УДК 331.101.3 : [338.45:66]
ОСНОВНІ ВИДИ МОТИВАЦІЇ ЗА ФОРМОЮ ВЗАЄМНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Р.О. НАЗАРИШИН
Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті виокремлено основні види мотивації за формою взаємної поведінки працівників ТДВ
«Чернівецький хімічний завод», згруповано їх у один особливий вид – взаємна мотивація. Визначено
основні напрямки роботи для забезпечення мотивації персоналу в сторону зростання якості праці, а
також виявлено демотиваційну поведінку, центральною складовою якої стала негативна взаємність,
яка отримала назву «взаємна демотиваційна поведінка».
Ключові слова: взаємна мотиваційна поведінка, взаємна демотиваційна поведінка, взаємна
мотивація, взаємна демотивація.

Кризові явища, що відбуваються у багатьох підприємствах України, утворюють
чинники, які пов’язані з якісною та продуктивною працею, з несприятливим зовнішнім
середовищем та мотиваційною проблемою управління персоналом. Мотивація
персоналу стає одним із шляхів подолання таких явищ, в тому числі, і кризи праці.
Ефективне управління в умовах ринкових відносин неможливе без розуміння мотивів,
потреб персоналу, особливо коли одні цінності, інтереси змінюються на інші. Мізерна
заробітна плата, нестабільність її виплати, постійні стресові і конфліктні ситуації,
несприятливі взаємостосунки з адміністрацією, відсутність колективної взаємності
обумовлюють високу актуальність наукових пошуків, їхнє теоретичне та практичне
значення.
Об’єкт та методи дослідження
Проблеми мотивації праці знайшли своє відображення у роботах О.В.
Крушельницької, Д.П. Мельничук[5], В.П. Сладкевича [9],Я.Д.Качмарик, А.В.
Потапенко [6], В.С. Савельєвої, О.С. Єськова [6],Ф.І.Хміля[10], але потребують нових
досліджень, оскільки з розвитком людини урізноманітнюються її потреби, інтереси, а
також змінюється її трудова поведінка. Усе це й зумовлює необхідність подальших
досліджень й доцільність даної статті.
Постановка задачі
Метою статті є пошук ефективних мотиваційних прийомів, засобів впливу на
персонал, які б наближували поставлені керівництвом завдання до якісного кінцевого
виконання та допомагали їхньому вирішенню.
Основні завдання статті: виявити мотиваційну поведінку працівників в
напрямку зростання та збереження якості праці методами усного опитування та
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спостереження; визначити основні напрямки роботи для забезпечення мотивації якості
праці на підприємстві.
Результати та їх обговорення
Дослідження в напрямку мотивації праці та її якості проводились у товаристві з
додатковою відповідальністю «Чернівецький хімічний завод», предметом основної
діяльності якого є: хімічне виробництво, торговельна діяльність, виробництво
деревини та виробів з дерева, зовнішньо-економічна діяльність [1].

Головною

рушійною силою організації є його персонал з різними потребами, мотивами,
інтересами. Показники, що відображають персонал ТДВ «Чернівецький хімічний
завод» та його рух, наведено нами в таблиці №1, яку розроблено з використанням
даних [2], [3], [4].
З табл.. 1 ми бачимо як з кожним роком кількість працівників
підприємства зменшується, спостерігається відсутність новостворених місць. Це є
наслідком впливу несприятливого зовнішнього середовища, зростання конкуренції,
зниження купівельної спроможності населення. Все це насторожує керівництво
підприємства і вимагає пошуку нових підходів до активізації діяльності працівників,
більш повного використання їх трудового потенціалу, якісної та ефективної праці.
Таблиця 1 Порівняльний аналіз показників руху персоналу за 2008 – 2010 рр
2008 р.
2009 р.
2010 р.
ВсьоЧолоЖінВсього ЧолоЖінВсього Чолого
віки
ки
віки
ки
віки
Сер-обл. чисельність
162
109
53
141
97
44
130
89
Прийнято працівників
16
11
5
9
4
5
9
9
на новостворені місця
Вибуло працівників
23
17
6
34
18
16
12
10
в т.ч. по скороченю штату
1
1
Назва
показників

за власним бажанням
Облік. чис. на кінець року

10
165

6
108

4
57

15
140

6
94

9
46

9
137

7
93

Жінки
41
2
2
44

Мотивація – це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу
поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх
(мотиви) чинників [5]. Працюючи на підприємстві,працівники формують уявлення про
те, що в ній позитивне, а що негативне та, усвідомлюючи явну об’єктивність, стають
носіями певних організаційних цінностей, в результаті яких формується бажаний чи
небажаний тип поведінки.Часткове усне опитування та спостереження за роботою
працівників структурних підрозділів: цеху по виробництву лакофарбової продукції,
цеху фільтр-патронів, дослідно-експериментальної лабораторії дали змогу виявити
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основні види мотивації якісної праці за формою взаємної поведінки. Таку поведінку
слід називати взаємно мотиваційною. В результаті проведеного дослідження нами було
проаналізовано і виділено слідуючі види мотивації:
1. Мотивація взаємоузгодженістю.Взаємна узгодженість досягається на основі
взаємної довіри один до одного, чіткої взаємодії виконавців через встановлення між
ними гармонійно взаємних зв’язків. Ефективність процесу прийняття рішень та їх
належне виконання на підприємстві забезпечується шляхомвзаємної узгодженості між
собою усіх зацікавлених осіб.
2. Мотивація взаєморозумінням.Спонукальне значення для зростання якості
праці має взаєморозуміння між керівником і підлеглим працівником. Якщо не будуть
вони розуміти одне одного в процесі роботи, то не зможуть досягти значних успіхів та
реалізувати власні можливості.Підтвердження важливого значення взаємних складових
знаходимо у праці [6]: мотивація стосується створення та підтримання взаємного
розуміння між підприємством та його працівниками. Також взаємне порозуміння
знаходить своє мотиваційне значення в ухвалюванні та прийнятті рішень на ділових
нарадах, п’ятихвилинках, зборах.
3. Мотивація взаємовпливом.Взаємний вплив ефективний у ситуаціях, коли
працівники не мають достатнього позитиву, взаємин, потребують взаємодії та
намагаються отримати від інших тотожних позитивних проявів. Взаємний вплив
проявляється шляхом позитивної тотожності в напрямку змін формування уявлень
окремих працівників, а також в наслідок об’єднання людей у колективи із дотриманням
взаємної поведінки. Характерною ознакою будь-якої групи є присутність взаємного
впливу членів групи один на одного та на поведінку групи в цілому [7].
4. Мотивація взаємозв’язками.Спонукання до праці, якісного виконання робіт
проявляється через взаємний обмін необхідною інформацією, що здійснюється по
принципу: «я тебе вчасно інформую, ти мене вчасно інформуєш». Це отримання
достовірної різного роду інформації, в наслідок якої з’являється бажання та сили
працювати. Взаємозв’язок здійснюється шляхом обміну інформацією, як в середині
підприємства, так і за його межами (комунікаційна функція).
5.

Мотивація

синергетичний

ефект.

взаємодією.
Взаємодія

Шляхом
–

участь

взаємодії
у

персоналу

спільній

роботі,

досягається
діяльності;

співробітництво, спільне здійснення операцій, угод [8]. Взаємодія відбувається
передусім внаслідок активнішої дії однієї з сторін. Взаємодіяучасників колективу дає
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змогу: компенсувати обмеженість фізичних та інтелектуальних можливостей кожного
окремого працівника; виконати набагато більший обсяг роботи завдяки розподілу і
спеціалізації праці, духу змагання, згуртованості колективу [9]. Важливе значення для
підприємства маєвзаємодія із інвесторами, кредиторами, конкурентами, державними
органами, постачальниками сировини та комплектуючих.
6. Мотивація взаємодовірою. Через взаємну довіру на підприємстві делегуються
повноваження, залучаються до участі в організаційних справах підлеглі працівники з
правом їх голосу у прийнятті рішень.
7. Мотивація взаємною самостійністю.Між керівником і підлеглим повинна бути
взаємна

самостійність,

оскільки,

саме

вона

дозволяє

працівнику

самостійно

передбачити можливі варіанти дій, вирішити несподівану проблему і тим самим
забезпечити успіх.
8.

Мотивація

взаємовідносинами.Тісні,

довготривалі

взаємовідносини

будуються на взаємній довірі та умовах що зазначені в контрактах, договорах,
замовленнях, усних домовленостей. Гарантією встановлення тісних взаємовідносин є
прагнення до двохстороннього задоволення потреб.
9. Мотивація взаємоповагою.Через взаємну повагу зростає активність до
буденних справ та створюється атмосфера позитиву.Надзвичайно позитивну роль
відіграє атмосфера єдиної сім’ї, де панують взаємоповага, взаємодопомога і
єдність[10].
10. Мотивація взаємодопомогою.Взаємодопомога повинна надаватись без
порівняння та оцінки попередньо наданої допомоги з її корисністю та мати
альтруїстичний характер.Коли допомога надається з розрахунку на взаємність
(майбутню компенсацію), вона втрачає свій альтруїстичний характер [9].
Також в процесі дослідження була виявлена поведінка частковогоухилення від
мотивації зростання якості

праці, що містить взаємну (тотожну) основу. Через

функцію гальмування, стримування мотивів, відсутності інтересу та актуалізації
мотивів, таку поведінку, на нашу думку, слід називати взаємно демотиваційною.
Поведінка ухилення від взаємної мотивації якості праці спостерігається тоді, коли
працівник намагається різними способами ухилитися від різного роду взаємин,
взаємодії, взаємовідносин та відсторонитися від проблемних справ, що потребують
колективного способу дій та позитивних рішень. Звідси, виникає потреба управління
взаємно демотиваційною поведінкою працівників ТДВ «Чернівецький хімічний завод».
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Взаємна демотивація - сукупність несприятливих чинників, що ведуть до
послаблення, зниження мотивації праці і, навіть, її відсутності. Взаємна демотивація
пов’язана із такими поняттями, як «проблема», «ризик», «відсутність актуалізації
мотивів»,«відсутніcть інтересу», «руйнування мотивів», що має значний вплив на
якість праці, якість виконання обов’язків, якість ухвалення та реалізації рішень на
підприємстві. До причин

появи взаємно демотиваційної поведінки слід віднести:

підтримання демотиваційнототожних дій тих колег по роботі, які незадоволені своєю
працею, заробітком, посадою, тривалими поїздками, умовами та режимом праці.
Для ефективного мотиваційного стану промислового підприємства нами
розроблена і запропонована формула:

∑ VD = 0

(1),

де VD - взаємна демотивація.
Виявлені типиповедінки дають змогу змоделювати підходи до проблемної
ситуації і зрозуміти їх наслідки – кінцевий стан (рис 1).
Проблемна ситуація
Реакція на проблему
Взаємно мотиваційний підхід

Взаємно демотиваційний підхід

Взаємодія, взаємовплив, взаємоповага,
взаєморозуміння, взаємодопомога.

Взаємна неприязнь, взаємна неповага,
взаємна недовіра, взаємна демотиваційна
поведінка

Якісні наслідки вирішення проблемної
ситуації, спостерігається зростання якості
праці

Неякісні, руйнівні наслідки вирішення
проблемної ситуації, спостерігаються
значні втрати та зниження якості праці.

Рис. 1 Модель процесу наслідків вирішення проблеми з використанням взаємних складових

З рис. 1 ми бачимо, що взаємно мотиваційний підхід застосований до
проблемної ситуації призводить до її швидкого якісного вирішення, а взаємно
демотиваційний – до значних втрат часу, коштів, зниження якості праці.
Основні напрямки роботи ТДВ «Чернівецький хімічний завод» із забезпечення
мотивації персоналу в сторону зростання та стабілізації якості праці повинні бути
спрямовані на:
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- встановлення синергічної взаємодії персоналу, підтримки контактів між
відділами підприємства та постачальниками, споживачами, окремими працівниками,
зокрема між керівництвом та виконавцями;
- надання привабливості праці. Робота повинна здійснюватись серед приємних,
позитивних та доброзичливих людей. В колективі повинні існувати дружні, взаємні
міжособисті стосунки. Колектив повинен бути готовим до успіхів, досягнень, змін, а це
можливо через не створення негативу, додаткових труднощів, проблем. Працівники
повинні прагнути спішити допомагати один одному вирішувати важливі організаційні
проблеми;
- розвиток взаємних складових щодо зміни репутації (іміджу) цілого
підприємства, посилення мотивації діяльності, появи інвестицій, нововведень
(інновацій),

нових

споживачів,

ділових

партнерів,

поставщиків

сировини,

посередників;
- управління якістю праці: розробка стандартів якості праці, оволодіння
знаннями та навичками з управлінської та виробничої якості праці.
Основними цілями ТДВ «Чернівецький хімічний завод» в напрямку збереження
якості праці є: безперервне покращення якості праці та продукції власного
виробництва; орієнтація персоналу на розвиток та укладання різностороніх взаємних
угод, контрактів; визначення якості праці, як мети діяльності підприємства; розгляд
концепції взаємної мотивації якості праці, як невід’ємної частини системи підвищення
якості продукції; включення концепції взаємної мотивації у складову системи загальної
мотивації цілого підприємства, яка направлена на зростання якості, продуктивності,
ефективності, результативності праці персоналу.
Висновки
В процесі дослідження мотивації якості праці у товаристві з додатковою
відповідальністю «Чернівецький хімічний завод» виявлено, що якість праці є
залежною, в значній мірі, від взаємно мотиваційної

поведінки працівників, яка

потребує ефективного управління. Взаємні складові перетворюються на позитивну
частину мотивації, оскільки вони призводять до тісної взаємодії, співпраці, як
всередині підприємства, так і поза ним. Звідси – вирішення проблем неякісної праці, не
зупинення на досягнутих результатах, виправлення попередньо допущених помилок, а
також постійна орієнтація на перспективу розвитку, як підприємства, так і персоналу.
Прищеплення працівником складових взаємної мотивації саме по собі приносить
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задоволення і він стає сприйнятливим до інновацій, творчих ідей, змін. Звідси, взаємна
мотивація із своїми складовими є фактором, який впливає на привабливість праці та
зростання і підтримування її якості.
У статті виокремлено основні види мотивації за формою взаємної поведінки та
здійснено спробу згрупування їх у один особливий вид – взаємна мотивація. Наділення
мотивації взаємними позитивними

чинниками веде до зміни характеру праці в

результаті чого підсилюється мотивація та підвищується якість праці. Сукупність
негативних чинників, що взаємно (тотожно) передаються між персоналом і ведуть до
послаблення, гальмування, стримування та руйнування мотивації праці

складають

взаємну демотивацію. Взаємна демотивація, як складова загальної демотивації
персоналу підприємства потребує управління з метою зниження демотиваційного
стану, оцінювання міри руйнуваннята неефективних змін.
Проведені нами дослідження у ТДВ «Чернівецький хімічний завод» дали змогу
виявити такі різновиди поведінки працівників: взаємна мотиваційна поведінка; взаємна
демотиваційна поведінка. Якщо взаємна мотиваційна поведінка веде до якості праці, то
взаємна демотиваційна– до її стримування і, навіть, руйнування.
Подальші дослідження мотивації якості праці вбачаємо в розгляді взаємного
підходу, його особливих властивостей у трудовій діяльності персоналу. А також, у
виявленні основних причин взаємної демотивації персоналу та розробки дієвих
механізмів її подолання.
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АННОТАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОТИВАЦИИ ЗА ФОРМОЙ ВЗАИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье выделено основные виды мотивации за формой взаимного поведения работников ТДВ
«Черновицкий химический завод», згрупированых в один особенный вид – взаимная мотивация.
Определены основные направления работы для обеспечения мотивации персонала в сторону роста
качества труда, а также выявлено демотивационное поведение, центральной составной, которой стала
негативная взаимность, и получило название – «взаимное демотивационное поведение».
Ключевые слова: взаимное мотивационное поведение, взаимное демотивационное поведение,
взаимная мотивация, взаимная демотивация.
THE SUMMARY
BASIC KINDS MOTIVATIONS FOR THE FORM RECIPROCAL TREATMENT PERSONNEL OF
THE INDUSTRIAL COMPANY
In thearticle is particulared the main kinds of motivation for the form reciprocal treatment of the
workers company “Chernivtsi Khimichniy Zavod”, group their in one particular form – reciprocal motivation.
Determine basic direction work for securing motivation personnel in side growth of the work quality. But it is
also manifested unmotivation treatment the central composition of it is no positive reciprocal which receive the
name – “reciprocalun motivation treatment”.
Keywords: reciprocal motivation treatment, reciprocalun motivation treatment, reciprocal motivation,
reciprocalun motivation.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
П.П. СКУБА
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто загальні засади та можливості підвищення конкурентоспроможності
підприємств. Здійснено огляд основних концепцій конкурентоспроможності. Визначено роль
своєчасного застосування конкурентних переваг у досягненні розвитку підприємств.
Ключові слова: конкуренція, стратегічна модель, конкурентоспроможність, концепція,
перевага.

Вступ
Однією

з

головних

причин

сучасної

економічної

кризи

та

низької

конкурентоспроможності українських товарів та послуг є нездатність вітчизняних
підприємств боротися за розширення своєї частки на внутрішньому і зовнішньому
ринках, просувати свої товари та формувати свого споживача, поставивши його
інтереси у центр всієї виробничої та комерційної діяльності.
В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція
товаровиробників.

Практично

завжди

це

конкуренція

з

відомими

великими

виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок,
недоступний

для

світових

виробників,

тому

проблема

забезпечення

конкурентоспроможності власної продукції потребуватиме постійних рішучих дій для
свого вирішення.
На сьогоднішній день проблема підвищення конкурентоспроможності – дуже
актуальна для підприємств України. І дана проблема стосується практично всіх сторін
життя суспільства. У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває у центрі
уваги державних діячів та ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за збут
продукції, за місце на ринку змушує підприємства постійно шукати нові можливості й
резерви, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів.
Мета статті – з’ясування способів підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
З даним питанням пов’язані праці багатьох вчених, зокрема Т. Коллер, Дж.
Муррін, М. Портер, К. Хессінг, Е. Мазалкіна, Г. Геогрієвна-Панічкіна, Г. Азоєв, Р.
Фатхутдінов, К. Койн, С. Субраманиам.
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Результати дослідження
У літературі поняття “конкуренція” розглядається вузько, не охоплюючи все
різноманіття процесу, не враховуючи соціально-економічні та біологічні системи, не
включаючи головного – процесу управління конкурентними перевагами. Так Р.
Фатхутдінов пропонує наступне визначення: конкуренція – процес управління
суб’єктом своїми конкурентними перевагами на конкретній території для здобуття
перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення
об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках законодавства або в природніх умовах.
Конкуренція є рушійною силою розвитку суспільства. Тому держава зобов’язана
створювати правове та ефективне конкурентне середовище для всіх об’єктів.
Застосовувані в теорії та на практиці два методи конкуренції – цінова і нецінова не
відповідають вимогам сучасної конкуренції. Р. Фатхутдіновим обґрунтовано, що
головні (на першому рівні абстракції) методи конкуренції товарів ґрунтуються на
критерії підвищення якості товару, зниженні його ціни, підвищення якості сервісу
споживачів товару, зниження експлуатаційних витрат та використання управлінських
факторів. Перші чотири фактори конкурентоспроможності товару є статичними, п’ятий
– динамічним [173,7]. Більше того - персонал, послуги, організації та інші об’єкти
мають свої власні фактори або методи посилення конкуренції, що змушує цих суб’єктів
застосовувати всі методи конкуренції.
К. Койн і С. Субраманіам розробили ще одну стратегічну модель, додавши в
модель Портера кілька важливих вимірів. У структурному вимірі традиційні відносини
“на відстані витягнутої руки” поповнилися ще двома типами галузевої структури, які
тут названі ексклюзивними відносинами і взаємозалежними системами. У традиційній
моделі кожен гравець змагається зі своїми конкурентами, споживачами та
постачальниками за частку в сукупній вартості, перебуваючи на відомій відстані від
них. Під взаємозалежними системами маються на увазі галузі, де ключовим фактором
конкурентоспроможності стають стратегічні союзи, економічні мережі та інші форми
кооперативних зв’язків. Для галузей, заснованих на ексклюзивних відносинах,
характерні особливі “неекономічні” взаємодії між компаніями на ґрунті спільності
фінансових інтересів, дружніх зв’язків, політичної єдності або етичного принципу
лояльності. У традиційній моделі позиційна структурна перевага – це єдине, що
забезпечує компанії надприбутки. Койн і Субраманіам додають ще два джерела
конкурентних переваг: майстерність виконання та обізнаність / передбачення [320,3].
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Деякі компанії перевершують конкурентів просто завдяки тому, що краще виконують
повсякденну роботу. Часом це переважує будь-яку структурну перевагу. Інші компанії
створюють вартість, випереджаючи конкурентів здатністю безперервно накопичувати і
вдосконалювати знання у своїй справі.
М. Портер висуває стратегію конкурентної боротьби яка включає три
основоположні концепції. Перша ключова концепція стосується порівняльної
привабливості

різних

галузей

з

точки

зору

довгострокової

прибутковості.

Привабливість галузей, говорив М. Портер, змінюється відповідно до п’яти основних
конкурентних сил, і розуміння цих сил має фундаментальне значення для розробки
стратегії і досягнення переваги над конкурентами. М. Портер стверджував, що, хоча
найкраща стратегія будь-якої фірми залежить від конкретних обставин, на
найзагальнішому рівні існують лише три обґрунтовані та виправдані позиції, які може
зайняти компанія і які дозволять їй успішно впоратися з п’ятьма конкурентними
силами, забезпечити своїм акціонерам більш високі доходи від інвестицій в порівнянні
з конкуруючими фірмами і здолати конкурентів в довгостроковій перспективі.
Нарешті, М. Портер вважав, що всякий аналіз джерел переваг в конкурентній боротьбі
повинен проходити не на рівні компанії в цілому, а на рівні дискретних дій окремих
фірм, що займаються проектуванням, виробництвом, збутом, поставками і підтримкою
свого продукту. Коротше, про кожний бізнес можна думати як про ланцюжок деяких
дій, що генерують цінність для споживачів, і тільки за допомогою ретельного аналізу
цієї своєї ціннісної ланцюга компанії зможуть знайти джерела сталої переваги в
конкурентній боротьбі. А перша ключова концепція М. Портера виявляє п’ять
основних конкурентних сил, які, на його думку, визначають інтенсивність конкуренції
в будь-якій галузі. “Мета стратегії конкурентної боротьби для підприємства, що діє в
якій-небудь галузі, полягає в тому, щоб знайти в даній галузі таку позицію, зайнявши
яку компанія зможе найкращим чином захищатися від дії конкурентних сил або
впливати на них з користю для себе”. Ось ці п’ять конкурентних сил:
– загроза появи в галузі нових конкурентів;
– здатність ваших покупців домагатися зниження цін;
–

здатність ваших постачальників добиватися підвищення цін на їх

продукцію;
– загроза появи на ринку замінників продуктів і послуг підприємства;
– ступінь запеклої боротьби між існуючими в галузі конкурентами.
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М. Портер наголошує на великому значенні інформаційної технології у
досяжності конкурентних переваг. Інформаційна технологія надає потужний вплив на
конкурентну перевагу будь-якої компанії або з точки зору витрат, або з точки зору
диференціації. Інформаційна технологія діє безпосередньо на види діяльності, які
створюють цінність, або дозволяє компаніям домогтися конкурентної переваги,
використовуючи в своїх інтересах зміну масштабів конкуренції.
Зниження витрат. Інформаційна технологія може змінювати витрати компанії в
будь-якій частині ланцюжка цінності. Історично вплив технології на витрати
обмежувався тими видами діяльності, де велику роль грали операції з обробки
інформації, які повторювалися. Тепер цього обмеження немає. Компанія Canon,
наприклад, ввела недорогий процес складання копіювальної техніки на основі
комп’ютеризованого вибору деталей і системи обробки матеріалів. Робітники-збирачі
мають під рукою всі комплектуючі, необхідні для окремого копіювального пристрою.
Успішному

застосування

цієї

системи

сприяло

використання

програмного

забезпечення, яке повністю контролює облік і вибір деталей. В угодах страхування, як
правило, беруть участь декілька компаній. Витрати документування участі кожної
сторони досить високі. Тепер комп’ютерна модель може оптимізувати (і часто
зменшити) число страхових агентів, необхідних для заключення одного контракту,
знижуючи таким чином загальні витрати, пов’язані з брокерською діяльністю.
Поглиблення диференціації. Вражаючий вплив інформаційна технологія
справила на стратегії диференціації. Роль компанії та її продукція в ланцюжку цінності
споживача виступає визначальним фактором диференціації. Нові інформаційні
технології дозволяють виробляти продукцію, яка максимально зроблена під потреби
кожного

покупця.

Наприклад,

компанія

Sulzer

Brothers,

використовуючи

автоматизацію, збільшила від п’яти до дев’яти число циліндрів морських дизельних
двигунів. Завдяки цьому судновласники отримали можливість вибору двигунів, які
більш точно відповідають їх потребам, і скоротили, таким чином, витрати на пальне.
Подібним чином система штучного інтелекту компанії Digital Equipment – XCON –
використовує “правила рішень”, щоб удосконалювати комкомп’ютерні програмноапаратні конфігурації для користувача.
Це значно скоротило час, необхідний для виконання замовлень, підвищило
точність їх виконання і сприяло утвердженню репутації компанії як кваліфікованого
провайдера [279,4].
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У своїх працях М. Портер також зазначає, що конкурентоспроможність галузей
промисловості грунтується на конкурентних перевагах, все різноманіття яких можна
звести до двох основних видів: ресурсного і технологічного. Конкурентоспроможність
починається з ресурсних факторів і залежить від географічного положення,
кліматичних умов, наявності в країні природних ресурсів, кваліфікованої робочої сили
і накопиченого капіталу. Однак, щоб утримати успіх в конкурентній боротьбі,
недостатньо наявності тільки цих чинників. Досягти успіху в будь-якій галузі можна не
стільки за рахунок успадкованих факторів, скільки завдяки дії механізмів, здатних
безперервно підвищувати ефективність їх використання. Безперервне вдосконалення
факторів припускає капіталовкладення в основні та оборотні фонди, в розвиток
навичок і знань, а також, витрати з управління та розвитку інфраструктури. У цьому
сенсі інвестиції правильніше відносити до технологічних ресурсів (механізмам
створення та розвитку конкурентних переваг). Роль інвестицій в створенні
конкурентних переваг не завжди однакова і залежить від стадії, якої досягла країна у
розвитку національної конкурентоспроможності. У зв’язку з цим нарощування
конкурентоспроможності часто розглядається в теоретичних роботах як зміна трьох
послідовних стадій: стадії факторних, інвестиційних та інноваційних переваг.
На першій, початковій стадії, успіх у конкуренції залежить від вихідних
ресурсних переваг, від наділеності факторами виробництва. На другій стадії справою
першорядної важливості стає подальший розвиток та удосконалення факторів, а
передумовами є місцеві, вже сформовані технічні можливості, інфраструктура, освіта,
інформаційна база. Тим не менш, успіх на цій стадії вирішують не фактори, які
дісталися в спадок, а інвестиції, здатні підвищувати конкурентні переваги на основі
більш розвинених факторів. До таких можна віднести високоосвічені кадри,
дослідницькі установи, сучасну інфраструктуру обміну інформацією. На третій стадії,
стадії інновацій, центр ваги в конкуренції переноситься у високотехнологічні сегменти
національної економіки, коли головну роль грають не удосконалення окремих
факторних умов, а удосконалення та оновлення технології. Конкурентоспроможність
високотехнологічних галузей пов’язана з інвестиціями в дослідження і розробки, в
створення нововведень, тобто з технологічними конкурентними перевагами [394,5].
Висноки
На сьогоднішній день у підприємств існує вдосталь можливостей для
досягнення конкурентних переваг над іншими і, при достатніх спритності та вміннях,
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утриманні їх у власних руках. В розглянутому матеріалі приведено лише декілька з
них, які використовуються у найрозвиненіших підприємствах різних галузей. На
теренах нашої держави вже сформувалися підприємства-лідери в своїх галузях, проте
щоб мати можливість виходити на іноземні ринки їм ще потрібні час та зусилля, щоб
привести свою інфраструктуру у відповідність із закордонними стандартами, і таким
чином забезпечити не лише собі, але й Україні, вагомі конкурентні переваги на
світових ринках.
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АННОТАЦИЯ
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены общие принципы и возможности повышения конкурентоспособности
предприятий. Осуществлен обзор основных концепций конкурентоспособности. Определена роль
своевременного применения конкурентных преимуществ в достижении развития предприятий.
Ключевые слова: конкуренция, стратегическая модель, конкурентоспособность, концепция,
преимущество.
THE SUMMARY
POSSIBILITY OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
The article deals with general principles and possibilities of increasing the competitiveness of
enterprises. Carried out a review of basic concepts of competitiveness. The role of timely application of
competitive advantages to achieve development of enterprises.
Key words: competition, strategic model, competitive, concept, advantage.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т.В. ЧЕРНИЧКО, О.І. ДОВГАНИЧ
Мукачівський державний університет

В статті досліджуються теоретичні аспекти організації управління підприємством. В роботі
сформульовано теоретичні підходи до визначення змісту поняття «ефективність управління
підприємством» та запропоновано методику та послідовність її оцінки.

В сучасних умовах вдосконалення ринкових відносин в Україні надзвичайно
актуальними є питання застосування новітніх управлінських технологій, які
дозволяють мобілізувати внутрішні ресурси українських підприємств та забезпечити їм
високий рівень конкурентоспроможності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. Питання ефективності управління є невід'ємним аспектом управління
підприємством, проте вони не мають однозначних рішень, а тому необхідність
теоретичного

обґрунтування

категорії

«ефективність

управління»

зумовлює

актуальність даної статті.
Об’єкти та методи дослідження
Основні

положення

теорії

ефективності

та

ефективності

управління

відображаються в наукових працях В. Антонова, Т. Безродної, М. Височіна, Н. Вінера,
О. Вороніна, Г. Козаченка, А. Куценка, М. Макаренка, У. Мітчелла, Р. Нельсона, Г.
Серебрякова, Г. Спенсера, В. Ткача, Е. Тоффлера, Л. Христенка, А. Червяченка, Н.
Шишкіна, Й. Шумпетера та ін.
Постановка задачі
Сьогодні найбільш вагомого значення набувають питання розробки та
удосконалення інструментальних заходів ефективності управління підприємства, які
забезпечують цілеспрямований рух підприємств у межах обраних пріоритетів розвитку
та

дозволяють

суттєво

знизити

різноманітні

втрати

на

підставі

прийняття

обґрунтованих адекватних рішень.
Метою дослідження є дослідити теоретико-методологічні основи оцінки
ефективності управління підприємством в умовах мінливого бізнес-середовища.
Результати та їх обговорення
Управління є обов’язковим елементом колективної діяльності людей. Воно
застосовується всюди, де потрібно координувати спільну діяльність людей. З
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розвитком продуктивних сил суспільства інтерес до управління значно зріс. А тому,
виникнення та розвиток управлінської діяльності необхідно вважати як об’єктивний
наслідок перетворення індивідуальних виробничих процесів у колективну суспільну
працю.
В сучасній економічній літературі відсутнє єдине, універсальне визначення
змісту поняття «управління підприємством». Так, Гірняк О.М. визначає управління як
цілеспрямовану координацію суспільного виробництва [1], за Швабом Л.І., управління
– це цілеспрямована дія на об’єкт з метою зміни його стану або поведінки у зв’язку зі
зміною певних обставин [2]. На думку Стадника В.В., управління підприємством — це
постійний і системний вплив на діяльність його структурних підрозділів для
забезпечення узгодженої роботи та досягнення кінцевої мети [3].
У широкому розумінні, управління ― це цілеспрямована координація
суспільного процесу відтворення, що охоплює управління матеріальними об’єктами,
процесами і людьми. Управління людьми ще називається соціальним управлінням [4].
Ця особлива функція соціального управління виникла з самої природи суспільного
процесу праці.
Звідси випливає, що управляти процесами, які відбуваються на будь-якому
підприємстві (організації), означає змінювати їх стан шляхом зміни всіх або окремих,
існуючих виробничих факторів, до яких відносяться матеріальні, енергетичні,
фінансові, трудові, інформаційні ресурси тощо. При використанні найбільш передових
технологій, матеріалів, висококваліфікованих робітників, ефективний результат
управління буде досягнутий лише за умови правильного, розумного, наукового
керівництва всім залученим до нього персоналом, узгодженням його дій. На
менеджмент покладаються завдання, що в перекладі з англійської мови означають
«керівництво, знання, вміння обходитись з чимось, вміння виконувати роботу» [5].
Під функцією управління спід розуміти продукт поділу і спеціалізації
управлінської праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє
здійснювати управлінський вплив [6]. Український спеціаліст у галузі менеджменту
Завадський Й.С. виділяє чотири основні функції управління, які зображені у табл. 1.
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Таблиця 1. Основні функції управління [7]

Планування

Організація

Мотивація

Контроль

Функція управління, що визначає перспективи розвитку економічної
системи та її майбутній стан, обумовлені темпами розвитку,
джерелами, обраними методами і формами виробництва для
досягнення сформованої мети у вигляді конкретних планових моделей
завдань та показників з установленням термінів виконання
Функція управління, ціллю якої є формування керівної і керованої
системи, а також зв’язків і відносин між ними, що забезпечують
кооперування людей і знарядь праці з максимальною ефективністю
проходження їх спільної трудової діяльності.
Функція управління, яка вказує на сукупність причин, які спонукають
членів трудового колективу до спільно впорядкованої і узгодженої
роботи для досягнення поставленої перед суб’єктом господарювання
мети
Функція управляння, яка завершує кожну діяльність та полягає у
визначенні якості та коригуванні виконуваної підлеглими роботи з
метою забезпечення виконання планів та завдань, спрямованих на
досягнення цілей організації. Він найбільш переплетений з іншими
елементами системи управління, а також за його допомогою можна
визначити, наскільки ефективно працює підприємство.

Одне з важливих завдань управління є підвищення ефективності роботи
підприємств, акціонерних товариств, концернів. Під ефектом розуміють результат
реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва за рахунок
економії всіх виробничих ресурсів [8].
Відомий вчений Шегда А.В. акцентував на те, що «ефект» і «ефективність» – це
різні поняття. Економічний ефект – це результати праці людини у процесі виробництва
матеріальних благ (кількість випущеної продукції, приріст заново створеної вартості в
народному господарстві). Але ефект недостатньо характеризує діяльність людини. Для
більш повної її характеристики необхідно знати, з якими витратами отриманий цей
ефект.
За

Орхіменком

А.Г.,

ефективність

управління

підприємством

–

це

результативність функціонування системи та процесу як взаємодії системи, яка
управляє і якою управляють, або інтегрований результат взаємодії компонентів
управління [9].
Найважливішим показником визначення ефективності управління є відношення
результату виробництва до постійних витрат на управління [1]:
Еу = Рк /Ву
де Рк – кінцевий результат, отриманий підприємством;
Ву – витрати на управління.
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Цей показник може набувати різного змісту, в залежності від величини, яка
виступає у якості загального результату діяльності організації: обсяг виробництва,
обсяг реалізації продукції або сума прибутку.
На практиці при оцінці ефективності праці управлінських робітників широко
застосовують поняття «економічна ефективність управлінської праці». Для того, щоб
визначити ефективність праці управлінського персоналу необхідно встановити критерії
та показники, з яких здійснюється оцінка. Під критеріями розуміють найбільш загальну
кількісну характеристику

результатів управлінської праці.

Окремі

результати

діяльності апарату управління є показниками управлінської праці. Вони носять
керований характер стосовно критерію і є основою при його визначенні. Таким чином,
сукупність показників праці і буде виражати критерій оцінки, тому можна розрахувати
ще один показник ефективності [10]:
Еу =Рк /К

(2),

де К – кількість управлінського персоналу.
В управлінні метод – це система правил та процедур вирішення завдань
управління з метою забезпечення ефективного розвитку організації [11]. В такому разі
під методами оцінювання ефективності управління діяльністю слід розуміти способи
кількісного та якісного виміру рівня ефективності управління діяльністю підприємства.
Головною метою методів оцінювання ефективності управління діяльністю є отримання
результатів, які можуть бути використані для цілей підвищення та підтримки
ефективності управління діяльністю підприємства.
Методику оцінки ефективності управління визначають за різними підходами. Ці
підходи можна поділити на чотири етапи [3]:
–

розраховують синтетичні показники ефективності управління (коефіцієнт

оперативності, надійності тощо);
–
попередні

фактичні дані порівнюють з нормативними, плановими або з показниками за
роки

(нормативи

чисельності

апарату

управління,

продуктивність,

економічність управління тощо);
–

застосовують якісну оцінку ефективності за допомогою експертів;

–

застосовують

емпіричні

формули

для

розрахунку

показників,

що

характеризують ефективність управління.
Перший етап. Для оцінки ефективності управління застосовують трудові,
вартісні, інформаційні, технічні (технологічні) показники. Більш загальні з них є
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оперативність роботи апарату управління, надійність і оптимальність систем
управління.
Оперативність роботи апарату управління відображає своєчасність виконання
поставлених завдань, наказів та розпоряджень вищих організацій, керівників і головних
спеціалістів підприємства. Коефіцієнт оперативності (Коп) визначається за такою
формулою [6] :
Коп = ∑tнtв ⁄ ∑tв

(3),

де tн встановлений строк виконання відповідних документів, днів;
tв – відставання від прийнятого строку виконання, днів.
Для оцінки ефективності заходів щодо удосконалення організації управлінської
праці існують різноманітні методики, в яких розглядається ріст продуктивності праці,
річний економічний ефект тощо. Специфіка управлінської праці і складність
визначення її результатів, розрахунок продуктивності праці для оцінки економічної
ефективності практично неможливий.
Річний економічний ефект управління можна розрахувати за формулою [2]:
Ер = (СІ - C2)xB2 - Ен х Зед

(4),

де С1,С2 – собівартість одиниці продукції після впровадження заходів НОУП
(наукова організація управлінської праці);
В2 – річний обсяг робіт після впровадження в натуральному виразі (документів,
рядків, сторінок);
Ен – нормативний коефіцієнт порівнюваної економічної ефективності (величина
оборотна нормативному терміну одночасної окупності (0,15));
Зед – витрати, пов’язані з розробкою і впровадженням заходів. Порядок
визначення вартості одиниці роботи (СІ, С2) спочатку розраховуються необхідні
витрати часу на виконання одиниці роботи.
Другий

етап.

Забезпеченість

підприємства

персоналом

визначаються

порівнюванням фактичної чисельності робітників за категоріями і професіями з
плановими потребами. Велику увагу приділяють аналізу забезпеченості підприємства
кадрами головних професій. Потрібно аналізувати і якісний склад персоналу за
ступенем кваліфікації [8].
Діючі або запроектовані системи управління можна оцінити за такою
формулою:
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Еy = Ев ⁄ Еа

(5),

де ЕВ – ефективність виробництва, яку визначають як відношення фактичної
маси прибутку до планової;
Еа – економічність апарату управління, яку визначають як відношення
фактичної чисельності працівників апарату управління до нормативної.
Третій етап. Ефективність окремих заходів, пов’язаних з раціоналізацією
системи управління (зміна структури управління, норм управління і обслуговування;
забезпеченості кваліфікованими кадрами тощо), можна оцінити за допомогою
факторного аналізу. При цьому необхідно обов’язково забезпечити елімінування
впливу других факторів на формування кінцевих результатів виробничо-фінансової
діяльності підприємств (якість земель, забезпеченість основними фондами, робочою
силою, характер спеціалізації тощо) [6].
Четвертий етап. На практиці для оцінки ефективності системи управління
найчастіше використовують загальні результативні показники виробничо-фінансової
діяльності

підприємства

–

собівартість

продукції,

обсяг

валового

доходу,

фондовіддача, прибуток на одного працівника, рентабельність виробництва тощо.
Висновки
Таким чином, запропонована методика оцінки ефективності управління
дозволить здійснювати більш ґрунтовний та глибокий аналіз основного виду діяльності
підприємства та розробити стратегічні плани на майбутній період.
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АННОТАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье исследуются теоретические аспекты организации управления предприятием. В работе
сформулированы теоретические подходы к определению содержания понятия «эффективность
управления предприятием» и предложена методика и последовательность ее оценки.
THE SUMMARY
THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF
EFFICIENCY OF NOW
The theoretical aspects of organization of management an enterprise are investigated in the article. The
theoretical approaches of determination of maintenance of concept «efficiency of management of enterprise»
and methodology and sequence of it’s estimation are offered.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Мукачівського державною
університету» приймає до розгляду наукові статті за матеріалами досліджень і науковотехнічних 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 – 1,5), 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 - одинарний.
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 анотація українською мовою;
- 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 наказу ВАК України №63 від 26
січня 2008 року, форма 23. 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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