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АНОТАЦІЯ 

Проаналізовано та узагальнено дослідження щодо питання удосконалення окремих елементів техно-

логії вирощування ранньостиглих сортів картоплі стосовно ґрунтово-кліматичних умов Західного Лісо-

степу України. Висвітлені доцільність і актуальність використання агротехнологічних прийомів, які збіль-

шують урожайність культури, а саме: оптимальна фракція посадкового матеріалу і площа живлення, як 

окремо так і в поєднанні. Розв‘язання поставлених проблем є складним завданням, так як потребує єдиного 

підходу з відповідними пріоритетними напрямами, де найбільшого ефекту можна досягти якщо впрова-

джувати комплексно елементи технології, взаємодоповнюючи та посилюючи дію один одного. 

ABSTRACT 

The research on the issue of improvement of certain elements of the technology of growing early-maturing 

varieties of potatoes in relation to the soil and climatic conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine is 

analyzed and generalized. The expediency and relevance of the use of agro-technological methods that increase 

crop yields, namely: the optimal fraction of planting material and feeding area, both individually and in combina-

tion. Solving these problems is a difficult task, as it requires a single approach with appropriate priority areas, 

where the greatest effect can be achieved if you implement comprehensive elements of technology, complementing 

and enhancing each other's action. 

Ключові слова: картопля, величина посадкової фракції, площа живлення, стеблостій, асиміляційна 

поверхня, продуктивність фотосинтезу. 

Кeywords: potatoes, size of planting fraction, feeding area, stems, assimilation surface, photosynthesis 

productivity. 

 

Постановка проблеми. Світовий досвід свід-

чить про те, що високорозвинуте картоплярство 

здатне забезпечувати зростаючі потреби населення 

у продуктах харчування, а переробну промисло-

вість - у сировині. Але воно має базуватися на най-

новіших науково-технічних досягненнях: сортах ін-

тенсивного типу, використанні високоякісного на-

сіння, прогресивних прийомах технологій 

вирощування, ефективній системі застосування до-

брив і засобів захисту рослин та високому рівні ма-

теріально-технічного забезпечення. Ці прийоми та 

елементи технологій мають бути адаптованими до 

окремих ґрунтово-кліматичних зон. Такий підхід у 

високорозвинених країнах світу дозволяє досягати 

рівня врожайності картоплі в межах 45 – 55 т/га. В 

Україні вона коливається лише від 16 до 18 т/га. Це 

пояснюється низькою мобільністю виробників 

щодо удосконалення технологій вирощування ран-

ньостиглих сортів картоплі та зміною в останні де-

сятиліття погодних умов, особливо в період вегета-

ції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Продуктивність картоплі пов’язана з сортами, гру-

пою їх стиглості і нормою садіння. До визначення 

оптимальних норм наука і практика звертається не 

вперше. Вагові норми посадки поступово зміни-

лися на кількісні, які і почали встановлювати на за-

міну вагових для окремих ґрунтово-кліматичних 

умов зони, розміру бульб, сорту, здатності бульб 

утворювати оптимальний стеблостій на площі. 

Проте поза увагою дослідників залишилась взаємо-

дія факторів, що впливають на ці елементи техно-
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логії − розмір садивних бульб, їх кількісне і просто-

рове розміщення, умови живлення рослин, рівень 

урожайності [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Здатність сортів утворювати стебла перебуває 

у прямій залежності від маси садивних бульб: чим 

більша маса бульб, тим більше утворюється парос-

тків і стебел. За збільшення маси садивних бульб 

від 15 – 30 до 150 – 181 г у сорту Каскад Поліський 

кількість стебел зростала в 2,3, Радомишльська – в 

2,1, Ікар – 2,5 рази; продуктивність рослин відпо-

відно сорту зростала з 505 г при садінні дрібними 

до 706 г з куща при садінні великими бульбами. У 

сорту Радомишльська – відповідно із 613 до 810 г і 

у сорту Ікар з 558 до 754 г. Однак, продуктивність 

одного стебла із зростанням маси бульб і кількості 

стебел у кущі знижувалась [7]. 

За оптимальної для сорту густоти стеблостою 

урожайність картоплі не залежить від маси садив-

них бульб. Вагова норма садіння у всіх сортів була 

прямо пропорційна масі садивних бульб: за маси 

151 – 180 г у сорту Каскад Поліський вона стано-

вила 3,96 т/га, Радомишльська – 4,76, Ікар – 3,70 

т/га. У кількісному співвідношенні вона була в обе-

рненій залежності; максимальна кількість бульб на 

1 га була висаджена за маси садивних бульб 15-30 

г: у сорту Каскад Поліський – 78,4, Радомишльська 

– 73,6, Ікар – 80 тис. шт. В оберненій залежності 

були також кількісний і ваговий коефіцієнти розм-

ноження [8]. 

Зі збільшенням маси садивних бульб від 25 – 

50 до 81 – 120 г висота рослин у сорту Світанок Ки-

ївський зростала з 46,5 – 59,6 до 51,8 – 69,0 см; у 

сорту Луговська – з 44,0 – 57,3 до 51,1 – 66,4 см. Що 

стосується рослин, які виросли з материнських 

бульб масою 51 – 80 г, то вони за висотою займали 

проміжне значення. Висота рослин на фоні добрив 

збільшувалася незалежно від маси садивних бульб 

і схем садіння. Якщо у сорту Світанок Київський 

висота рослин на контрольному варіанті була 46,5 

– 55,9 см, то при внесенні 60 т/на гною (фон) – 50,7 

– 57,5 см, N60P60K90 – 52,7 – 66,2 см і 54,5 – 69,0 см. 

Площа листкової поверхні одного куща у сорту Сві-

танок Київський зростала на 40,7 %, у сорту Лугов-

ська − на 62,6 %. За збільшення маси садивних 

бульб площа листкової поверхні у сорту Світанок 

Київський на 10,0 і 12,2 % і у сорту Луговська – на 

9,9 і 19,1 % [9].  

Урожайність за садивними фракціям 30 – 50, 

51 – 70 і 71 – 90 г змінювалася таким чином: у сорту 

Дніпрянка порівняно з фракцією 30 – 50 г приріст 

від фракцій 71 – 90 г зменшився на 1,5 т/га; у сортів 

Віринея, Явір, Багряна, Дзвін − на 2,0 – 2,5 т/га і у 

сорту Фантазія – на 3,3 т/га. 

Оптимальним варіантом удобрення сортів кар-

топлі Колорит і Зарниця було внесення N90P40K150 

на фоні 40 т/га гною; на цьому варіанті була най-

більш висока маса бульб з одного куща і краща 

структура урожаю. У сорту Колорит був мінімаль-

ним відсоток дрібної фракції − 7,2 % і максималь-

ний великої − 80 %. Середня маса бульби у сорту 

Зарниця відповідно складала 87,0 г, 9,5 %, 81,6 % і 

90,2 г. Для сорту Криниця кращим за структурою 

урожаю був варіант внесення N90P40K120 − дрібної 

фракції бульб 6,8 %, великої – 72,5 %, середня маса 

бульби – 85,4 г. Маса бульб суттєво впливала на ко-

ефіцієнту розмноження. Загальним для усіх сортів 

є утворення товарних бульб за садіння фракцією 71 

– 90 г. Найвищий коефіцієнт розмноження був за 

садіння фракцією 30 – 50 г, найменшим вплив вели-

чини садивного матеріалу на вихід насінних бульб 

був у сортів Фантазія, Багряна. Аналогічним вплив 

величини садивної фракції був у сорту Дзвін. Кое-

фіцієнт розмноження при садінні фракцією 71 – 90 

г у сортів Дніпрянка і Віринея складав 6, а 30 – 50 г 

– 9. У сорту Явір найвищий коефіцієнт розмно-

ження був за садіння фракцією 30 – 50 г і складав 

10 [10].  

Експериментально доведено, що великі за роз-

міром бульби формують вищу врожайність: при са-

дінні бульб масою 81 – 100 г порівняно з бульбами 

масою 50 – 80 г урожайність зростала на 7 – 8 % 

[11]. 

Встановлюючи оптимальну норму садіння не-

обхідно враховувати фракцію насінних бульб, що 

дає змогу підвищити урожайність бульб у сортів 

Зов і Невська в середньому на 1,9 – 2,9 т/га [91]. 

Так, як із збільшенням маси садивних бульб зростає 

здатність утворювати кількість стебел у кущі і про-

дуктивність рослин [12]. При збільшенні маси сади-

вних бульб від 15 – 30 до 151 – 180 г кількість сте-

бел у сорту Гарт зростала у 1,9 і сорту Зов − у 2,4 

рази. Проте, із збільшенням кількості стебел у кущі 

зменшується кількість гілок. Рослини від великих 

бульб більш високорослі. Висота куща від садіння 

бульб масою 151 – 180 г у сорту Гарт була 84,7 см, 

масою 15 – 30 г − 63,1 см, у сорту Зов − відповідно 

81,4 г і 59,9 см. Чим більші материнські бульби, тим 

більше у кущах утворюється бульб насіннєвої фра-

кції, а їх середня маса зменшується. Із збільшенням 

маси садивних бульб продуктивність рослин зрос-

тає, проте із зростанням маси насінних бульб і кіль-

кості стебел у кущі продуктивність в розрахунку на 

одне стебло - зменшується [13, 14, 15]. 

Дози добрив і маса садивної бульби змінюють 

умови росту і розвитку рослин. Підвищенні дози 

добрив призводить до збільшення площі листкової 

поверхні й висоти рослин, проте не впливали на 

стеблоутворення, яке в основному залежало від 

сорту і маси садивної бульби. Більші бульби при 

проростанні дають більше паростків, з них форму-

ються повноцінні стебла. Найбільші кущі формува-

лися за внесення подвійної дози добрив − 40 т/га 

гною + N90P90K90 і масі садивних бульб в межах 81-

100 г [16, 17, 18, 19]. 

Метою статті та нашого дослідження 

являється розробка оптимальних елементів 

технології вирощування ранньостиглих сортів 

картоплі для отримання високої урожайності 

картоплі у ранньо-літній період. 

В завдання входить:  

- встановити оптимальну фракцію садивних 

бульб і площу живлення для отримання стеблостою 

рослин картоплі, який забезпечить найвищу 

продуктивність фотосинтезу і максимальну 

кількість ранньої продукції з високими якісними 

показниками; 
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- встановити оптимальне поєднання цих 

факторів, ефективність їх дії і взаємодії. 

Результати досліджень. Майбутній урожай 

картоплі визначається площею листкової поверхні, 

швидкістю розвитку фотосинтетичного апарату та 

терміном його функціонування. 

Продуктивність картоплі залежить від ефекти-

вності роботи фотосинтетичного апарату рослин – 

листя. Розмір листкової поверхні – це основний фа-

ктор, що обумовлює поглинання і використання зе-

леною рослиною енергії сонячної радіації. Добрива 

є головним засобом за допомогою якого можна ре-

гулювати розмір листкової поверхні і таким чином 

впливати на урожайність в цілому. Тому, раціона-

льне мінеральне живлення повинно бути спрямо-

ване на створення оптимальних розмірів листкової 

поверхні протягом всього вегетаційного періоду. 

Рівень розвитку вегетативної маси характери-

зується масою бадилля, кількістю стебел, площею 

листків, фотосинтетичним потенціалом і особливі-

стю будови куща картоплі. розвиток листкового 

апарату рослин картоплі в більшості є результатом 

повнішого використання сприятливих умов жив-

лення, вологи ґрунту і повітря. Оптимальної темпе-

ратури для формування асиміляційної поверхні ли-

стків і нагромадження врожаю. 

Вивчення біометричних показників ранньо-

стиглих сортів картоплі Кіммерія та Щедрик, що 

включені у наші дослідження, показало, що кіль-

кість стебел в кущі зростала залежно від збіль-

шення рівнів і площі живлення рослин, а також і від 

величини посадкової фракції бульб (табл. 1). 

Внесення мінеральних добрив порівняно з ко-

нтролем (без добрив) і збільшення розміру посад-

кової фракції сприяло збільшенню величини надзе-

мної маси і відповідно сприяло зростанню функці-

онування надземного апарату рослин картоплі обох 

ранньостиглих сортів, що вивчались у наших дослі-

дженнях. 

Таблиця 1 

Вплив рівнів і площ живлення та величини садивної фракції  

на стеблоутворюючу здатність картоплі сорту Кіммерія 

Живлення рослин 

картоплі: 

В
ел

и
ч

и
н

а 
п

о
са

д
-

к
о

в
о

ї 
 

ф
р

ак
ц

ії
 б

у
л
ь
б

, 

м
м

 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ь
-

к
іс

ть
 с

те
б

ел
  

н
а 

о
д

и
н

 к
у

щ
, 

ш
т 

С
те

б
л
о

ст
ій

, 

ш
т.

ти
с
/г

а
 Висота стебел, см 

р
ів

н
і 

п
л
о

щ
а,

 с
м

 

фаза бутонізації фаза цвітіння 

на 60-ий день пі-

сля садіння 

на 70-ий день пі-

сля садіння 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 70 х 25 

≥45 
5,0 275 54 56 

70 х 35 5,5 302 57 60 

70 х 25 
≥60 

5,3 286 58 61 

70 х 35 5,4 297 60 64 

N
6
0
P

6
0
K

9
0
 (

р
ек

о
м

ен
д

о
-

в
ан

и
й

) 

70 х 25 

≥45 

5,9 310 63 65 

70 х 35 6,0 324 65 69 

70 х 25 

≥60 

6,0 340 68 73 

70 х 35 6,2 353 70 74 

НІР05 0,4 18 5,3 6,0 

 

Мінеральні добрива порівняно з варіантом ко-

нтролю (без добрив) сприяли збільшенню кількості 

стебел в розрахунку на один кущ картоплі. Якщо на 

контролі без внесення добрив кількість стебел в од-

ному кущі у сорту Кіммерія становила 5,0 – 5,5 шт, 

то вже на варіантах, де вносили рекомендовану 

дозу N60P60K90 - 5,9 – 6,2 шт. За сортом Щедрик від-

повідно 3,6 – 4.7 і 4,8 – 5,8 шт або на 9,1 і 13,2 % 

більше (табл. 2). 

Загальна кількість стебел, що утворились на 

одному кущі картоплі – це біологічна особливість 

сорту картоплі. Сорт Кіммерія характеризувався 

вищою на 11,9 % стеблоутворюючою здатністю. 

Середня кількість утворених стебел за рівнознач-

них умов вирощування у цього сорту складала 5.6 

шт, тоді як у сорту Щедрик – лише 4,7 шт/кущ. 
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Таблиця 2 

Вплив рівнів і площ живлення та величини садивної фракції  

на стеблоутворюючу здатність картоплі сорту Щедрик 

Живлення рослин 

картоплі: 

В
ел

и
ч

и
н

а 
п

о
-

са
д

к
о

в
о

ї 
 

ф
р

ак
ц

ії
 

б
у

л
ь
б

, 
м

м
 

С
ер

ед
н

я
 к

і-

л
ь
к
іс

ть
 с

те
-

б
ел

  

н
а 

о
д

и
н

 к
у

щ
, 

ш
т 

С
те

б
л
о

ст
ій

, 

ш
т.

ти
с
/г

а
 

Висота стебел, см 
р

ів
н

і 

п
л
о

щ
а,

 

см
 фаза бутонізації фаза цвітіння 

на 60-ий день пі-

сля садіння 

на 70-ий день 

після садіння 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

70 х 25 
≥45 

3,6 198 46 47 

70 х 35 4,0 220 47 49 

70 х 25 
≥60 

4,4 242 49 50 

70 х 35 4,7 302 50 52 

N
6
0
P

6
0
K

9
0
 

(р
ек

о
м

ен
-

д
о

в
аи

й
) 70 х 25 

≥45 
4,8 331 58 61 

70 х 35 4,9 347 60 64 

70 х 25 
≥60 

5,5 368 62 65 

70 х 35 5,8 375 63 66 

НІР05 0,5 27 5,8 6,1 

 

Фракція посадкових бульб також мала вплив 

на стеблоутворюючу здатність обох сортів карто-

плі. Максимальний стеблостій сформований сор-

том Кіммерія за садіння фракцією ≥45 мм складав 

330 тис. стебел на гектар, за садіння фракцією ≥60 

мм – 342 тис/га, тоді як у сорту Щедрик відповідно 

268 і 375 тис/га. 

За збільшення площі живлення рослин з 70 х 

25 до 70 х 35 см кількість стебел в кущі у сорту Кі-

ммерія зросла на 10,2 – 11,0 5, стеблостій з 275 – 

340 до 302 – 353 тис. кущів на гектар, а у сорту Ще-

дрик відповідно на 10,6 – 11,1 % і з 198 – 258 до 220 

– 275 тис. кущів на гектар. 

Ріст і розвиток рослин картоплі залежав, на 

пряму, від сорту. Сорти картоплі, що було вклю-

чено у дослідження, формували різну висоту рос-

лин, а саме висоту бадилля. У сорту Кіммерія на 60-

ий день після садіння висота стебел була вищою по-

рівняно з сортом Щедрик і складала 54 – 70 см, тоді 

як у самого сорту Щедрик, лише 46 – 63 см або на 

7 – 8 см нижчою.  

В фазу цвітіння спостерігалась аналогічна за-

кономірність. Висота рослин картоплі сорту Кімме-

рія становила 56 – 74 см, а сорту Щедрик 47 – 66 см, 

на 8 – 9 см нижче. 

На нашу думку, це біологічна властивість 

сорту, за якої сорт Кіммерія характеризувався біль-

шою висотою рослин картоплі, порівняно з сортом 

Щедрик. 

На варіантах з внесенням рекомендованої дози 

добрив N60P60K90 висота рослин сорту Кіммерія, по-

рівняно з контролем (без добрив), була більшою на 

11,5 % і в середньому складала 70,2 см. У сорту Ще-

дрик, показники відповідно становили, на 5,0 % і 

6,4 см. 

Висота рослин у цвітіння залежала від вели-

чини посадкової фракції бульб. За садіння фрак-

цією ≥45 мм середня висота рослин сорту Кіммерія 

була 59,0 – 62,0 см, а за садіння фракцією ≥60 мм – 

64,0 – 68,0 см. У сорту Щедрик залежно від вели-

чини посадкової фракції висота стебел була біль-

шою на 3,0 – 4,0 см за садіння більшою фракцією 

бульб. 

Вплив площі живлення на висоту стеблостою 

була незначною, хоча тенденція збільшення висоти 

рослин за зростання площі живлення спостеріга-

лась у обох сортів картоплі, що включені у дослі-

дження. За збільшення площі живлення з 70 х 25 до 

70 х 35 см перевищення рослин у висоту у сорту Кі-

ммерія складало 2,7, сорту Щедрик – 1,8 см, що 

було в межах помилки досліду, так як НІР05 за сор-

том Кіммерія становив 5,3 – 6,0, а сортом Щедрик 

– 5,8 – 6,1.  

Життєвий цикл рослин картоплі складається з 

ряду періодів. Які характеризуються зміною фізіо-

логічних функцій та органотворчих процесів. При 

цьому відбуваються зміни фенологічних фаз, коли 

формуються морфологічні та фізіологічні зміни ор-

ганів рослин. 

При вивченні фаз росту і розвитку рослин та їх 

тривалості в онтогенезі сортів картоплі Кіммерія і 

Щедрик встановлено, що значний вплив, зокрема за 

проходження фази садіння – сходи, мали біологічні 

властивості сорту. Картопля сорту Щедрик, цю 

фазу пройшла дещо раніше. Перші сходи появи-

лись на 2 – 3 дні раніше сорту Кіммерія. Проте, в 

подальшому сорт Кіммерія, незважаючи на так 

звану «затримку зі сходами», дав потужний старто-

вий ріст і фаза початку бутонізацію, в яку ми про-

водили спостереження, наступила в обох сортів од-

ночасно. Впливу на проходження фенологічних фаз 

росту і розвитку рослин картоплі сортів Кіммерія і 

Щедрик, агротехнологічних заходів, зокрема рівнів 

і площ живлення, не встановлено. Слід відзначити, 

що дещо раніше, а саме на 1 – 2 дні. Появились 

сходи обох сортів картоплі, за садіння посадковою 

фракцією ≥60 мм. 

Для підвищення продуктивності картоплі важ-

ливе значення має величина вегетативної маси ба-

дилля, що сформована. 

З агротехнологічних заходів, які ми вивчали, за 

вирощування ранньостиглих сортів картоплі найбі-

льший вплив на наростання вегетативної маси мали 

мінеральні добрива, а конкретно їх доза внесення. 

За внесення рекомендованої дози добрив N60P60K90 

порівняно з контролем, вага вегетативної маси од-

ного куща у сорту Кіммерія, на 70-ий день після са-

діння зростала з 303 – 403 до 469 – 681 г, або на 45,2 

– 54,0 %, у сорту Щедрик з 274 – 363 до 515 – 689 

г/кущ або на 87,9 – 89,8 % ( табл. 3) 
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В середньому вага вегетативної маси одного 

куща в обох сортів картоплі, що вивчались була рі-

внозначною. Слід, лише зауважити, що на 11,1 г 

сорт Щедрик перевищував сорт Кіммерія. Цей по-

казник знаходився в межах помилки досліду. 

Таблиця 3 

Вага вегетативної маси залежно від рівнів і площ живлення та величини посадкової фракції 

Живлення рослин 

картоплі: 
Величина по-

садкової 

фракції 

бульб, мм 

с. Кіммерія с. Щедрик 

рівні площа, см 

Вага вегетативної маси на 70-ий день після садіння 

 (фаза цвітіння), г/кущ 

стебел листя загальна стебел листя загальна 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

70 х 25 
≥45 мм 

223 80 303 200 74 274 

70 х 35 252 88 340 225 80 305 

70 х 25 
≥60 мм 

273 84 357 236 82 318 

70 х 35 310 93 403 250 113 363 

N
6
0
P

6
0
K

9
0
 

(р
ек

о
м

ен
-

д
о

в
аи

й
) 70 х 25 

≥45 мм 
361 108 469 390 125 515 

70 х 35 385 129 514 440 136 576 

70 х 25 
≥60 мм 

412 163 575 448 143 591 

70 х 35 485 196 681 521 168 689 

НІР05 24,7 8,0 25,6 27,9 7,9 28,0 

 

Картопля – культура вимоглива до агротехно-

логічних заходів. Незалежно від ґрунтово-клімати-

чних умов та зони вирощування, добрива під цю ку-

льтуру є необхідною умовою одержання високого і 

якісного врожаю. Вплив добрив на ріст і розвиток 

рослин картоплі залежить від оптимального спів-

відношення цих факторів. 

Для забезпечення використання необхідної кі-

лькості добрив рослинам картоплі і внесення їх в 

оптимальних дозах і співвідношеннях необхідно 

врахувати біологічні властивості сорту і цільове 

призначення (на продовольчі цілі, переробку, виро-

щування насіннєвого матеріалу і т. і), а також тип 

ґрунту, родючість, форму мінеральних добрив, тер-

міни і норми їх внесення, ґрунтово-кліматичні 

умови зони вирощування. 

Продуктивність картоплі в основаному зале-

жить від ефективності роботи фотосинтетичного 

апарату рослин – листя. Розмір листкової поверхні 

– це основний фактор, що обумовлює поглинання і 

використання зеленою рослиною енергії сонячної 

радіації. Добрива є головним засобом за допомогою 

якого можна регулювати розмір листкової поверхні 

і таким чином, впливати на урожайність. Тому, ра-

ціональне мінеральне живлення повинно бути 

спрямоване на створення оптимальних розмірів ли-

сткової поверхні посівів протягом всієї вегетації. 

Рівень розвитку вегетативної маси характери-

зується масою бадилля, кількістю стебел, площею 

листків, фотосинтетичним потенціалом і особливі-

стю куща. Розвиток листкового апарату рослин ка-

ртоплі в більшості є результатом повнішого вико-

ристання сприятливих умов живлення, вологи ґру-

нту і повітря. 

Для активної фотосинтетичної діяльності сіль-

ськогосподарських культур, отримання високих і 

сталих врожаїв картоплі необхідно сформувати оп-

тимальний за розмірами фотосинтетичний апарат. 

Оптимальною площею листкової поверхні для ефе-

ктивної фотосинтетичної діяльності картоплі є 40-

50 тис. м2/га. 

Основний фактор, що обумовлює поглинання і 

використання зеленою рослиною енергії сонячної 

радіації – розмір листкової поверхні, а саме за раху-

нок добрив можна впливати і регулювати розмір 

листкової поверхні. 

Саме в таких розмірах в наших дослідженнях 

за вирощування ранньостиглих сортів картоплі сор-

тів Кіммерія та Щедрик сформувалась листкова по-

верхня. На варіантах з внесенням мінеральних доб-

рив N60P60K90, площа живлення 70 х 25 і 70 х 35 см 

і величиною садивної фракції бульб ≥60 мм. Асимі-

ляційна поверхня листків сорту Кіммерія в фазу 

цвітіння на цих варіантах складала 43,7 – 53,0, а 

сорту Щедрик – 44,9 – 52,0 тис. м2/га (табл. 4, 5). 
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Таблиця 4 

Асиміляційна поверхня листків і продуктивність фотосинтезу залежно від агротехнологічних заходів за 

вирощування картоплі у сорту Кіммерія, 

Живлення рослин 

картоплі: 

В
ел

и
ч

и
н

а 
 

п
о

са
д

к
о

в
о

ї 

ф
р

ак
ц

ії
 б

у
л
ь
б

, 
м

м
 

Асиміляційна поверхня листків в фазу цвітіння, тис. м2/га 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 

ф
о

то
си

н
те

зу
, 

 

г/
м

2
 з

а 
д

о
б

у
 

р
ів

н
і 

п
л
о

щ
а,

 с
м

 роки 

І рік ІІ рік ІІІ рік середнє за роки 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 70 х 25 

≥45 мм 
20,1 20,4 20,6 20,3 5,3 

70 х 35 22,3 20,8 21,5 21,5 5,7 

70 х 25 
≥60 мм 

23,2 21,9 22,4 22,4 6,0 

70 х 35 28,1 22,2 25,4 25,4 6,8 

N
6
0
P

6
0
K

9
0
 (

р
е-

к
о

м
ен

д
о

в
а
н

и
й

) 

70 х 25 
≥45 мм 

30,4 34,5 33,9 33,9 7,9 

70 х 35 35,3 42,2 38,2 38,2 8,7 

70 х 25 
≥60 мм 

43,7 47,0 46,3 46,3 11,8 

70 х 35 50,5 52,0 51,8 51,8 12,1 

НІР05 2,6 3,1 1,8 1,8-3,1 0,8 

 

Слід відмітити, що для сорту Щедрик була та-

кож сформована оптимальна листкова поверхня – 

40,1 – 44,2 тис. м2/га на варіантах з меншою фрак-

цією садивних бульб ≥45 мм за площі живлення 70 

х 35 см і рівні живлення N60P60K90. Характерно, що 

дана закономірність спостерігалась протягом усіх 

трьох років досліджень. Асиміляційна поверхня 

сорту Щедрик в середньому за 2015-2017 рр. скла-

дала 34,6, сорту Кіммерія – 32,9 тис. м2/га і була бі-

льшою на 10,5 %. 

Ми проаналізували вплив інших агротехноло-

гічних заходів, які вивчались у досліді. Зокрема, це 

вплив площі живлення на формування листкової 

поверхні. За площі живлення 70 х 25 см сорт Щед-

рик в середньому за 2015-2017 рр. формував лист-

кову поверхню 32,5, за збільшення її до 70 х 35 см 

– 38,1 тис. м2/га або на 17,2 % більше. У сорту Кі-

ммерія спостерігається аналогічна тенденція збіль-

шення листкової поверхні на 4,2 тис. м2/га або на 

11,4 %. 

Таблиця 5 

Асиміляційна поверхня листків і продуктивність фотосинтезу залежно від агротехнологічних заходів за 

вирощування картоплі у сорту Щедрик 

Живлення рослин 

картоплі: 

В
ел

и
ч

и
н

а 
п

о
са

д
к
о

в
о

ї 

ф
р

ак
ц

ії
 б

у
л
ь
б

, 
м

м
 Асиміляційна поверхня листків в фазу цвітіння, тис. м2/га 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 ф
о

то
-

си
н

те
зу

, 
 

г/
м

2
 з

а 
д

о
б

у
 

р
ів

н
і 

п
л
о

щ
а,

 с
м

 

роки 

І рік ІІ рік ІІІ рік середнє за роки 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 (

к
о

н
т-

р
о

л
ь
) 

70 х 25 
≥45 мм 

19,6 21,5 21,5 20,8 5,2 

70 х 35 20,5 22,0 22,1 21,5 5,4 

70 х 25 
≥60 мм 

25,9 24,5 26,8 25,7 6,0 

70 х 35 30,8 26,7 33,1 30,2 6,9 

N
6
0
P

6
0
K

9
0

 (
р

ек
о

м
ен

-

д
о

в
ан

и
й

) 

70 х 25 
≥45 мм 

32,3 37,3 38,4 36,0 7,8 

70 х 35 44,2 40,1 40,4 41,2 8,3 

70 х 25 
≥60 мм 

51,8 44,9 45,8 47,5 9,7 

70 х 35 52,0 46,2 50,4 49,5 10,6 

НІР05 3,0 2,9 1,8 2,1-3,0 0,6 
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Що стосується величини садивної фракції 

бульб, то за садіння фракцією ≥45 мм середня лис-

ткова поверхня за 2015-2017 рр. обох сортів карто-

плі була майже рівнозначною: у сорту Кіммерія – 

28,5, сорту Щедрик – 29,8 тис. м2/га. 

За садіння бульбами фракцією ≥60 мм лист-

кова поверхня обох сортів картоплі зросла на 28,0 

% і складала за сортом Щедрик 36,5, а за сортом Кі-

ммерія – 38,2 тис. м2/га. 

Сумарною асиміляційною поверхнею листків і 

інтенсивністю фотосинтетичних процесів визнача-

ється чиста продуктивність фотосинтезу. Від ефек-

тивності фотосинтетичної роботи листків в основ-

ному залежить продуктивність картоплі. Найбі-

льшу чисту продуктивність фотосинтезу 12,1 г/м2 

за добу в середньому за роки досліджень встанов-

лено у сорту Кіммерія на площі живлення 70 х 35 

см. Величині посадкової фракції бульб ≥60 мм і рі-

вні живлення N60P60K90.  

Аналізуючи вплив технологічних заходів, які 

ми проводили в дослідженнях встановлено високий 

вплив на продуктивність фотосинтезу обох ранньо-

стиглих сортів картоплі мав рівень живлення. На 

контролі, де не вносили добрива середня продукти-

вність фотосинтезу була рівнозначною у обох сор-

тів картоплі і складала 5,9 г/м2 за добу. На варіан-

тах, де вносили мінеральні добрива в дозі N60P60K90 

продуктивність фотосинтезу в середньому складала 

у сорту Кіммерія – 10,1, у сорту Щедрик – 9,2 г/м2 

за добу і була відповідно сорту на 71,1 і 54,2 % ви-

щою. 

Продуктивність фотосинтезу зі збільшенням 

площі живлення з 70 х 25 до 70 х 35 см зросла не 

значно – лише на 7,8 і 8.3 %. 

Дещо більшим вплив на продуктивність рос-

лин картоплі мала величина садивної фракції 

бульб. За садіння фракцією ≥45 мм чиста продукти-

вність за добу становила 6,7 та 6,9 г/м2 на один гек-

тар. За збільшення садивної фракції до ≥60 мм про-

дуктивність фотосинтезу у сорту Щедрик зросла на 

23,9, а у сорту Кіммерія на 33,3 %.  

Статистична обробка експериментальних да-

них багатофакторного досліду підтверджує вели-

чину впливу окремих факторів (табл. 6). 

Статистична оцінка впливу агротехнологічних 

факторів, які вивчали в дослідах, на ріст і розвиток 

рослини ранньостиглих сортів картоплі Щедрик та 

Кіммерія підтверджує наступні закономірності:  

- на формування загального стеблостою вели-

чина впливу окремих факторів в обох сортів була 

практично рівнозначною - на 60,0 – 66,0 % мав 

вплив фактор рівнів живлення, на 25,0 – 31,0 % - 

величина садивної фракції бульб і лише 6,0 – 7,0 % 

впливу на стеблостій насаджень картоплі мав фак-

тор площі живлення; 

- на наростання вегетативної маси різниця 

впливу факторів рівнів живлення залежала від 

сорту картоплі і цей фактор мав більший (71,0 – 

77,0 %) вплив на с орт картоплі Щедрик, порівняно 

з сортом Кіммерія (60,0 – 67,0 %). На сорт Кіммерія 

значний вплив 19,0 – 30,0 % мав фактор величини 

садивних бульб. 

Таблиця 6 

Величина впливу окремих факторів на показники рослин картоплі 

Показники росту і розвитку рослин 

картоплі 

с. Щедрик с. Кіммерія 

величина впливу факторів, % 

живлення 

в
ел

и
ч

и
н

а 

п
о

са
д

к
о

в
о

ї 

ф
р

ак
ц

ії
 

ін
ш

і 

живлення 
в
ел

и
ч

и
н

а 

п
о

са
д

к
о

в
о

ї 

ф
р

ак
ц

ії
 

ін
ш

і 

р
ів

ен
ь
 

п
л
о

щ
а
 

р
ів

ен
ь
 

п
л
о

щ
а
 

Стеблостій 60,0 7,0 31,0 2,0 66,0 6,0 25,0 3,0 

Вегетативна маса: листків 7,0 9,0 11,0 3,0 67,0 10,0 19,0 4,0 

стебел 71,0 10,0 18,0 1,0 60,0 7,0 30,0 3,0 

Висота стебла 85,0 4,0 9,0 2,0 82,0 9.0 5,0 4,0 

Асиміляційна поверхня 68,0 12,0 18,0 2,0 78,0 5,0 16,0 1,0 

Продуктивність 81,0 7,0 10,0 2,0 77,0 7,0 14,0 2,0 

Середні показники росту та розвитку 73,6 8,2 16,2 2,0 71,6 7,3 18,2 2,9 

 

Вплив факторів, що вивчались у дослідженнях 

(рівень і площа живлення, величина садивної фрак-

ції бульб) на висоту стебел обох сортів картоплі був 

рівнозначним і складав 82,0 – 85,0 % для рівня жи-

влення, 4,0 – 9,1 % - площа живлення, 5,0 – 9,1 % - 

величина садивних бульб. 

Що стосується асиміляційної поверхні листків, 

то вплив фактору рівнів живлення на 10,0 5 був бі-

льшим у сорту Кіммерія і складав 78,0 %. Більшим 

вплив площ живлення 12,0 % був у сорту Щедрик, 

тоді як цей фактор впливав на сорт Кіммерія лише 

на 5,0 %. 

Незважаючи на те, що вплив фактору рівні жи-

влення на асиміляційну поверхню сорту Щедрик 

був меншим порівняно з сортом Кіммерія, його 

вплив на продуктивність фотосинтезу був більшим 

і складав 81,0 %. Це можна пояснити і збільшенням 

асиміляційної поверхні листків так і біологічними 

властивостями за її формування. 

Висновки. Отже, для збільшення урожайності 

ранньостиглих сортів картоплі стосовно ґрунтово-

кліматичних умов Західного Лісостепу України не-

обхідно врахувати, що вплив рівнів і площ жив-

лення, величини садивної фракції бульб на ріст і ро-

звиток рослин картоплі сортів Щедрик і Кіммерія 

залежить від біологічних властивостей сорту. 

З метою оптимізації елементів технології виро-

щування доцільно застосовувати невисокі дози мі-

нерального живлення. Внесення мінеральних доб-

рив в дозі N60P60K90, садіння бульб величиною ≥ 60 

мм та площа живлення 70 х 35 см забезпечують оп-
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тимальний ріст і розвиток рослин картоплі ранньо-

стиглих сортів, а саме величину стеблостою 353 – 

375 тис. шт/га, висоту рослин 66,0 – 79,0 см, кіль-

кість стебел в одному кущі 5,8 – 6,2 шт., вагу веге-

тативної маси 681 – 689 г/кущ, асиміляційну повер-

хню листків 49,5 – 51,8 тис.м2/га, продуктивність 

фотосинтезу 10,6 – 12,1 г/м2 за добу. 

Величина впливу окремих елементів техноло-

гії вирощування ранньостиглих сортів картоплі 

Щедрик і Кіммерія був рівнозначним. Найбільший 

вплив на ріст і розвиток рослин мав фактор рівнів 

живлення і складав відповідно сорту в середньому 

73,6 і 71,6 %. Високим був також вплив фактору ве-

личини садивної фракції бульб 16,2 і 18,2 %, а 

вплив фактору площі живлення був найменшим – 

8,2 і 7,3 % відповідно сорту картоплі. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються вибори до парламенту у 2006 р., в яких отримали перемогу та сформували 

Верховну Раду України V скликання п'ять політичних партій: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, На-

родний союз «Наша Україна», Соціалістична партія України і Комуністична партія України. Проаналізо-

вано програмні документи політичних сил. Зазначено, що кожна партія у своїй програмі декларувала намір 

змін у сфері соціальної політики загалом та соціального захисту зокрема. Підкреслено, що політичний 

спектр партії був взаємопов'язаний із гаслами, з якими вона зверталася до своїх виборців, та акцентуацією 

соціальних проблем і риторикою щодо їх вирішення. Зроблено висновки, що серед незахищених верств 

населення українські партії виділяли передовсім людей пенсійного віку, людей з інвалідністю та молодь, 

в той час як інші категорії та їх соціальні гарантії були представлені по-різному. 

ABSTRACT 

The article deals with the parliamentary elections in 2006, in which five political parties won and formed the 

Verkhovna Rada of Ukraine of the 5th convocation: The Party of Regions (Partiia Rehioniv), The Yuliia Tymo-

shenko Bloc (Blok Yulii Tymoshenko), The People's Union «Our Ukraine» (Narodnyi Soiuz Nasha Ukraina), The 

Socialist Party of Ukraine (Socialistychna Partiia Ukrainy) and The Communist Party of Ukraine (Komunistycna 

Partiia Ukrainy). Program documents of political forces are analyzed. It is noted that each party in its program 

announced its intention of changes in social policy in general and social security in particular. It was emphasized 

that the party's political spectrum was interconnected with the slogans with which it addressed its voters and the 

emphasis on social problems and rhetoric to solve them. The author concludes that Ukrainian parties singled out 

people of retirement age, people with disabilities, and youth among the vulnerable segments of the population. 

Other categories and their social guarantees were presented differently. 

Ключові слова: політичні партії, соціальна політика, соціальна держава, передвиборна програма, ви-

бори, Верховна Рада України. 

Keywords: political parties, social policy, social state, election program, elections, Verkhovna Rada of 

Ukraine. 

 

На сучасному етапі розвитку Української дер-

жави під її соціальною політикою слід розуміти ді-

яльність щодо підтримання відносин між соціаль-

ними групами шляхом створення умов для забезпе-

чення добробуту та прийнятного рівня життя 

членів суспільства, а також забезпечення їх соціа-

льних гарантій. Відповідне положення щодо зо-

бов’язання держави щодо забезпечення гідного со-

ціально-економічного становища громадян, їх ку-

льтурного розвитку, а також запобігання соціальній 

напрузі в країні закріплено в Конституції України. 

У цьому ключі особливо цікавим залишається дос-

лідження діяльності українських політичних партій 

у сфері соціального захисту громадян, адже партії 

передусім представляють населення та покликані 

бути ретрансляторами настроїв населення щодо рі-

зних аспектів соціально-економічного розвитку 

країни. Яскравим прикладом привернення уваги 

політичних сил до цієї теми ілюструють чергові ви-

бори до Верховної Ради України, що відбулися 26 

березня 2006 р. за пропорційною системою в зага-

льнодержавному виборчому окрузі. Через зміну по-

літичної системи в Україні згідно з конституційною 

реформою, роль парламентських партій у реалізації 

завдань політики загалом і соціальної зокрема сут-

тєво зросла.  

Соціальний захист громадян та розробка нових 

ефективних підходів щодо його реалізації не втра-

чають своєї актуальності з огляду на динаміку роз-

витку соціуму і кардинальних змін життя ХХІ сто-

ліття загалом. Разом із розвитком незалежної Укра-

їни на різних етапах історії відбувалась еволюція, 

вдосконалення її соціальної політики. Крім того по-
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літика політичних партій у сфері соціального захи-

сту українців станом на сьогоднішній день залиша-

ється малодослідженою темою у контексті сучасної 

історії України. Примітно, що автори розвідок на 

цю тему розглядали різні аспекти соціальної полі-

тики держави, але аналізували їх через призму ін-

ших галузей науки. У контексті озвученої теми 

статті варто згадати попередню розробку питання 

дослідниками Шведа Ю., Явір В., Денисова А., Пе-

тров О., Макарова О. 

Метою статті є дослідження висвітлення у про-

грамних документах партій Верховної Ради Укра-

їни V скликання системи суспільно-економічних 

заходів, спрямованих на захист населення від таких 

соціальних ризиків як хвороба, інвалідність, ста-

рість, втрата годувальника, безробіття, нещасний 

випадок на виробництві тощо. 

Перед викладом основного матеріалу дослі-

дження слід зауважити, що дослідження діяльності 

політичних партій України у сфері реалізації соціа-

льної політики з огляду на специфіку заявленої 

теми є багатогранним. Це можна пояснити тим, що 

оновлена дослідницька парадигма крок за кроком 

почала відходити від застарілих методологічних 

принципів та набувати принципово нового інстру-

ментарію для деталізованого виконання поставле-

них завдань. 

Програми українських політичних партій вхо-

дять до комплексу партійного передвиборного дис-

курсу. Ці документи здебільшого є формальними і 

декларативними за своєю суттю. Проте, під час па-

рламентських виборів 2006 року відбувся перехід 

до пропорційної виборчої системи, що засвідчило 

про посилення ролі політичних партій у політич-

ному житті країни. І, як наслідок, на перший план 

для кожної політичної сили вийшло вироблення 

стратегії виборчої кампанії, що б дозволила увійти 

до Верховної Ради, здобувши необхідну кількість 

голосів виборців. Таким чином роль риторики про-

грамного документу здобула нову вагу.  

Призначені на 26 березня 2006 р. вибори до 

Верховної Ради України стали першими за довгий 

період, виборами які відбувалися за демократич-

ними стандартами. З огляду на «постреволюційне» 

розчарування соціологи фіксували значну кількість 

виборців, які не мали чітко визначених електораль-

них симпатій. Відтак, для політичних партій-учас-

ниць була створена зручна ситуація з можливістю 

агітації потенційних виборців за свою програму. 

«Помаранчева революція», забезпечила функціону-

вання інституційно-конституційного механізму 

проведення справедливих парламентських виборів, 

що двічі уможливило, з-поміж іншого, перемогу на 

виборах опозиційної партії – Партії регіонів (що 

стало відмітною рисою періоду) [11, c. 45]. 

«Програмна» або «наївна» стратегія під час ор-

ганізації виборчої кампанії є практично однією з 

найпростіших при організації. В основі такого під-

ходу закладена гіпертрофована роль програмових 

засад і документів партії чи блоку у передвиборній 

гонці. Наголос при цьому робиться на те, наче ко-

жен виборець ознайомиться зі змістом програм різ-

них партій та робитиме вибір на основі найприйня-

тнішої із запропонованих для нього. На практиці 

такі випадки є рідкісними.  

Проблема в тому, що найчастіше в цих випад-

ках програма підміняє реальну стратегію виборчої 

кампанії. А стратегія, як відомо, не тільки висуває 

певні цілі, на яку спрямована діяльність партії чи 

блоку, але й містить увесь комплекс завдань, мето-

дів, технологій досягнення поставленої мети. Через 

це, у 2000-х рр. політичні партії почали замість ве-

ликих програмових документів пропонувати елек-

торату короткий текст із так званим меседжем та кі-

лькома ключовими гаслами, які коротко формулю-

ють змістову сутність кампанії [8]. 

До парламентських виборів 2014 р. саме блок, 

присвячений соціальній політиці, зазвичай містив 

найбільше положень і напрямів потенційної полі-

тики у партій Верховній Раді, адже до парламенту 

завжди проходили ліві політичні сили, що вказує на 

тяглість радянської ідеологічної спадщини та кон-

сервативний підхід українського виборця. Акцен-

туючи увагу на проблемних аспектах цієї галузі по-

літики, партії особливу увагу звертали на комплекс 

заходів у сфері соціального захисту. Саме серія ви-

борчих кампаній (2004—2006 рр.), до якої яка су-

проводжувалась підвищеними обіцянками, спрово-

кувала прийняття додаткових соціальних зо-

бов’язань держави, серед яких — підвищення 

розмірів пенсій, впровадження пільг для категорії 

«діти війни», багатократне підвищення розміру до-

помоги по народженню [2, c.140]. 

У результаті виборів 2006 р. до Верховної Ради 

України V скликання пройшли п'ять політичних 

партій: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, На-

родний союз «Наша Україна», Соціалістична партія 

України і Комуністична партія України. Верховна 

Рада п’ятого скликання обиралася на чергових пар-

ламентських виборах 2006 р. повністю за пропор-

ційною системою в загальнодержавному вибор-

чому окрузі з прохідним бар’єром 3% [1].  

За результатами виборчих кампаній 2006 р. та 

2007 р. можна помітити остаточне розмивання у по-

літиці традиційних ідеологічних ніш – соціал–де-

мократичної, націоналістичної, ліберальної, консе-

рвативної, екологічної, комуністичної тощо [3, c. 

81]. В еволюції ідеологічної партійної системи, мо-

жна прослідкувати поступове зменшення розмежу-

вання партій на «чисті» за принципом «ліві–праві». 

Розподіл відбувався радше в координатах «антип-

резидентські–пропрезидентські” політичні сили 

[12, c.314]. Найбільше голосів здобула Партія регі-

онів – 32,14%, (186 мандатів), що перебувала в опо-

зиції до тодішньої влади в особі Президента В. 

Ющенка. Партія регіонів позиціонувала себе ви-

ключно як центристська, в її риториці і політичній 

програмі завжди було багато лівих гасел, що умож-

ливлювало її плідну багаторічну співпрацю в КПУ. 

Друге місце зайняв Блок Юлії Тимошенко – 22,29% 

(129 мандатів). Його ідеологічне позиціонування 

ускладнене залежністю від волі і харизми лідера. 

Щодо України, української нації, її інтересів, укра-

їнської мови БЮТ стояв на правих націоналістич-

них позиціях. Однак популяризував і практикував 
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ліві соціально-економічні механізми управління. 

Партія, на яку спирався Президент України В. 

Ющенко, правоцентристський народний союз 

«Наша Україна» [9, c. 64] посів третє місце з резуль-

татом 13,95% (81 мандат). Серед останніх партій-

переможниць опинилися дві ліві політичні сили: 

Соціалістична партія України – 5,69% (33 мандати) 

та Комуністична партія України – 3,66 (21 мандат). 

На перший погляд, вони не відігравали самостійної 

вагомої ролі в роботі Верховної Ради, однак їх си-

туативна співпраця з владою або опозицією нерідко 

виявлялася вирішальною для прийняття ключових 

державних рішень [13, c.411]. 

Аналіз програмних документів політичних 

сил-переможниць показав, що кожна з них так чи 

інакше окреслювала свої наміри в сфері забезпе-

чення соціальних гарантій громадянам держави. 

Соціальна політика загалом та соціальний захист 

українського народу зокрема найширше розгляда-

лись, з огляду на ідеологічне спрямування, предста-

вниками лівого політичного спектру України. Так, 

у передвиборній програмі Комуністичної партії Ук-

раїни «Владу і власність – трудовому народу Укра-

їни» соціальній політиці було присвячено шість із 

дванадцяти програмних пунктів [5, c.4]. Серед них 

окремим гарантувалась турбота держави саме неза-

хищеним та «знедоленим» верствам населення.  

Комуністи запевняли, що після перемоги на 

виборах 2006 року до Верховної Ради України ство-

рять державну систему пільг і соціальної допомоги, 

яка забезпечить пристойні умови життя малозабез-

печених верств населення, ветеранів, людей з інва-

лідністю, самотніх, багатодітних і молодих сімей, 

сиріт і вдів; державну підтримку молодої сім'ї, ма-

тері та дитини; знайдуть шляхи вирішення про-

блеми безпритульності. Окремо виділялись «рятів-

ники людства від фашизму» і діти війни, які за-

вдяки компартії мали отримати не лише 

матеріальні заохочення та захист, а й повагу.  

Захист старості полягав у формулі «заробив - 

отримуй належну пенсію», мінімум якої встанов-

лювався програмою на рівні сімдесяти відсотків се-

редньої зарплати. Крім цього, декларувалась боро-

тьба із безробіттям в країні, завдяки дієвій держав-

ній програмі ліквідації безробіття, створення нових 

робочих місць, підвищення розміру соціальних ви-

плат непрацюючим у зв'язку зі збільшенням фонду 

оплати праці.  

У програмному документі Комуністична пар-

тія зобов'язувалась вирішити житлову проблему не-

захищених верств населення. Для цього пропонува-

лось відновлення державного фінансування будів-

ництва житла, створення системи дотацій, субсидій 

і кредитів для будівництва доступного індивідуаль-

ного і кооперативного житла, в першу чергу – для 

молодих сімей. 

Бачення актуального соціального захисту ук-

раїнців, як наріжної проблеми своєї діяльності, за-

пропонувала і Соціалістична партія України у про-

грамі «Збудуємо Європу в Україні» [7]. Політична 

сила зазначала, що кардинальні позитивні зміни в 

державі можливі лише після повороту від лібераль-

ної до соціальної політики влади. Після виборів до 

Верховної Ради соціалісти обіцяли народу таку 

зміну. Зокрема, партія ставила перед собою ціль ро-

звитку демократичного соціалізму з такими складо-

вими, як соціальна справедливість, добробут кож-

ної сім'ї, сильна, демократична, суверенна держава. 

Декларуючи соціальний захист одним із осно-

вних векторів своєї політики, Соціалістична партія 

України звернула увагу на три категорії населення 

– пенсіонерів, ветеранів та молодь. Першим двом 

гарантувалось збереження пільг, безоплатна меди-

чна допомога, моральний спокій та повага суспіль-

ства, а дітям війни додатково доплати з бюджету. 

Для молодих людей соціалісти мали намір запрова-

дити законодавчі гарантії освіти, працевлашту-

вання і повноцінне житлове кредитування. 

Представники лівого політичного спектру, які 

після виборів 2006 року пройшли до парламенту, у 

своїх програмах зробили центральним завданням 

вирішення соціальних проблем населення. Заклада-

ючи в ці блоки звичні популістські гасла з обіцян-

ками державної спеціальної підтримки, соціальних 

виплат та розширення законодавчої бази, обидві 

партії не давали конкретних шляхів реалізації. Од-

нак, Комуністична партія України декларувала за-

безпечення державним соціальним захистом біль-

шої кількості незахищених категорій населення. 

«Соціальну допомогу будуть отримувати ті, 

хто її реально потребує», - гарантував своєму елек-

торату Блок «Наша Україна» [4,c. 4] в програмі 

«Україна у нас одна!», підкреслюючи центристську 

позицію партії і в проблемах соціального захисту. 

Документ політичної сили пропонував розвиток со-

ціальних гарантій одразу і для різних верств насе-

лення, і для кількох сфер життя держави. Першоче-

ргово «Наша Україна» мала намір домогтися, щоб 

підтримка держави показувала стабільне зрос-

тання. 

Програма Блоку була насичена відверто попу-

лістськими гаслами «люди відчують турботу дер-

жави», «більше ніхто не почуватиметься бідним та 

викинутим на узбіччя через фізичну, психічну ваду 

чи вік», «кожний отримуватиме справедливу пен-

сію», «пенсіонери та інваліди отримають можли-

вість для гідного життя». Поряд з цим партія дещо 

конкретніше обіцяла, що мінімальна пенсія переви-

щуватиме прожитковий мінімум, поряд із держав-

ною пенсійною програмою почнуть розвиватися 

приватні пенсійні фонди, буде забезпечено фінан-

сову підтримку сімей, які виховуватимуть сиріт та 

безпритульних, створено фонд соціального житла і 

збільшено вдвічі обсяг кредитів для молодіжного 

житлового будівництва, відновлення обов'язкових 

профілактичних оглядів людей з груп професійного 

ризику, молоді. 

Програма Виборчого блоку політичних партій 

«Блок Юлії Тимошенко» [10, c. 4] до парламентсь-

ких виборів 2006 року запропонувала виборцям 

тринадцять ключових пунктів-кроків вирішення 

найактуальніших проблем в державі. Найбільший 

із них перелічував необхідні зміни в сфері соціаль-

ної політики і захисту громадян. 
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Політична сила зробила акцент на свідомо 

створеному несправедливому розподілі благ в укра-

їнському суспільстві, що криється у фактичній не-

рівності дітей від народження через неоднаковий 

рівень фінансового статусу родин. «Блок Юлії Ти-

мошенко» мав намір змінити це явище, встанови-

вши єдину вартість послуг по вихованню та освіті 

дітей на усіх рівнях освіти незалежно від форми 

власності і, таким чином, забезпечивши рівні мож-

ливості заможним та бідним. Освітні послуги про-

понувалося оплачувати або родині, або державі та 

родині разом, або тільки державі, якщо родина не в 

змозі або дитина є сиротою. 

В контексті соціального захисту розглядались 

також потреби людей з інвалідністю: не менше 

двох тисяч гривень на місяць соціальної допомоги, 

створення інклюзивних державних навчальних за-

кладів, і більш абстрактне «забезпечення необхід-

них умов роботи та життя в суспільному середо-

вищі». 

Як і політичні конкуренти, партія підкреслила 

необхідність соціального захисту пенсіонерів. Так, 

пропонувалося запровадити нову державну пен-

сійну систему у вигляді особистого пенсійного ра-

хунку з накопиченням упродовж всього життя та 

гарантування збереження вкладу від знецінення. 

Пенсіонерам обіцяли виплати, близькі до заробіт-

ної плати, в той час, коли вони працювали. 

Впродовж парламентської діяльності політи-

чна сила прагнула запровадити страхову медицину, 

щоб кожен громадянин України міг отримати пов-

ний медичний захист. Як і у випадку з освітою, фі-

нансування проєкту покладалося або на державу – 

для малозабезпечених українців, або на роботода-

вця – у випадку страхування працевлаштованої лю-

дини. 

Програмний документ «Блоку Юлії Тимоше-

нко» хоча й окреслював широкий спектр проблем-

них аспектів соціальної політики, проте пропону-

вав достатньо абстрактні підходи до їх вирішення. 

Наприклад, для гострого житлового питання полі-

тична сила пропонувала гучний популістичний під-

хід: «Це побудова в центрі міст та районів замість 

«хрущовок» - високоякісного житла, де їхні мешка-

нці за своєю ж адресою зможуть отримати квартиру 

в півтора разу більшої площі, ніж мали без доплати, 

а ті, хто захочуть придбати квартири в таких нових 

домах, зможуть отримати довгострокові кредити на 

10-30 років без сплати відсотків». 

Передвиборна програма Партії регіонів [6, c.4] 

«Добробут – народу! Владу – регіонам!» показала, 

що політична сила розглядала розбудову соціальної 

підтримки у взаємодії з розвитком сильної еконо-

міки країни. Це підкреслювалось наміром охопити 

соціальним захистом перш за все ті категорії насе-

лення, які робили внесок в економічну сферу: «Спі-

льно з профспілками й організаціями роботодавців 

створити ефективну систему захисту працівників 

на підприємствах усіх форм власності. Посилити 

дієвість державної політики у напрямку соціальної 

підтримки молоді як ключової продуктивної сили 

суспільства». Крім цього молодь мала б отримати 

такі пільги, як довгострокове кредитування житла, 

пільговий проїзд на час навчання у ВНЗ і забезпе-

чення працевлаштування. 

Інша категорія населення, яку Партія регіонів 

зобов'язувалась підтримувати – це люди пенсійного 

віку. Програма партії декларувала, що за 2 роки 

буде подолано дефіцит ресурсів для виплати пенсій 

і ліквідовано поділ пенсіонерів на людей «різних 

сортів». 

На відміну від інших політичних партій, які 

увійшли до складу парламенту після виборів 2006 

р., Партія регіонів побіжно та абстрактно вислов-

лювалась щодо соціального захисту людей з інвалі-

дністю, військовослужбовців, не згадуючи такі ура-

зливі категорії населення, як багатодітні і неповні 

сім'ї, діти-сироти, безпритульні, ліквідатори ЧАЕС. 

Вибори 2006 р. продемонстрували своєрідне полі-

тичне розмежування українського суспільства, а 

обраний склад парламенту «запрограмував» гостру 

боротьбу між політичними силами, що обстоювали 

своє бачення стану справ у суспільстві та перспек-

тиви подальшого розвитку держави, її самовизна-

чення як у питаннях соціально-економічного розви-

тку, так і зовнішньополітичних векторів. Конфрон-

таційній основа виборів, яка фактично існувала в 

попередні півтора року політичного життя, пере-

дала таку ж атмосфера до Верховної Ради України 

нового скликання спровокувавши перші труднощі 

уже на початку її діяльності. Полягали вони у фор-

муванні парламентської Коаліції. Після імплемен-

тації політичної реформи 2004 р., яка вступила в 

дію з 1 січня 2006 р., Кабмін формувала «правляча 

Коаліція», яку формували переможці парламентсь-

ких перегонів. Будучи спробою налагодити взаємо-

дію між інститутами влади, в умовах конституцій-

них змін така ініціатива зіштовхнулися з числен-

ними прикладами порушення принципів політичної 

відповідальності в стінах Верховної Ради України 

та масштабними проявами неефективного управ-

ління в діяльності органів виконавчої влади всіх рі-

внів. Все ж попри конструктивні недоліки, нова мо-

дель влади в Україні почала функціонувати, що по-

ставило порядок денний необхідність її подальшого 

реформування в напрямку підвищення ефективно-

сті, демократичності та відповідності європейським 

стандартам. 

У подальшому зміст соціальної політики в Ук-

раїні учасники Коаліції вбачали у докорінній пере-

будові системи соціального захисту населення, за-

безпеченні належного, передбаченого законодавст-

вом фінансування соціальних програм. Згідно з 

Угодою, соціальні стандарти повинні відповідати 

потребам гідного життя людини та гарантуватися 

державою для кожного громадянина, незалежно від 

місця його проживання. Пропонувалось завершити 

створення єдиного реєстру отримувачів соціальних 

пільг і забезпечити поступовий перехід до їх адрес-

ного надання. За умови адекватного підвищення до-

ходів населення перелік категорій отримувачів 

пільг мав бути скорочений. Учасники Коаліції ви-

ступали за припинення практики ухвалення зако-

нів, які встановлюють пільги чи соціальні виплати, 

не забезпечені можливостями державного бю-

джету. 
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Висновки. З огляду на зміни виборчої сис-

теми, парламентські вибори 2006 року поставили 

перед політичними силами України нове завдання 

– оновити свої програмні документи, як один із 

ключових засобів взаємодії з електоратом, його мо-

білізації та солідаризації на шляху конкуренції за 

голоси виборців. Якщо змішана система виборів да-

вала партії змогу потрапити до парламенту, не 

надто дбаючи про ефективну партійну виборчу 

стратегію і програмні гасла, бо необхідну кількість 

депутатів можна було здобути за рахунок «мажори-

тарників», пропорційна змусила політичні сили ак-

туалізувати свої обіцянки. 

Верховну Раду V скликання сформували полі-

тичні сили змішаної ідеології, які більше не поділя-

лися чітко на «лівих» і «правих». Під час аналізу 

програмних документів партій-переможниць вибо-

рів можна помітити, що усі вони включали у свої 

документи меседжі, пов'язані із соціальною політи-

кою, апелювали до найгостріших проблем соціаль-

ного захисту населення незалежно від розміщення 

у політичному спектрі. З огляду на зміни виборчої 

системи, парламентські вибори 2006 р. поставили 

перед політичними силами України нове завдання 

– оновити свої програмні документи, як один із 

ключових засобів взаємодії з електоратом, його мо-

білізації та солідаризації на шляху конкуренції за 

голоси виборців. 

Серед найуразливіших верств населення зазна-

чались пенсіонери, військовослужбовці, молодь, 

багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, сироти та 

безпритульні. Якщо ліві політичні сили у своїх про-

грамних документах охоплювали усі ці категорії, то 

центристи конкретно звертались саме до свого еле-

кторату, більш побіжно апелюючи до інших катего-

рій. Так, наприклад, Партія регіонів мала намір охо-

пити найширшим соціальним захистом пенсіоне-

рів, молодь та працівників, практично оминаючи 

увагою людей з обмеженими можливостями і, зо-

всім – багатодітних сімей, військовослужбовців, 

безпритульних, сиріт, ліквідаторів ЧАЕС. Блок 

Юлії Тимошенко і «Наша Україна» так само не зга-

дували про пільги та соціальне забезпечення війсь-

кових, «чорнобильців», дещо повніше розкриваючи 

кроки на шляху до інклюзивного суспільства. За-

граючи з популістичними гаслами, центристи акту-

алізували ними свою програму саме в очах свого 

виборця, завуальовуючи серед численних обіцянок 

лише кілька кроків до реалізації. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено проблеми та перспективи державної політики з питань впровадження інновацій 

у сфері надання допомоги онкологічним хворим. Обґрунтовано основні причини низького рівня медико-

демографічних показників українського населення. Разом з тим доведено, що протягом останніх десяти-

літь відсоток виживання онкологічних пацієнтів за рахунок впровадження нових технологій ранньої діаг-

ностики і лікування пухлин значно зріс. Охарактеризовано слабкі сторони державної політики у сфері на-

дання медичної допомоги онкологічним хворим в Україні. Визначено основні завдання державної полі-

тики України щодо впровадження інновацій у сфері надання допомоги онкологічним хворим на шляху 

трансформаційних змін у сфері охорони здоров’я. 

ABSTRACT 

The article examines the problems and prospects of state policy on the introduction of innovations in the field 

of cancer care. The main reasons for the low level of medical and demographic indicators of the Ukrainian popu-

lation are substantiated. However, it has been proven that in recent decades the survival rate of patients with ma-

lignant neoplasms due to the introduction of new technologies for early diagnosis and treatment of tumors has 

increased. Weaknesses of the state policy in the field of providing medical care to patients with malignant neo-
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tions in the field of cancer care on the path of transformational changes in the field of health care are identified. 

Ключові слова: сфера охорони здоров’я, інновації, державна політика, злоякісні новоутворення, на-

дання допомоги онкологічним хворим, Україна. 

Keywords: health care, innovations, public policy, malignant neoplasms, cancer care, Ukraine. 

 

Постановка проблеми. /Низький соціально-

економічний рівень життя населення, складний 

екологічний стан довкілля, нездоровий спосіб 

життя, систематичне психологічне перевантаження 

обумовлює стабільно високі рівні показників онко-

логічної захворюваності населення. Доступні на 

сьогоднішній день технології не дозволяють пов-

ною мірою контролювати рівень захворюваності на 

рак [1].  

Разом з тим, політика, спрямована на обме-

ження тютюнопаління, формування та пропаганду 

здорового способу життя, включаючи фізичну ак-

тивність і харчування, поліпшення соціального і 

підвищення матеріального рівня населення країни 

у віддаленому періоді може вплинути на зміну 

структури такої захворюваності. Досягти цього мо-

жливо лише завдяки впровадженню інновацій у 

сфері надання допомоги онкологічним хворим. 

Аналіз останніх публікацій за проблемати-

кою та визначення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Про важливість наукового 

пошуку у сфері державного управління охороною 

здоров’я як системою свідчать численні наукові 

праці українських дослідників М.Білинської, Н.Ва-

сюк, Ю.Вороненка, З.Гладуна, В.Загороднього, 

Б.Криштопи, В.Лєхан, В.Мегедя, В.Москаленка, 

А.Нагорної, В.Пономаренка, Я.Радиша, І.Рожкової, 

І.Солоненка та ін. Визнаючи безперечні досягнення 

вищезгаданих науковців, проблеми та перспективи 

державної політики з питань впровадження іннова-

цій у сфері надання допомоги онкологічним хворим 

потребують подальших досліджень. 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Основні причини низького рі-

вня медико-демографічних показників фахівці по-

в'язують із слабкою активністю первинної ланки 

охорони здоров'я з питань раннього виявлення он-

кологічних захворювань і їх профілактики; несвоє-

часністю звернення населення за медичною допо-
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могою; прогалинами у схемах маршрутизації паці-

єнтів та неузгодженістю трирівневої системи охо-

рони здоров'я; недостатнім використанням ефекти-

вних методів діагностики та лікування пацієнтів, а 

також з дефіцитом кваліфікованих кадрів. При 

цьому варто зазначити, що медична інфраструк-

тура, яку маємо на сьогодні, штатні нормативи та 

укомплектованість кадрами онкологічної служби, а 

також рівень фінансового забезпечення онкологіч-

ної допомоги не відповідають темпам зростання пе-

рвинної захворюваності на злоякісні новоутво-

рення в країні, нагальним потребам у ранній діагно-

стиці та спеціалізованій медичній допомозі (як 

високотехнологічній, так і первинній).  

Мета статті. Метою статті є дослідження пер-

спектив і труднощів державної політики з питань 

впровадження інновацій у сфері надання допомоги 

онкологічним хворим. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Онкологічні захворювання являють 

собою одну з найбільш значущих проблем глобаль-

ної охорони здоров'я, яка зачіпає кожного члена су-

часного суспільства незалежно від регіону прожи-

вання та рівня соціально-економічного розвитку. 

Широко відомо, що злоякісні новоутворення є од-

нією з основних причин смерті та інвалідизації на-

селення розвинених, а в останні роки і країн, що ро-

звиваються.  

На сьогоднішній день 1 з 7 смертей в усьому 

світі фіксуються від раку - це більше, ніж від ВІЛ / 

СНІД, туберкульозу та малярії разом узятих. Зрос-

тання числа онкологічних хворих негативно відби-

вається як на суспільстві в цілому, так і на системі 

охорони здоров'я зокрема [2].  

Економічні ризики від збільшення чисельності 

таких хворих нерідко обумовлені значними витра-

тами на страхування і соціальне забезпечення паці-

єнтів у зв'язку з високою вартістю лікування, про-

філактичними і реабілітаційними заходами, трива-

лою, часто незворотною, втратою працездатності.  

За даними Національних інститутів здоров'я 

США, річні прямі витрати на лікування онкологіч-

них захворювань складають 88,7 млрд. дол. США. 

При цьому зростають і витрати фармацевтичних 

компаній на розробку нових препаратів, досягаючи 

сотень мільйонів і мільярдів доларів США. Загальні 

витрати, включаючи кошти, що виділяються в 

США на протиракову боротьбу в цілому за 40 років 

з моменту підписання Національного протирако-

вого акту Президентом Ричардом Ніксоном в 

1971р., складають 263,8 млрд. дол. США [3, c. 121].  

За даними нещодавнього дослідження Амери-

канського онкологічного товариства, принаймні 

42% вперше діагностованого раку в США - близько 

750 000 випадків у 2020 р. - потенційно можливо 

було уникнути, включаючи 19% всіх видів раку, 

спричинених курінням, і 18%, які викликані поєд-

нанням неправильного харчування та фізичної без-

діяльності. 

Деяким видам раку, викликаним інфекційними 

агентами, такі як вірус папіломи людини (ВПЛ), ві-

рус гепатиту В (ВГВ), вірус гепатиту С (HCV) та 

хелікобактер пілорі (H. pylori), можна запобігти за 

допомогою поведінкових змін або вакцинації, щоб 

уникнути зараження, або лікуванням інфекції. Бі-

льше ніж з понад 5 мільйонів випадків раку шкіри, 

які діагностуються щорічно, можливо було запобі-

гти, захищаючи шкіру від надмірного перебування 

на сонці [4]. 

Разом з тим, протягом останніх десятиліть від-

соток виживання онкологічних пацієнтів за раху-

нок впровадження нових технологій ранньої діаг-

ностики і лікування пухлин значно зріс. 

До слабких сторін державної політики у сфері 

надання медичної допомоги онкологічним хворим 

в Україні варто віднести:  

− відсутність повноцінної інтеграції між 

онкологічною підтримкою та первинною медико-

санітарною допомогою;  

− неповна інформатизація – відсутність 

електронного реєстру онкологічних хворих, що не 

дозволяє проводити ефективний моніторинг та ко-

нтроль якості наданої онкологічної допомоги насе-

ленню;  

− відсутність адаптації сучасних клінічних 

протоколів за профілактикою, діагностикою, ліку-

ванням та реабілітацією онкологічних хворих на мі-

сцях; 

− недостатній рівень запровадження інно-

ваційних технологій діагностики та лікування злоя-

кісних новоутворень, включаючи трансплантацію 

кісткового мозку;  

− дефіцит вузьких спеціалістів, слабка ро-

бота щодо підвищення кваліфікації з питань ран-

ньої діагностики та лікування онкологічних захво-

рювань;  

− слабка матеріально-технічна база онко-

логічних закладів;  

− дефіцит онкологів на рівні первинної ме-

дико-санітарної допомоги у регіонах;  

− недостатність системи паліативної та ре-

абілітаційної допомоги хворим на злоякісні ново-

утворення. 

Значній частині онкологічних захворювань мо-

жна запобігти за допомогою своєчасного скринінгу 

і зміни способу життя. За даними Всесвітньої орга-

нізації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільш значи-

мими факторами ризику розвитку пухлин, що при-

водять до третини усіх випадків смерті, є високий 

індекс маси тіла, низьке споживання фруктів і ово-

чів, брак фізичної активності, вживання алкоголю і 

паління тютюну [5]. 

Крім того, з розвитком науки і технологій, за-

галом сфера охорони здоров’я в цілому і онкологія 

зокрема, зіткнулися з необхідністю серйозного пе-

регляду системи освіти, підготовки і перепідгото-

вки кадрів. Накопичені знання і постійна поява но-

вих даних в онкологічній галузі та суміжних дисци-

плін, таких як патологічна анатомія і фізіологія, 

генетика, молекулярна біологія, фармакологія, іму-

нологія, променева діагностика, радіотерапія, яде-

рна медицина вимагають особливого ставлення до 

підготовки кадрів.  

У зв'язку з появою нових розділів медицини на 
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стику спеціальностей, таких як інтервенційна ра-

діологія, брахітерапія і інші, зростає необхідність у 

тривалій і поглибленій підготовці фахівців більше 

ніж в одній або двох сферах медицини [6].  

На жаль, існуючі системи підготовки кадрів в 

онкології в Україні ні кількісно, ні якісно не відпо-

відають наявним викликам. У цьому зв’язку вини-

кає нагальна необхідність у інноваційних підходах 

з питань підготовки кадрів для онкологічних та су-

міжних спеціальностей. 

Відтак до завдань державної політики щодо 

впровадження інновацій у сфері надання допомоги 

онкологічним хворим варто віднести: подальше за-

безпечення онкологічних диспансерів медичним 

обладнанням; розвиток конкуренції у виявленні он-

кологічної допомоги в умовах реформування сфери 

охорони здоров’я; повсюдне відкриття кабінетів 

централізованого розвитку цитостатиків; регулярні 

доповнення щодо перегляду сучасних хімічних 

препаратів для лікування злоякісних новоутворень; 

систематичні оновлення клінічних протоколів діаг-

ностики та лікування на основі доказової бази; по-

дальший розвиток персоналізації лікування онко-

логічних хвороб (за молекулярно-генетичними осо-

бливостями новоутворень, цитогенетиків, 

біомаркерів), таргетної терапії тощо. 

Звичайно, інновації вимагають інвестицій, і ці 

інвестиції є конче потрібними, якщо ми хочемо по-

кращити життя і надії хворих на рак в Україні, не-

зважаючи на фінансові труднощі системи охорони 

здоров’я. Світова культура інновацій вимагає здій-

снення мультидисциплінарних підходів та команд-

ної роботи з пацієнтом у центрі уваги [7]. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Ефективне функціонування охорони здоро-

в'я, в тому числі у сфері надання допомоги онко-

логічним хворим визначається основними системо-

утворюючими факторами: 

− вдосконаленням організаційної системи, 

що дозволяє забезпечити формування здорового 

способу життя та надання якісної безкоштовної ме-

дичної допомоги всім громадянам; 

− розвитком інфраструктури та ресурсного 

забезпечення охорони здоров'я, що включає фінан-

сове, матеріально-технічне та технологічне осна-

щення лікувально-профілактичних установ на ос-

нові інноваційних підходів і принципів стандарти-

зації; 

− розвинутою законодавчою базою як підґ-

рунтям у забезпеченні сучасних трансформаційних 

змін у сфері охорони здоров’я;  

− наявністю достатньої кількості підготов-

лених медичних кадрів, здатних вирішувати скла-

дні завдання у лікуванні онкологічних хворих. 

Зазначені фактори є взаємозалежними, у зв'я-

зку з чим запровадження інновацій у сфері надання 

допомоги онкологічним хворим та модернізація 

охорони здоров'я вимагає гармонійного розвитку 

кожного з них і усієї системи в цілому.  

Досягти успіху в розвитку та запровадженні 

інновацій у сфері надання допомоги онкологічним 

хворим та загальної модернізації охорони здоров'я 

неможливо без формування атмосфери авторитету 

і довіри громадськості. Окрім того, зміцнення до-

віри вимагає виваженої державної політики, спіль-

ної роботи з академічними структурами, медич-

ними установами, використовуючи відкриті і про-

зорі механізми співпраці з метою здійснення 

необхідних змін за умови дотримання принципів 

безпеки і конфіденційності та підтримки здоров'я і 

благополуччя населення. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті було розглянуто питання проблематики глобальної пандемії та її наслідків. Було проведене 

дослідження впливу обмеження рухової активності на фізичний стан людини та наслідків самоізоляції. 

Також у статті було розглянуто актуальне питання вакцинації населення для боротьби із наслідками коро-

новірусної пандемії. 

ABSTRACT 

The issue of the global pandemic and its consequences was considered in the article. A study of the impact 

of limited physical activity on a person's physical condition and the consequences of self-isolation was conducted. 

The article also considered the topical issue of vaccination of the population to combat the effects of the corona-

virus pandemic.  
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В 2021 році коронавірус не є чимось новим і 

незвичним. Проте його наслідки залишили невит-

равний слід в серцях і розумі усіх жителів нашої 

планети. Зараз світ переживає пандемію COVID-19. 

Вчені усього світу спільно працюють над вивчен-

ням складної наукової проблеми - відстежуючи па-

ндемію, консультуючи щодо критичних ситуацій у 

різних країнах світу, розподіляючи життєво необ-

хідні ліки та технічні засоби тим, хто цього потре-

бує і для цього розробляються та впроваджуються 

безпечні та ефективні вакцини.  

Для діагностування захворювання COVID - 19 

і виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у людини 

найбільш поширеними і популярними є тести, 

спрямовані на визначення нуклеїнової кислоти ві-

русу SARS-CoV-2 (РНК) у пацієнтів з першого дня 

зараження за допомогою полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР ) і тести на визначення антитіл до ві-

русу (IgM, IgG), які виробляються в організмі лю-

дини на 5-7 день після появи симптомів хвороби.[2] 

На сьогоднішній день найбільш точним мето-

дом діагностики COVID - 19 є ПЛР-тести. Перевага 

даного виду тесту над іншими полягає в тому, що 
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наявність вірусу SARS-CoV-2 в організмі людини 

визначають на ранній стадії захворювання, що до-

зволяє вжити відповідних заходів для запобігання 

поширенню захворювання серед населення. На по-

чатку пандемії з метою виявлення SARS-CoV-2 

були розроблені некомерційні аналізи. В основ-

ному використовували полімеразну ланцюгову ре-

акцію в реальному часі зі зворотною транскрипцією 

(rRT-PCR - reverse transcription real-time polymerase 

chain reaction). [1] В даний час існує багато комер-

ційних аналізів для виявлення SARS-CoV-2, зок-

рема, понад 700 діагностичних засобів, список яких 

постійно оновлюється. [2] 

Коронавіруси - це оболонкові віруси з круг-

лими, а іноді і плейоморфними віріонами діамет-

ром приблизно від 80 до 120 нм. Вони містять РНК 

з позитивним ланцюгом і мають найбільший геном 

РНК (приблизно 30 kb). [4] 

Геномна РНК утворює комплекс з основним 

білком нуклеокапсиду (N) з утворенням спіраль-

ного капсиду, що знаходиться всередині вірусної 

мембрани. Мембрани всіх коронавирусів містять не 

менше трьох вірусних білків. Це шип (S), глікопро-

теїн типу I, який утворює пепломери на поверхні ві-

ріона, надаючи вірусу його короноподібну морфо-

логію в електронному мікроскопі; мембранний (M) 

білок - це білок, який тричі перетинає мембрану і 

має короткий N-кінцевий ектодомен і цитоплазма-

тичний хвіст; малий мембранний білок (E), високо-

гідрофобний білок. Білок E IBV (Infectious 

bronchitis virus) має короткий ектодомен, трансме-

мбранний домен і цитоплазматичний хвіст. Відомо, 

що білок E MHV (Mouse Hepatitis Virus) проникає 

через мембрану двічі, так що обидва кінці N і C зна-

ходяться всередині віріона. Хоча функція гема-

гглютінінестерази невідома, він не є важливим біл-

ком, і передбачалося, що він сприяє проникненню 

вірусу і/або патогенезу in vivo.[6] 

Гемагглютінінестераза не кодують в геномі 

SARS-CoV. Існує додатковий білок віріона групи II, 

названий I для внутрішнього, оскільки він коду-

ється у відкритій рамці зчитування нуклеокапсиду. 

Це замінний білок невідомої функції. У віріонів мо-

жуть бути і інші другорядні білки, які ще не вияв-

лені. Геноми всіх коронавірусів мають схожу стру-

ктуру. 5 'приблизно від 20 до 22 kb несе ген реплі-

кази, який кодує множинні ферментативні 

активності, які будуть обговорюватися нижче. [5] 

Продукти гена реплікази кодуються в двох дуже ве-

ликих відкритих рамках зчитування, ОРС 1a і 1b, 

які транслюються в два великих поліпептиди, pp1a 

і pp1ab, за допомогою механізму зсуву рамки, що 

включає структуру псевдовузлів, утворену гено-

мною РНК.[11] 

Структурні білки кодуються в межах однієї 

третини генома для всіх коронавірусів в порядку S-

E-M-N.[6] Кожна група коронавірусів додатково 

кодує групу унікальних невеликих білків; хоча ці 

білки є несуттєвими і, як передбачалося, служать 

допоміжними білками і взаємодіють або перешко-

джають вродженій імунній відповіді хазяїна, це не 

було продемонстровано ні для одного з цих білків. 

На 5- і 3-кінцях геному є нетрансльовані області 

(UTR), які, як вважається, взаємодіють з білками 

господаря і, можливо, вірусними білками для конт-

ролю реплікації РНК, що включає синтез геномної 

довжини з позитивним і негативним ланцюгом. 

РНК. Так само існують консервативні послідовно-

сті на початку сайтів транскрипції для кожної з без-

лічі субгеномних мРНК; вони називаються транск-

рипційними регуляторними послідовностями (ра-

ніше відомими як міжгенні послідовності). 

Транскрипція коронавірусу недавно була перегля-

нута.[12] 

Тести на визначення антитіл до коронавірусу 

дозволяють дізнатися перехворіла людина COVID - 

19 чи ні. [7] Однак, недоліком даного тесту є те, що 

відразу не дізнаєшся про вірусне ураження людини 

SARS-CoV-2, оскільки перші антитіла (IgM) до ві-

русу з'являються через 5 -8 днів після інфікування і 

поступово зникають, а більш стійкі і специфічні ан-

титіла IgG - класу з'являються ще пізніше і можуть 

залишатися в крові людини від декількох місяців до 

багатьох років. Для виявлення антитіл використо-

вують імуноферментний аналіз (ELISA - Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay). Люди, які перехво-

ріли на COVID - 19, можуть стати донорами сиро-

ватки, яку в майбутньому планують використову-

вати для лікування важкохворих пацієнтів. [3] 

Також, існують і інші тести для виявлення 

SARS-CoV-2. Одні з них визначають сам вірус 

SARS-CoV-2 і його антигени [4], а інші - певні про-

теїни вірусу. Популярність набирають так звані 

POC (Point-Of-Care) - тести, які можна робити 

вдома, що зменшує навантаження на лабораторії. 

[5, 6] 

Отже, сучасні тестові системи для виявлення 

SARS-CoV-2 є високочутливими і дозволяють до-

сить швидко виявити вірус у пацієнтів. Кількість їх 

видів стрімко зростає, а цінова політика знижу-

ється.[10] 

Суттєвих змін зазнало наше життя на усіх рів-

нях, і в тому числі і система освіти, починаючи із 

загально освітніх, середньо-спеціальних, вищих на-

вчальних установ, закладів післядипломної освіти. 

Дистанційна освіта стала випробуванням як для ви-

кладачів так і для здобувачів освіти. Особливо гос-

тро ця проблема постала в перші місяці такої прак-

тики. В першу чергу це стосувалось вибору нав-

чальної платформи, яка могла б повністю 

забезпечити потреби кожного окремого предмету, 

якісну систему контролю знать та вмінь освітян. Не 

меншої уваги потребує наявність надійного та ста-

більного зв'язку та відповідної техніки для його за-

безпечення. Необхідністю кожного стало наявність 

персонального комп'ютера (ноутбука, планшета, 

потужного телефона), навушників з мікрофоном, 

веб камери, а також окремого робочого місця для 

повноцінних занять. Це потягло додаткових матері-

альних затрат. 

Спілкування з учнями має бути структурова-

ним, щоб не створювати зайвого хаосу і додаткової 

роботи. Не менш важливо встановити час, коли ви-

кладач буде доступним для студентів, щоб не дово-

дилось працювати 24/7. Щоб хоч якось спростити 
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надання зворотного зв'язку, можна використову-

вати голосові повідомлення в якості відповідей. Так 

можна прискорити процес комунікації та заоща-

дити трохи часу для інших завдань. 

Згідно рекомендацій ВООЗ ефективним мето-

дом боротьби є самоізоляція. Самоізоляція застосо-

вується тоді коли людина не виходить з дому, оскі-

льки у неї є або може бути коронавірус (COVID-19). 

Самоізоляція допомагає зупинити поширення ві-

русу на інших людей. Другий метод боротьби ради-

кально відрізняється від самоізоляції. Це соціальна 

дистанція, уникнення тісних контактів з іншими 

людьми. Екранування може застосовуватися для 

людям з високим ризиком захворювання на корона-

вірус. 

Разом із тим у самоізоляції також є величезний 

негативний фізичний вплив. Лише два тижні без ре-

гулярних фізичних навантажень можуть призвести 

до змін, що потенційно можуть збільшити ризик ді-

абету, серцевих захворювань і, можливо, навіть пе-

редчасної смерті.  

Сидячий спосіб життя призводить до проблем 

зі здоров'ям: пересихання очей від постійного си-

діння за монітором комп'ютера, болі в шиї, спині, 

застій крові, гіпоксія… 

Згідно рекомендацій ВООЗ ефективним мето-

дом боротьби є самоізоляція. Самоізоляція застосо-

вується тоді коли людина не виходить з дому, оскі-

льки у неї є або може бути коронавірус (COVID-19). 

Самоізоляція допомагає зупинити поширення ві-

русу на інших людей. Другий метод боротьби ради-

кально відрізняється від самоізоляції. Це соціальна 

дистанція, уникнення тісних контактів з іншими 

людьми. Екранування може застосовуватися для 

людям з високим ризиком захворювання на корона-

вірус. 

Разом із тим у самоізоляції також є величезний 

негативний фізичний вплив. Лише два тижні без ре-

гулярних фізичних навантажень можуть призвести 

до змін, що потенційно можуть збільшити ризик ді-

абету, серцевих захворювань і, можливо, навіть пе-

редчасної смерті.  

Щоб дослідити, наскільки двотижнева перерва 

від фізичних навантажень може вплинути на здоро-

вих молодих людей, нами було досліджено 25 чо-

ловіків та жінок молодого віку 17-23 роки, які не 

тренувались, але ходили близько 10 000 кроків на 

день. Учасники здебільшого мали середній індекс 

маси тіла, що вважається межею між нормальною 

та надмірною вагою.  

В процесі дослідження наслідків самоізоляції 

учасників попросили зменшити свою щоденну ак-

тивність більш ніж на 80% - приблизно до 1500 кро-

ків на день. Також їм сказали не змінювати спожи-

вання їжі протягом цього часу. Протягом цих 14 

днів час, який люди витрачали час на помірковану 

та енергійну активність, зменшувався її поступово. 

При цьому щоденний сидячий час збільшувався. Не 

дивно, що після повторної перевірки учасників че-

рез ці два тижні вони набрали вагу та втратили 

м’язову масу. Загальний жир у тілі також збільши-

вся - особливо жир навколо живота, що є основним 

фактором ризику розвитку хронічних захворювань.  

Дослідники також помітили інші зміни, які 

були менш очікуваними. Учасники не змогли бі-

гати так довго, або з такою ж інтенсивністю, як мо-

гли раніше. Результати здивували, оскільки в дослі-

дженні брали участь молоді та здорові люди.  

Якщо сидячий спосіб життя тривав би довше 

двох тижнів, ці зміни, швидше за все, стали б більш 

помітними. І хоча учасники дослідження різко ско-

ротили свою повсякденну активність, вони все ще 

займаються своїм повсякденним життям. Навіть 

людям, які регулярно займаються активною діяль-

ністю, неважко уявити, як певні зміни способу 

життя - наприклад, нова робота чи довше поїздка на 

роботу, можуть спричинити такий тип зменшення 

ходьби та інших видів регулярних фізичних вправ.  

Але є і хороші новини з дослідження: коли уча-

сники відновили свою звичну діяльність після ма-

лорухливого періоду, їхні заходи щодо здоров’я но-

рмалізувались протягом наступних двох тижнів. 

Вакцини працюють шляхом активізації приро-

дних захисних сил організму, а саме шляхом підго-

товки імунної системи людини для розпізнавання 

вірусів та бактерій, на які вони націлені, та боро-

тьби з ними. Якщо на людину пізніше вплинуть ці 

хвороботворні мікроби, тоді організм буде готовий 

негайно їх знищити, запобігаючи хворобам. На ви-

пробуваннях в усьому світі перебуває понад 50 ка-

ндидатів на вакцину проти COVID-19. Виробничі 

підприємства співпрацюють з науковцями, бізне-

сом та глобальними організаціями охорони здо-

ров’я через прискорювач ACT, щоб пришвидшити 

реакцію на пандемію. Коли буде знайдено безпечну 

та ефективну вакцину, COVAX сприятиме рівномі-

рному доступу та розподілу цих вакцин для захисту 

людей у всіх країнах. Люди, яким найбільше загро-

жує ризик, матимуть пріоритет. Поки що усі працю-

ють над тим, щоб справедливо випустити безпечну 

та ефективну вакцину. 
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ABSTRACT 

The article examines the actions of border units in the system of anti-sabotage during the complication of the 
situation at the state border. 

In the system of anti-sabotage border units are the main executors of countering attempts by sabotage and 
reconnaissance groups to cross the state border. According to the legislation the activity of the subdivisions of the 
State Border Guard Service of Ukraine extends to certain controlled border areas. 

The complex model of actions of border detachments in the anti-sabotage system includes a model of prepa-
ration of elements of official order to perform tasks in districts and at borders, a model of reconnaissance of sabo-
tage and reconnaissance groups when crossing the state border and in a controlled border area, models of identifi-
cation and active influence. 

The developed comprehensive model is based on the assessment of the capabilities of the elements of the 
official order that perform reconnaissance and reconnaissance and combat missions. 

The result of modeling is to predict the probability of tasks performed by units (elements of the official order, 
intelligence agencies) in preparation for the tasks to identify and actively influence the sabotage and reconnais-
sance groups. 

The model of actions of border units in the system of anti-sabotage can be used in the decision support system 
for the use of units of different departments in the planning of their operational and service actions. 

Key words: sabotage and reconnaissance group, capability, border units, action model, state border protec-
tion, operational and service activities. 

 
1. INTRODUCTION. 
General Presentation of the Issue. 

When the political and military situation gets more 
complicated one of the tasks of the units of the State 
Border Guard Service of Ukraine [SBGSU] as a law 
enforcement special purpose unit is to participate in 
countering sabotage and reconnaissance forces. In par-
ticular SBGSU bears the primary responsibility for 
countering attempts of crossing the state border by a 
sabotage and reconnaissance group [SRG]. 

The anti-sabotage differs significantly from tradi-
tional activities, which requires establishing a new 
model for the evaluation of the ability of the subjects to 
perform tasks and implement a specific method of an 
action in multiple situations in order to achieve the ap-
propriate result. As of today the requirements for the 
capabilities of SBGSU units counteracting SRGs have 
not been defined clearly. The methodology for the eval-
uation of these capabilities is not yet available. The 
heads of state border guard units face problems with 
determining the role and position of SBGSU units 
within the SRG counteracting system, establishing of-
ficial order, determining ways of performing tasks, and 
providing the required capabilities.  

As a result a problem arises that is the need for 
SBGSU units to respond to the actions of the SRG on 
the one hand and the absence of a scientific and meth-
odological decision making tool related to the actions 
of the official order elements, and evaluating and en-
suring their maximum efficiency in accordance to their 
capabilities. 

In this regard it is important to develop a model of 
a border unit actions in the anti-sabotage system in the 
area of responsibility of the border detachment in order 
to research its capabilities, predict the results of opera-
tional and service activities and make reasonable deci-
sions in a resource-constrained environment in terms of 
situations and conditions that occur. 

Analysis of recent researches and publications 

that initiated the development of the solution to this 

problem and that were used as a basis by the author. 

The methodology for operational and tactical cal-
culations used by the headquarters of the state border 
guard units [1] includes among others the procedure for 
calculating the length of state border areas guarded by 
border patrols, the required density of patrols, and the 
required number of personnel as well as calculations of 
space-time parameters of the search area, etc. Some of 
them can be adapted to be used as the components of 
the sabotage and reconnaissance group countering 
models.  

Based on the analysis of informative features of 
typical places (areas) of sabotage and reconnaissance 
activities the authors of the article [2] developed a 
model and algorithm for determining the probability of 
sabotage and reconnaissance activities in places (areas) 
of responsibility of the state border guard unit. Using 
this model the potential area of SRG activities and their 
target objects can be predicted. 

The authors of [3] developed the quantitative eval-
uation of the risk related to the conclusion of the prob-
ability of correct identification of the observation ob-
ject as a border intruder. However the risk evaluation 

https://orcid.org/0000-0003-2378-9887
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of the decision offered by them needs to be adapted to 
the task of identifying SRGs. 

In source [4] the authors developed a model of 
evaluating the probability that border intruders would 
choose their route depending on the conditions. The 
idea of the model can be used to predict the direction of 
SRG movement to the target object.  

As such the existing scientific and methodological 
tool, provided it is adapted, allows to solve certain par-
tial tasks related to supporting the decision-making in 
relation to the activities of SBGSU units within anti-
sabotage tasks. However the scientific and methodo-
logical tool for making decisions on countering SRGs 
by border units needs to be classified and developed. 

The purpose of the article is to develop a com-
prehensive model of border detachment actions within 
the anti-sabotage system based on the evaluation of 
their capabilities.  

2. RESEARCH RESULTS  

Detachments of the State Border Guard Service of 
Ukraine in situations of provocations and aggravation 
of the situation at the state border are responsible for 
identifying sabotage and reconnaissance groups at-
tempting to cross the state border and counteracting 
small groups of armed individuals. The actions of the 
SBGSU detachments are divided into reconnaissance 
actions and reconnaissance-and-combat actions aimed 
at neutralizing SRG and disrupting its tasks. The inte-
grated anti-sabotage system must oppose the integrated 
SRG actions. The task of making a decision on the ac-
tions of border detachments (official order elements, re-
connaissance units) is to determine their rational man-
power and action methods that would comply with ca-
pabilities and ensure their implementation, be adequate 
to the actions of the enemy and ensure the achievement 
of the goal with taking into account conditions and fac-
tors of the situation. 

The term "capability" means a set of properties 
that characterizes the ability of an element of the offi-
cial (official-and-combat) order to achieve a certain re-
sult (effect) when performing the task set by the regu-
lation (standard) under certain conditions according to 
certain scenarios (situations) with certain resources and 
numerous combinations of means and action methods. 

The required capabilities depend on the content of 
the tasks, conditions of their performance and desired 
result. The capabilities are determined by the resources 
required for performing tasks and the ability to perform 
certain tactical or specific actions (marching, maneu-
vering, reconnaissance, damaging the enemy, etc.). 
Some parameters of capabilities are calculated based on 
operational and tactical measurement methods. [1]. 

Regarding the task of counteracting SRG the main 
situations that need to be simulated to evaluate the ca-
pabilities of the elements of the border detachment of-
ficial order are as follows: preparation of the elements 
of the official order to perform tasks; SRG reconnais-
sance when it attempts to cross the state border and 
deep in a controlled border area; identification of recon-
naissance objectives as SRGs or their elements; active 
influence on SRG in order to destroy it, disrupt its tasks, 
force it to change its course of actions, etc. 

The probability of performing a partial task is the 
indicator of the effectiveness and quality of forming the 
capabilities and choosing the course of actions during 

their preparation phase. The criteria are acceptable, 
minimum acceptable, and desired levels of task perfor-
mance probability. The limitations are the purpose of 
the actions, contents of the tasks, nature of the enemy's 
actions, methods of performing tasks by interacting 
units from different departments, and other factors that 
affect the completion of the task. 

Based on the physical contents of SRG counteract-
ing tasks and action methods the following assumptions 
are made: the contents of the tasks of counteracting the 
SRG are generally known; the elements of the official 
order required to perform the tasks and the areas and 
boundaries for performing the tasks are determined by 
the course of actions; there is a strong connection be-
tween the parameters of the situation, typical tasks, 
methods of their performance and capabilities of the of-
ficial order elements. 

The main purpose of making a decision on the ac-
tions of the official and combat order elements is to de-
termine the manpower and methods of their actions that 
meet the conditions and factors of the situation and the 
defined tasks, ensure maximum impact on SRG and 
support the most effective use of capabilities.  

Considering the features of the process under 
study and the limits of formalization by the method of 
presentation the model is related to the verbal and in-
formational models. It is formed in a descriptive form 
as a result of logical conclusions based on calculations 
and analysis of the component connection. The model 
of actions of the border detachments within the anti-
sabotage system is structured into five stages.  

The first model stage is evaluating the capability 
of the official order elements to prepare for the action 
in due time. This stage includes evaluation of the prob-
ability of timely preparation for marching off, probabil-
ity of marching off to the area (border) to perform tasks 
and provide the official order, probability of staying un-
detected and undamaged by the enemy capabilities The 
formulation of the task is to choose the method of 
marching off that would allow to use the unit capabili-
ties to the maximum extent possible and provide maxi-
mum probability under which the official order element 
would be ready to perform the task of counteracting 
SRG. Simulation used to evaluate the capabilities of de-
tachments and official order elements at this stage is 
based on analytical calculations in terms of length of 
areas guarded by borderpatrols, required density of pa-
trols and personnel at the borders of the blockade (pro-
tection), required number of border patrols, calculation 
of the time required to prepare the reserves to march off 
[1] as well as on statistical and expert methods.  

At the second stage the actions of the official order 
elements are simulated in terms of SRG reconnaissance 
during its attempt to cross the state border and its move-
ment in the controlled border area. The partial tasks of 
the simulation are predicting the areas of SRG actions 
in the area of responsibility of the state border guard 
unit and predicting the routes of SRG within the con-
trolled border area. Simulation at this stage is carried 
out using the methods of probability theory, models for 
evaluating the probability of SRG actions in the area of 
responsibility of the state border guard unit [2], model 
for predicting the routes of the state border intruders 
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[4], game-theoretic reconnaissance models, and analyt-
ical calculations of the size of guarded areas using ob-
servation tools and density of forces and equipment.  

The third stage of simulation is related to SRG 
identification. Anti-sabotage has certain features in 
terms of affecting the enemy and protecting facilities 
from him, which is reflected in the features of the ac-
tions of the official order elements of the state border 
guard unit. Among these features the need for identifi-
cation of reconnaissance objectives (individuals, 
groups, equipment, etc.) in relation to their connection 
to SRG actions is very important. The contents of de-
tachment tasks, required result (effect) and capability 
requirements depend on the results of reconnaissance, 
identification and prediction of SRG actions. Therefore 
SRG identification model is allocated as a separate sim-
ulation stage.  

Identification in the scope of the research involves 
detection and analysis of signs of connection of recon-
naissance objectives to SRG actions. The preparatory 
stage of simulation includes development of SRG pro-
file as the identification objective. The profile is a set 
of specific parameters that characterize SRG and allow 
to identify SRG. Indicators of connection of the fea-
tures to SRG actions are their identified relations with 
the features and parameters of the situation related to 
SRG target objects, training or actions.  

Development of the list of basic SRG identifica-
tion features in the area of responsibility of the state 
border guard unit is based on the study of objects to be 
protected from SRG actions, identification of threats, 
development of possible SRG action scenarios, identi-
fication of possible areas of SRG actions and routes, 
evaluation of sabotage and reconnaissance action prob-
ability, and development of internal and external con-
ditions and factors that determine the nature of SRG ac-
tions in the area of border unit responsibility. The value 
of indicators (signs) is determined using the expert 
evaluation method with three levels: preventive, poten-
tial and definite. 

Connection between the objective features formed 
based on the set of reconnaissance information about 
this objective with the basic identification features of 
SRG actions is analysed using the incidence matrix. 
The connection level is evaluated using the preferred 
scale. The Harrington scale is used as the base scale.  

The indicator evaluating the predicted level of re-
connaissance objective connection to SRG actions is 
calculated as the sum of products of the number of iden-
tified connections of SRG action features based on each 
base feature multiplied by the value of this feature and 
the number of connections based on each base feature 
multiplied by the reliability of the source of the infor-
mation about the feature. That means that the indicator 
takes into account connection of reconnaissance objec-
tive features to SRG actions, importance of the features 
and reliability of information about the objective fea-
tures.  

When the indicator is calculated the assumption 
was made about the linear nature of the dependence of 
the indicator on the reliability of the initial information 
about SRG as well as the number and importance of 
features of their actions. 

The fourth stage of simulation is designed to eval-
uate the ability of the official order elements of the bor-
der detachment to actively influence SRG. Border de-
tachments must respond to a significant number of po-
tential SRG actions with different situations and 
scenarios. Therefore depending on the conditions, task 
type, desired effect and corresponding capabilities ap-
propriate options for decisions in terms of operational 
and combat actions of the official order elements must 
be prepared in advance.  

As initial simulation data the list of typical tasks 
related to countering sabotage and reconnaissance 
groups was developed, the list of tasks that belong to 
the competence of SBGSU was formed, the factors in-
fluencing their performance were defined and evalu-
ated, and the list of capabilities of typical official and 
combat order elements was developed. Connection be-
tween the possible results of impact on SRG, methods 
to achieve them and capabilities required for this are 
researched using the matrix method.  

A separate partial task within this stage is to deter-
mine the desired result of the border detachment actions 
(official order elements) when they perform relevant 
tasks under given conditions. The problem is solved us-
ing hierarchical analysis method. Requirements to the 
capabilities of official order elements are defined based 
on the options of results (effect) of countering SRG. 

Capabilities are determined using the following 
units: ability of the governing body to make high-qual-
ity decisions in due time; characteristics of the detach-
ment preparation level (official order element) in terms 
of implementing possible action methods; resource pro-
vision level; level of interaction with other military 
units and law enforcement bodies. Capabilities of using 
action methods include those related to maneuvering, 
defeating the enemy, performing specific actions, etc. 
Evaluation of capabilities at this simulation stage is car-
ried out using the models for searching and countering 
armed groups of the enemy.  

Considering the specifics of anti-sabotage actions 
against SRG it is assumed that maximum efficiency of 
actions will be achieved if the created (achieved) capa-
bilities influence as much as possible on the ability of 
the official order element to achieve the result (effect).  

The following should be considered as limiting 
factors: conditions, task contents, nature of enemy ac-
tions, methods of performing tasks by interacting units 
from different departments and more.  

3. CONCLUSION AND PROSPECTS FOR 

FURTHER RESEARCH  
A comprehensive model of actions of border de-

tachments (official order elements) within anti-sabo-
tage system has been developed based on using partial 
models of preparation for performing tasks, conducting 
SRG reconnaissance by official order elements when 
SRG attempts to cross the state border and deep in a 
controlled border area, identifying reconnaissance ob-
jectives in relation to their connection to SRG, and in-
fluencing SRG actively, which collectively ensure de-
fining capabilities of SBGSU detachments in terms of 
performing tasks as assigned. 

Evaluating and calculating the capability of border 
detachments to perform tasks within the anti-sabotage 
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system using the developed model will ensure their ef-
fective application and will be used as the basis for de-
veloping a course of action.  

The innovative features of the model include tak-
ing into account new parameters and factors as well as 
new indicators of the capabilities of border detach-
ments (official order elements) to perform tasks as-
signed within the anti-sabotage system and applying 
comprehensively partial models to determine them. 

The developed model can be used in the decision 
making support system for the chief of the border de-
tachment in terms of actions of subordinate units when 
countering the enemy's SRGs.  

During further research based on the model appro-
bation and research on the interaction between military 
units and law enforcement bodies it is expected that rec-
ommendations should be developed related to actions 
of typical official order groups of border detachments 
when performing the tasks within the anti-sabotage sys-
tem. 
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АНОТАЦІЯ 

Одним із важливих напрямів реформування збройних сил будь-якої держави є підвищення ефектив-

ності керівництва ними у мирний та воєнний час. Як свідчать результати аналізу відповідного європейсь-

кого досвіду, це, крім іншого, передбачає уточнення повноважень, функцій і завдань міністерства оборони, 

генерального (чи головного) штабу та інших органів військового управління, удосконалення їх структур, 

оптимізацію чисельності цивільних та військових осіб, які в них працюють. Тому визначення підходу до 

формування можливостей оцінювання ефективності роботи систем (органів) комплектування Збройних 

Сил України та обґрунтування вибору раціонального варіанту є сьогодні своєчасним та актуальним за-

вданням. У статті авторами запропоновано методичний підхід обґрунтування вибору раціонального варі-

анту системи кадрового забезпечення на основі оцінок ефективності їх функціонування з урахуванням оці-

нок за цільовим (воєнним), економічним та загальним воєнно-економічним критерієм. Запропонований 

методичний підхід дозволить спеціалістам оборонного планування та кадрових органів Генерального 

штабу ЗС України: по-перше – оцінювати результати функціонування існуючих систем (органів) компле-

ктування Збройних Сил України, а також оцінювати можливі удосконаленні або нові варіанти структури 

цих систем (органів) комплектування з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору найбільш 

ефективних (раціональних) варіантів за цільовим та воєнно-економічним критерієм; по-друге – на основі 

отриманих оцінок обґрунтовувати рекомендації щодо вибору раціональних варіантів структур систем (ор-

ганів) комплектування чи системи кадрового забезпечення Збройних Сил України взагалі з урахуванням 

перспектив їх розвитку та обсягів її необхідного фінансування; по-третє – підвищити достовірність очіку-

ваних результатів ефективності функціонування різних варіантів системи кадрового забезпечення Зброй-

них Сил України з урахуванням достатності фінансових ресурсів, які виділяються на розвиток ЗС України. 
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One of the important directions of reforming the armed forces of any state is to increase the effectiveness of 
their leadership in peacetime and wartime. According to the results of the analysis of relevant European experience, 
this, among other things, involves clarifying the powers, functions and tasks of the Ministry of Defense, General 
(or General) Staff and other military authorities, improving their structures, optimizing the number of civilians and 
military personnel working in them. . Therefore, determining the approach to the formation of opportunities to 
assess the effectiveness of systems (bodies) of the Armed Forces of Ukraine and justify the choice of a rational 
option is a timely and urgent task. In the article the authors propose a methodical approach to substantiate the 
choice of a rational version of the staffing system based on assessments of the effectiveness of their functioning, 
taking into account assessments of the target (military), economic and general military-economic criteria. The 
proposed methodological approach will allow specialists of defense planning and personnel bodies of the General 
Staff of the Armed Forces of Ukraine: first - to assess the results of the existing systems (bodies) of the Armed 
Forces of Ukraine, as well as to assess possible improvements or new structures of these systems (bodies) reason-
able decisions on the choice of the most effective (rational) options according to the target and military-economic 
criteria; secondly - on the basis of the received estimations to substantiate recommendations on a choice of rational 
variants of structures of systems (bodies) of staffing or system of staffing of Armed forces of Ukraine in general 
taking into account prospects of their development and volumes of its necessary financing; third - to increase the 
reliability of the expected results of the effectiveness of the various options for the staffing system of the Armed 
Forces of Ukraine, taking into account the adequacy of financial resources allocated for the development of the 
Armed Forces of Ukraine. 

Ключові слова: воєнно-економічне обґрунтування; Збройні Сили; кадровий потенціал; система кад-
рового забезпечення; раціональний варіант. 

Keywords: military-economic substantiation; Armed forces; human resources; staffing system; rational op-
tion. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Наявна та перспективна потреба Збройних Сил (ЗС) 
України у кадрах, необхідність удосконалення сис-
теми мотивації військової служби, стан системи уп-
равління кадрами та задекларований перехід до ста-
ндартів, притаманних збройним силам передових 
країн Європи, спричинили появу двох проблемних 
ситуацій у сфері забезпечення кадрами: невідповід-
ності характеристик кадрового потенціалу потре-
бам Збройних Сил; недостатні спроможності 
суб’єктів кадрового забезпечення (КЗ) реалізувати 
потенціал кадрів на рівні його достатності для за-
безпечення готовності ЗС до виконання завдань за 
призначенням. Кадровий потенціал (потенціал кад-
рів) – чисельність кадрів та сукупність їх здібнос-
тей і можливостей забезпечувати готовність війсь-
кових формувань до виконання завдань за призна-
ченням [1]–[4], [7], [8]. Усе це спонукає до 
прийняття раціональних управлінських рішень у 
формі прогнозів, програм та планів щодо визна-
чення потреб у кадрах, з урахуванням перспектив-
ної структури ЗС України, можливих джерел над-
ходження особового складу, визначених до нього 
вимог, процесів його підготовки, переміщення та 
звільнення, що робить пошук шляхів удоскона-
лення методичного апарату дослідження проблем 
стану та розвитку системи кадрового забезпечення 
(СКЗ) ЗС України актуальним питанням сього-
дення. Одним із важливих напрямків такого дослі-
дження є оцінювання ефективності функціону-
вання СКЗ ЗС України, де процедура оцінювання 
передбачає оцінювання усіх характеристик функці-
ональних властивостей системи, отриманих у про-
цесі її функціонування, та порівняння їх із заданими 
вимогами до них. 

Одним із важливих напрямів реформування 
збройних сил будь-якої держави є підвищення ефе-
ктивності керівництва ними у мирний та воєнний 
час [4], [6]. Як свідчать результати аналізу відпові-
дного європейського досвіду, це, крім іншого, пе-
редбачає уточнення повноважень, функцій і за-
вдань міністерства оборони, генерального (чи голо-
вного) штабу та інших органів військового 

управління, удосконалення їх структур, оптиміза-
цію чисельності цивільних та військових осіб, які в 
них працюють [3]–[8]. У країнах ЄС вживаються та-
кож заходи з посилення взаємодії та координації ді-
яльності вказаних органів, усунення дублювання їх 
роботи з реалізації воєнної політики держави, спря-
мованої на забезпечення національної оборони та 
виконання зобов’язань щодо зміцнення міжнарод-
ної безпеки. Зазначене питання також активно дос-
ліджується в процесі реформування та розвитку ЗС 
України, одним із важливих питань є питання рефо-
рмування системи управління ЗС України взагалі 
[9]–[11]. Зміна поглядів керівництва держави та ЗС 
України з реінтегрування на інтегрування Генера-
льного Штабу ЗС України та Міністерства оборони 
України накладає свій відбиток і на вибір варіантів 
СКЗ ЗС України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз останніх досліджень і публікацій, присвячених 
проблемам підвищення ефективності функціону-
вання систем (органів) комплектування особовим 
складом [1]–[11], оцінюванню ефективності роботи 
кадрових органів та СКЗ в цілому показують, що ці 
проблеми активно досліджуються. Особливої уваги 
вони набувають сьогодні, коли країна переходить 
від тенденцій скорочування ЗС України до нарощу-
вання кадрових та бойових потенціалів військових 
формувань з метою підвищення рівня обороноздат-
ності країни.  

Стан в якому перебувають ЗС України не задово-
льняє вимогам сьогодення, тобто умовам їх функціо-
нування в стані підвищеної бойової готовності. Од-
нією із головних причин такого стану є неефективне 
реформування протягом останніх років систем (орга-
нів) комплектування ЗС України, що призводить до 
невідповідності кадрового потенціалу ЗС України су-
часним вимогам до нього. Існуючі підходи щодо оці-
нювання роботи систем (органів) комплектування ЗС 
України не дозволяють отримати повністю об’єкти-
вну оцінку їх функціонування, а тим більше не дозво-
ляють оцінити різні варіанти пропозицій щодо удо-
сконалення систем (органів) комплектування ЗС Ук-
раїни, та прийняти рішення щодо вибору 
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раціонального на перспективу із врахуванням еконо-
мічних можливостей держави. Тобто питання воєнно-
економічного обґрунтування вибору раціонального 
варіанту СКЗ на найближчу та подальшу перспективу 
викликає достатньо значні труднощі сьогодні під час 
формування програм та планів розвитку цієї системи 
та розвитку ЗС України в цілому. Тому визначення 
підходу до формування можливостей оцінювання 
ефективності роботи систем (органів) комплекту-
вання ЗС України та обґрунтування вибору раціона-
льного варіанту є сьогодні своєчасним та актуальним 
завданням. 

Формулювання мети статті. Мета статті по-
лягає у визначенні методика воєнно-економічного 
обґрунтування вибору раціонального варіанту сис-
теми кадрового забезпечення на основі оцінок до-
сягнутого рівня кадрового потенціалу, тобто ефек-
тивності функціонування СКЗ в цілому. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні ступінь відповідності кадрового 
потенціалу потребам ЗС України характеризує ефек-
тивність функціонування СКЗ щодо реалізації її ці-
льової функції. У той же час кадрове забезпечення ро-
зглядається як одна із найважливіших функцій дер-
жави щодо управління створенням і підтриманням у 
готовності сил і засобів системи забезпечення її воєн-
ної безпеки, а СКЗ – як одна із підсистем системи ком-
плексного забезпечення життєдіяльності структурних 
елементів цієї системи. Кадрове забезпечення життє-
діяльності структурних елементів складових оборон-
ного потенціалу держави є однією із найважливіших 
функцій держави щодо управління створенням і підт-
риманням у готовності сил і засобів системи забезпе-
чення її воєнної безпеки [1], [5]. Тобто, результати фу-
нкціонування СКЗ слід розглядати також з позиції їх 
впливу на результат функціонування системи вищого 
рівня – рівень готовності ЗС до виконання поставле-
них їм завдань у загальній структурі завдань забезпе-

чення воєнної безпеки держави в цілому. Спромож-
ність СКЗ забезпечити готовність ЗС України до ви-
конання завдань за призначенням характеризує її зов-
нішню ефективність. Таким чином слід визнати, що 
ефективність функціонування СКЗ ЗС України є похі-
дною від двох складових, таких як система комплекс-
ного забезпечення життєдіяльності структурних еле-
ментів системи забезпечення воєнної безпеки та сис-
теми комплексного забезпечення готовності ЗС 
України до виконання завдань за призначенням (рис. 
1). Загальна схема запропонованого методичного під-
ходу до вибору раціонального варіанту системи кад-
рового забезпечення на основі оцінок ефективності їх 
функціонування наведена на рис. 2. Запропонований 
методичний підхід включає в себе два етапи. На пер-
шому етапі уточнюються вихідні дані щодо результа-
тів функціонування існуючої СК ЗС України на визна-
чений час оцінювання або протягом визначеного пе-
ріоду функціонування, а також формується підхід до 
оцінювання ефективності функціонування СКЗ ЗС 
України. Під час формування бази вихідних даних (t – 

час оцінювання СКЗ; ;Z)z=(1  – кількість військо-

вих частин (підрозділів) (ВП) ЗС України; D);і=(1  

– кількість категорій військовослужбовців; 
zz , списокiштатi NN  – кількість військовослужбо-

вців і-ї категорії в z-му ВП) визначаються або уточню-
ються вимоги до систем (органів) комплектування на 
час або період функціонування. До основних вимог 
щодо функціонування СК ЗС України належать рі-
вень необхідного кадрового потенціалу ЗС України (

Tt ., ЗСнеобхЗСнеобх КПКП ) та показники вимог до 

ефективності функціонування СКЗ ЗС України (ре-
зультативні (цільові) показники) на час оцінювання t (

t(T)t(T)min , необх

ЗССКЗССК ЕЕ , 1→Е tнеобх

ЗССКЗ ). 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
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Рисунок 1 – Основні характеристики формування спроможностей СКЗ ЗС України 
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ЕТАП 1 (Визначення вихідних даних та оцінювання ефективності варіантів СКЗ ЗС України за 

визначеними воєнно-економічними критеріями) 
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ЕТАП 2 (Оцінювання пріоритетності варіантів структур СКЗ, вибір раціонального варіанту та 

формування рекомендацій щодо його функціонування) 

 

Визначення експертами показників внеску 

підсистем в загальний показник оцінки 

ефективності визначених варіантів СКЗ 

Уточнення загальних оцінок ефективності 

підсистем за кожним визначеним варіантом 

СКЗ 

Розрахунок загальних оцінок ефективності визначених варіантів СКЗ та ранжування їх для фор-

мування ієрархічного ряду пріоритетності 

Формування пропозицій щодо вибору 
найбільш ефективного варіанту СКЗ та його 

побудови за складовими 

Формування рекомендацій щодо реалізації 

та адаптації (заміни) обраного варіанту до 

існуючої системи кадрового забезпечення 

Рисунок 2 – Загальна схема методики вибору пріоритетного варіанту СКЗ ЗС України на основі 

оцінок досягнутого рівня кадрового потенціалу 
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Далі необхідно оцінити ефективність функціо-

нування підсистеми залучення на військову слу-

жбу. Основними кроками такого оцінювання є: ви-

значення коефіцієнтів величини вкладу категорії 

військовослужбовців в загальний показник кадро-

вого потенціалу за підрозділ: ;D)і=(,α і 1 , де 

 =1i  методом експертного опитування;  

оцінювання наявного кадрового потенціалу z-

ої військової частини (підрозділу) 

∑
1

D

і=
tz

штатi

tz

списокi

і

tz

наяв
N

N
α=КП














; (1) 

визначення середнього значення наявного кад-

рового потенціалу частин (підрозділів) ЗС України 

ZКП=КП
Z

z=

tz

наяв

t

наявЗС 







∑
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. (2) 

Наступним кроком методики є оцінювання 

ефективності функціонування підсистем підгото-

вки особового складу та управління кар’єрою, яке 

передбачає виконання таких процедур: 

розрахунок середнього показника ступені від-

повідності військовослужбовців і-ї категорії в z-му 

військовому підрозділі штатним посадам (
n

і - 

ступінь відповідності n-го військовослужбовця 

штатній посаді (відповідно до вимог до посади) 
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; (3) 

визначення реалізованого кадрового потенці-

алу z-го військового підрозділу: 
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Розрахунок середнього значення реалізова-

ного кадрового потенціалу частин (підрозділів) ЗС 

України 

ZКП=КП
Z

z=

tz

реал

t

реалЗС 












∑

1

; (5) 

Далі для формування загальної оцінки ефекти-

вності функціонування СКЗ на період оцінювання 

необхідно розрахувати ефективність функціону-

вання СКЗ на час оцінювання t:  

t

необхЗС

t

реалЗС

t

ЗССКЗ КПКП=Е . (6) 

Останнім кроком першого етапу є порівняння 

отриманої оцінки із вимогами до неї на час або пе-

ріод планування. Якщо виконується умова, що 

t

ЗССКЗ

t

ЗССКЗ ЕЕ min≥ тоді СКЗ здатна викону-

вати поставлені завдання відповідно до вимог та її 

структура не потребує змін, якщо ні робиться ви-

сновок, що СКЗ не здатна виконувати поставлені 

завдання та її структура, або вимоги до неї потребу-

ють змін 

Другий етап – це етап вибору раціонального 

варіанту СКЗ ЗС України. 

Для вибору раціонального варіанту СКЗ ЗС 

України на рік або період спочатку необхідно сфо-

рмувати або уточнити систему вихідних даних 

щодо вибору раціонального варіанту структури, а 

саме: необхідно задати L);j=(1  – варіанти стру-

ктури СКЗ ЗС України; 
t

ЗССКЗjC  – вартість j -го 

варіанту СКЗ ЗС України; 
max

ЗССКЗW  – вимоги 

щодо воєнно-економічної ефективності функціону-

вання СКЗ протягом визначеного періоду часу; не-

обхідно розрахувати середнє значення наявного ка-

дрового потенціалу частин ЗСУ j -го варіанту СКЗ 

( )t

наявЗСjКП , середнє значення реалізованого ка-

дрового потенціалу частин ЗСУ 
j

-го варіанту СКЗ 

( )t

реалЗСjКП  за наведеним вище підходом. 

Далі реалізовуються процедури оцінювання та 

вибору раціонального варіанту СКЗ ЗС України за 

показником ефективності його функціонування (ці-

льовий критерій). Ефективність функціонування j

-го варіанту СКЗ на період оцінювання визнача-

ється 

t

необхЗС

t

реалЗСj

t

ЗССКЗj КПКП=Е . (7) 

Якщо виконується умова 

t

ЗССКЗЗССКЗj ЕЕ mint ≥ , тоді j -й варіант стру-

ктури СКЗ ЗС України включається в базу можли-

вих варіантів побудови СКЗ ЗС України ;Q)q=(1

, а якщо ні, тоді j -й варіант структури СКЗ ЗС Ук-

раїни не придатний для його застосування. Якщо 

жоден варіант не включений в базу можливих необ-

хідно змінити вимоги до СКЗ ЗС України, які 

пред’являються до неї на час або період плану-

вання. 

Другим важливим кроком вибору раціональ-

ного варіанту системи кадрового забезпечення ЗС 

України є вибір варіанту СКЗ ЗС України за воєнно-

економічним критерієм. Оцінювання множини мо-

жливих варіантів СКЗ ЗС України );1( Qq =  про-

водиться за воєнно-економічним критерієм виду: 

( )%КПC=W t

реалЗСq

t

ЗССКЗq

t

ЗССКЗq 100 . (8) 

Якщо виконується умова 

max

ЗССКЗ

t

ЗССКЗq W≤W , тоді q -й варіант 

структури СКЗ ЗС України включається в базу мо-

жливих варіантів СКЗ ЗС України ;G)g=(1 , 

якщо ні, то q -й варіант структури СКЗ ЗС України 

не задовольняє вимогам щодо воєнно-економічної 

ефективності функціонування СКЗ на час t або пе-

ріод Т. Також якщо жоден варіант не відповідає ви-

могам, тоді необхідно змінити вимоги до СКЗ ЗС 

України на планований період. 

Останнім кроком другого етапу є формування 

рекомендацій щодо вибору раціонального варіанту 
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структури СКЗ ЗС України. Якщо множина варіан-

тів СКЗ ЗС України ;G)g=(1 має декілька варіан-

тів, тоді необхідно для вибору одного раціональ-

ного варіанту провести оцінювання за загальним 

воєнно-економічним критерієм, який враховує оці-

нку за цільовим критеріє та воєнно-економічним 

критерієм одночасно. Для цього необхідно визна-

чити величини вкладу кожного із критеріїв у зага-

льну оцінку обраних варіантів структури СКЗ ЗС 

України на час прийняття рішення ( 21 ,  ). За-

гальна (інтегральна) оцінка варіанту структури СКЗ 

ЗС України на час прийняття рішення має вид: 

max21

ЗССКЗ

t

ЗССКЗg

tнеобх

ЗССКЗ

t

ЗССКЗg

ЗССКЗg
W

W
+

Е

Е
=H   . (9) 

Рішення щодо вибору раціонального варіанту 

структури СКЗ ЗС України на час оцінювання 

приймається за максимальною оцінкою одного із 

варіантів, тобто якщо max=ЗССКЗgH , 

тоді цей варіант є оптимальним ( optm=g ). Пі-

сля визначення раціонального варіанту СКЗ ЗС Ук-

раїни необхідно сформувати рекомендації щодо її 

функціонування та уточнити вимоги до функціону-

вання підсистем СКЗ на планований період. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Таким чином запропонований у статті мето-

дичний підхід до вибору раціонального варіанту 

системи кадрового забезпечення ЗС України на ос-

нові оцінок досягнутого рівня кадрового потенціалу 

дозволяє спеціалістам оборонного планування та 

кадрових органів Генерального штабу ЗС України: 

по-перше – оцінювати результати функціонування 

існуючих систем (органів) комплектування ЗС Ук-

раїни, а також оцінювати можливі удосконаленні 

або нові варіанти структури цих систем (органів) 

комплектування з метою прийняття обґрунтованих 

рішень щодо вибору найбільш ефективних (раціо-

нальних) варіантів за цільовим та воєнно-економіч-

ним критерієм; по-друге – на основі отриманих оці-

нок обґрунтовувати рекомендації щодо вибору ра-

ціональних варіантів структур систем (органів) 

комплектування чи СКЗ ЗС України взагалі з ура-

хуванням перспектив їх розвитку та обсягів її необ-

хідного фінансування; по-третє – підвищити досто-

вірність очікуваних результатів ефективності фун-

кціонування різних варіантів СКЗ ЗС України з 

урахуванням достатності фінансових ресурсів, які 

виділяються на розвиток ЗС України. Перспекти-

вами подальших досліджень є розроблення компле-

ксної методики оцінювання ефективності функціо-

нування СКЗ ЗС України з урахуванням впливів де-

мографічних факторів та фактору достатності 

фінансування розвитку ЗС України в цілому.  
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АНОТАЦІЯ 

В статті обґрунтовано важливість вивчання другої іноземної мови в умовах сучасного стрімкого ро-

звитку суспільства. Розглянуто проблему ефективного опанування студентами навичок слухання та го-

воріння у процесі вивчення другої іноземної мови у закладах вищої освіти, а також з’ясовано важливість 

застосування передових освітніх технологій у галузі вищої освіти. Доведено, що вдосконалення навичок 

слухання при вивченні другої іноземної мови значним чином залежить від рівня розвитку фонологічної 

компетенції студента. З’ясовано, що при підборі текстів для слухання та розробці до них вправ необхідно 

враховувати: комунікативну доцільність дібраного матеріалу; актуальність контрольних завдань (підбір 

різними рівнями складності); освітню та виховну цінність дібраного для слухання матеріалу. Досліджено 

основні способи, що забезпечують ефективне опанування студентами навичок говоріння і слухання у про-

цесі опанування другої іноземної мови, а також у виявлено основні проблеми і складнощі, які виникають 

у процесі такого навчання 

ABSTRACT 

The article is devoted to the importance of learning a second foreign language under the conditions of current 

rapid development of society. The problem of effective mastering of listening and speaking skills by students in 

the process of learning a second foreign language in higher education institutions is considered, as well as the 
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 

процесів комунікації у міжнародній спільноті вису-

ває нові вимоги перед системою вищої освіти 

України, серед яких надзвичайно важливе місце 

посідає підготовка кваліфікованих фахівців, які 

зможуть ефективно реалізовувати набуті знання, 

уміння та навички, а також безперешкодно спілку-

ватися іноземною мовою з представниками інших 

культур та народів. До того ж, знання більш ніж од-

нієї іноземної мови здатне забезпечити фахівцеві 

будь-якої галузі ефективне професійне зростання. 

Стратегія розвитку вищої освіти у нашій державі 

має зважати на ці вимоги, щоб залишатися конку-

рентоспроможною та стимулювати розвиток сус-

пільства. Саме тому актуальності набуває до-

слідження проблеми ефективного опанування сту-

дентами навичок слухання та говоріння у процесі 

вивчення другої іноземної мови у закладах вищої 

освіти, а також важливість застосування передових 

освітніх технологій у галузі вищої освіти.  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. На сьогоднішній день існує 

низка досліджень різних аспектів вивчення другої 

іноземної мови. Однак досі не проводилося ком-

плексного дослідження, яке б розглядало саме 
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особливості опанування студентами навичок го-

воріння і слухання в умовах оволодіння другою іно-

земною мовою. 

Мета наукової розвідки полягає у визначенні 

та дослідженні основних способів, що забезпечать 

ефективне опанування студентами навичок го-

воріння і слухання у процесі опанування другої іно-

земної мови, а також у виявленні основних проблем 

і складнощів, які виникають у процесі такого нав-

чання. 

Варто зауважити, що відповідно до сучасної 

концепції методики викладання іноземних мов для 

забезпечення комплексного процесу вивчення іно-

земної мови необхідно формувати 4 базові мовлен-

нєві навички: читання, письмо, слухання та го-

воріння. Науково доведено, що навички слухання 

та говоріння формують окрему група, яка в ком-

плексі дозволяє досягти високих результатів у вив-

ченні іноземної мови. 

Формування навичок сприйняття інформації 

на слух і вимови надзвичайно важливе для опа-

нування студентами усіх інших видів мовленнєвої 

діяльності. З одного боку може здаватися, що для 

того, аби навчитися читати чи писати іноземною 

мовою навички слухання і говоріння не є дуже важ-

ливими, адже розуміння письмового тексту мож-

ливе і без уміння сприймати його на слух або 

відтворювати усно. Однак, на думку О.Б. Тарно-

польського та М.Р. Кабанової [6], таке твердження 

є безперечно помилковим. Тому, що, як ствер-

джують автори, по-перше, курсів іноземної мови, 

де її вивчення обмежувалося б лише письмом і чи-

танням, практично не існує, а тому вчитися читати 

і писати іноземною мовою, не беручи до уваги ви-

мову, означає завдавати шкоди формуванню авто-

матизмів і розвитку умінь іншомовного аудіювання 

і говоріння. По-друге, навіть якщо і уявити такий 

курс, у якому не враховується потреба формування 

навичок говоріння і слухання, то результатом та-

кого курсу стане нездатність студентів перейти 

після закінчення курсу письмового мовлення до 

курсу усного мовлення, адже їхні автоматизми і 

вміння іншомовної вимови будуть неадекватними, 

або взагалі відсутніми, а відновити їх буде надзви-

чайно складно. Саме тому, формування іншомов-

них слухо-вимовних навичок і умінь (здатність 

сприймати на слух та відтворювати іншомовну ін-

формацію) є основною передумовою формування 

іншомовної мовленнєвої комунікативної компе-

тентності [6, с. 190-191]. 

Розвиваючи у студентів навички слухання і го-

воріння, важливо визначитися, до якого рівня вони 

мають бути сформовані, тобто наскільки вони ма-

ють відповідати тим самим навичкам носіїв мови, 

яка вивчається. 

Цей рівень регулюється принципом, що має 

назву апроксимація [1; 6]. Його суть полягає у ро-

зумінні того факту, що іншомовна вимова студента 

не може повністю збігатися з вимовою носія цієї 

мови і у нього у будь-якому разі буде присутній ін-

шомовний акцент. Причиною цього є сформо-

ваність мовленнєвого апарату студентів на основі 

рідної мови, і присутність в іноземній мові звуків та 

інтонації, непритаманних рідній мові. Як наслідок, 

такі звуки та інтонація у більшості випадків 

несвідомо вимовляються за моделями, які прита-

манні рідній мові . 

Варто зауважити, що такий акцент допустимий 

для студента, адже у більшості випадків він не за-

важає адекватному здійсненню міжмовної ко-

мунікації. Згідно з принципом апроксимації, 

мінімальний припустимий рівень розвитку автома-

тизмів і навичок вимови у студентів не повинен за-

важати носієві мови розуміти їхні висловлювання. 

Студенти, своєю чергою, мають чітко розуміти мо-

влення (з точки зору вимови) носіїв мови, яка вив-

чається, а також інших неносіїв, які вивчають 

відповідну мову і мають доступний для розуміння 

акцент. Цей рівень є базовим і мінімальним для за-

безпечення нормального усного мовлення (у плані 

слухання та говоріння) тих, хто вивчає іноземну 

мову [6, c. 192].  

Однак, під час формування досліджуваних 

навичок саме у руслі вивчення другої іноземної 

мови, виникає ряд певних проблем та складнощів. 

У процесі опанування другої іноземної мови пере-

плітаються три мовні механізми, до яких належать 

механізм рідної мови, першої іноземної мови та 

другої іноземної мови [2, с. 104]. Вивчення другої 

іноземної мови як правило проходить без 

урахування знань, умінь та навичок з першої іно-

земної мови, а навчальні матеріали з другої інозем-

ної мови не беруть до уваги вплив першої іноземної 

мови на засвоєння другої [3]. Однак, при одночас-

ному опануванні більш ніж однієї іноземної мови 

завжди проявляється вплив мовних систем виучу-

ваних мов одна на одну, що має назву інтерферен-

ція [3]. Така мовна інтерференція може негативно 

впливати на опанування студентами навичок слу-

хання і говоріння, адже присутність схожих чи 

навіть однакових лексичних одиниць та граматич-

них конструкцій в обох мовах може збентежити 

студента, оскільки нерідко буває так, що схожі за 

звучанням лексичні одиниці можуть мати абсо-

лютно різні значення у різних мовах. Зустрівши 

таку одиницю в усному мовленні, наприклад під 

час прослуховування автентичного аудіозапису, 

студент може розгубитися, а також невірно викори-

стати його у власному усному мовленні. До того ж, 

може виникнути ситуація, коли студент несвідомо 

вживає лексичні одиниці першої іноземної мови, 

або притаманні їй граматичні конструкції під час 

спілкування другою мовою, що здебільшого відбу-

вається на початковому етапі опанування другої 

іноземної мови [4, c. 165].  

Добираючи матеріал для удосконалення нави-

чок слухання і говоріння, викладачеві необхідно 

враховувати наявність у ньому згаданих одиниць і 

конструкцій та звертати на них увагу студентів з 

метою уникнення непорозумінь та запобігання по-

милок. До того ж, дібраний матеріал обов’язково 

повинен бути автентичним та відповідати темі за-

няття та віковим особливостям студентів. 

У підручнику «Методика викладання інозем-

них мов та їх аспектів у вищій школі» О.Б. Тарно-
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польський та М.Р. Кабанова [6] виділяють два кри-

терії для вибору матеріалу для розвитку навичок ін-

шомовної вимови, а саме: критерій потреби спілку-

вання і стилістичний критерій. Вважаємо, що оби-

два критерії також є підходящими для добору 

матеріалу, націленого на формування і розвиток 

навичок слухання. Стилістичний критерій передба-

чає вивчення лише нормативної, загальнолітера-

турної вимови, яка властива освіченим носіям 

мови, що вивчається. Такий критерій передбачає 

вилучення різноманітних регіональних і діалектних 

форм вимови. Своєю чергою, критерій потреби 

спілкування має вужчу сферу використання. Кри-

терій потреби спілкування спрямований на обме-

ження обсягу мовного матеріалу, який обирається 

для застосування у ході вивчення іноземної мови. 

Обсяг мовного матеріалу у такому разі є не дуже 

великим, а максимальне можливе обмеження фоне-

тичного матеріалу, призначеного для опанування 

студентами, надає можливість кращого засвоєння 

того, що є обов’язковим, що означає досягнення 

студентами вищого рівня апроксимації. Такий кри-

терій зазвичай використовується у немовних закла-

дах вищої освіти при підготовці фахівців певної га-

лузі.  

Удосконалення навичок слухання при вив-

ченні другої іноземної мови значним чином зале-

жить від рівня розвитку фонологічної компетенції 

студента в цілому, що охоплює корекцію вимови 

звуків (особливо часто така корекція є необхідною 

саме під час вивчення другої іноземної мови, для 

усунення явища інтерференції), формування ко-

ректного використання органів мови для відтво-

рення іншомовних звуків, а також інтонації. Викла-

дачеві у такому разі необхідно звертати особливу 

увагу студентів на типові для іноземної мови фоне-

тичні явища.  

Успішність процесу слухання залежить від 

кількох чинників: 

- студента, а саме його індивідуально-пси-

хологічних особливостей: рівня розвитку у нього 

мовленнєвого слуху, пам’яті, наявності уваги, інте-

ресу, загальні інтелектуальних передумов, фактич-

них знань, знань та вмінь в рідній мові, мотивації, 

іншомовних знань, вмінь та навичок.  

- особливостей тексту для слухання та 

його відповідності мовленнєвому досвіду і знанням 

студентів; 

- умов сприймання (слухання) тексту. 

Під час вибору матеріалу для слухання на за-

нятті з другої іноземної мови, викладачеві необ-

хідно звертати увагу на такі характеристики усного 

тексту для прослуховування, як його тривалість, 

темп мовлення, акцент мовця та чіткість його ви-

мови. Вибір оптимального варіанту має ґрунтува-

тися на мовленнєвому досвіді студентів, комуніка-

тивній меті, способах перевірки прослуханого [5, c. 

49]. 

В процесі формування аудитивних навичок в 

студентів філологічних спеціальностей під час нав-

чання другої іноземної мови варто змінювати види 

текстів для слухання починаючи з легших до склад-

них, зокрема підбираючи ті, в яких: 

- студенти будуть розуміти повністю всі 

деталі; 

- студенти будуть розуміти основний зміст 

(тему та загальну інформацію); 

- студенти будуть розуміти конкретну ін-

формацію (факти, дати, окрему інформацію). 

Слухання і говоріння тісно пов’язані між со-

бою, адже є двома складниками усного мовлення. У 

реальності слухання відбувається синхронно з го-

ворінням, і не передбачає повторення чи роз’яс-

нення [5, с. 49]. Саме тому при підборі текстів для 

слухання та розробці до них вправ необхідно вра-

ховувати: 

- комунікативну доцільність дібраного 

матеріалу; 

- актуальність контрольних завдань (підбір 

різними рівнями складності); 

- освітню та виховну цінність дібраного 

для слухання матеріалу. 

У той же час, кожен з цих видів мовленнєвої 

діяльності може бути відносно автономним (у 

випадку зі слуханням, це – прослуховування автен-

тичних аудіозаписів, лекцій, доповідей, а у випадку 

з говорінням – монологічне мовлення, перекази 

текстів). Однак, зазвичай слухання і говоріння є 

взаємопов’язаними та у багатьох ситуаціях не-

роздільними компонентами опанування мови. 

Адже вправи і завдання, що використовуються на 

заняттях з другої іноземної мови, спрямовані на 

удосконалення однієї з цих навичок, у більшості 

випадків залучають і іншу. Для прикладу, вправи з 

аудіювання зазвичай передбачають не лише про-

слуховування певного тексту, а і його обговорення 

чи відповіді на запитання викладача, що безпосе-

редньо потребує навичок говоріння. Говоріння, 

своєю чергою, зазвичай здійснюється на занятті у 

діалогічній формі, тобто студент спілкується з од-

ногрупниками чи викладачем і автоматично акти-

вує навичку слухання. 

Висновки. Отже, говоріння і слухання є клю-

човими та невід’ємними складниками мовленнєвої 

компетенції. У процесі безпосереднього мовлен-

нєвого спілкування надзвичайно важливими є 

уміння сприймати на слух і усно відтворювати ін-

формацію іноземною мовою. В зв’язку з цим вдос-

коналення навичок слухання при вивченні другої 

іноземної мови значним чином залежить від рівня 

розвитку фонологічної компетенції студента в 

цілому, формування коректного використання ор-

ганів мови для відтворення іншомовних звуків, а 

також інтонації. Успішність процесу слухання зале-

жить від кількох чинників: студента, а саме його 

індивідуально-психологічних особливостей; особ-

ливостей тексту для слухання та його відповідності 

мовленнєвому досвіду і знанням студентів; умов 

сприймання (слухання) тексту. 

Варто зауважити, що викладач повинен вдало 

відбирати матеріал для слухання на занятті з другої 

іноземної мови, звертати увагу на його тривалість, 

темп мовлення, акцент мовця та чіткість його ви-

мови. До того ж, в процесі формування аудитивних 

навичок в студентів філологічних спеціальностей 
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під час навчання другої іноземної мови варто підби-

рати ті, в яких: студенти будуть розуміти повністю 

всі деталі; студенти будуть розуміти основний 

зміст (тему та загальну інформацію); студенти бу-

дуть розуміти конкретну інформацію (факти, дати, 

окрему інформацію).  

Отже, лише за умови вдалого поєднання спо-

собів, що забезпечують ефективне опанування сту-

дентами навичок говоріння і слухання у процесі 

опанування другої іноземної мови та врахування 

усіх вищезазначених особливостей можливе ефек-

тивне опанування студентами навичок слухання та 

говоріння у процесі вивчення другої іноземної мови 

у вищій школі. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению особенностей использования интерактивных методов на уроках ма-

тематики в начальной школе. Приводится описание сущности интерактивных методов, а также преимуще-

ства их использования на уроках математики в начальной школе. Данная статья может быть полезна учи-
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ABSTRACT 

Article is devoted to the consideration of the features of the use of interactive methods in mathematics lessons 

in primary school. A description of the essence of interactive methods is given, as well as the advantages of their 

use in mathematics lessons in primary school. This article can be useful for primary school teachers, as well as 
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До сих пор педагоги и ученые думают над тем, 

как улучшить образовательный процесс, как 

научить ребенка учиться, то есть как решать глав-

ный вопрос современной школы. Эти размышления 

касаются всех учителей и всех предметов. Сколько 

сейчас существует различных методов, методик и 

т.п., столько и проблем, связанных с их использова-

нием. Золотая середина все еще не найдена, посто-

янно предлагается что-то новое, а старое уходит на 

дальний план, чтобы затем вернуться вновь. Усу-

губляет ситуацию и тот факт, что на каждое утвер-

ждение найдется множество мнений, что не позво-

ляет прийти к какому-либо компромиссу.  

Однако, несмотря на все вышесказанное, в ны-

нешних разработках довольно много идей? кото-

рые могут быть крайне полезными для современ-

ного учителя, стремящегося усовершенствовать об-

разовательный процесс. Последние годы особенно 

набирает популярность использование интерактив-

ных методов обучения, наряду с активными и пас-

сивными. Хотя последними сейчас стараются во-

обще не пользоваться в педагогической практике, 

поскольку они доказано приносят низкие резуль-

таты.  

Подробно о данной классификации методов 

можно узнать, познакомившись с трудами И.И. 

Довгопола и Т.А. Ивкова.  

Рассмотрим каждую группу методов.  

1. Пассивные методы предполагают, что учи-

тель является главным звеном на уроке. Учитель 

дает знания в готовом виде, а задача обучающихся 

– воспроизвести их слово в слово за учителем. При 

их использовании младшим школьникам практиче-

ски ничего не нужно делать, только тренировать 

свою память и «зубрить» всю информацию, а затем 

воспроизводить ее на оценку. Конечно, даже позна-

комившись с описанием данных методов, сразу 

можно увидеть их явные недостатки. Мыслитель-

ная деятельность младших школьников сведена к 

минимуму, никакой поисковой деятельности, ника-

кой активности на уроке.  

Однако пассивные методы тоже имеют свои 

плюсы. Многие учителя часто используют их в за-

висимости от дидактических задач урока в некото-

рых учебных ситуациях, таких как: научить прово-

дить прямую линию по линейке, строить отрезок 

заданной длины, формировать вычислительные 

умения и другие. К тому же данный метод дает воз-

можность преподнести сравнительно большее ко-

личество учебного материала в ограниченных вре-

менных рамках. 

2. Активные методы, наоборот, предполагают 

активное участие ученика в уроке. Младшие 

школьники уже выступают субъектом, а не объек-

том деятельности, что позволяет им развиваться, 

получать новые знания с помощью поиска необхо-

димой информации в разных источниках.  

Такие методы заметно преобладают над пас-

сивными, позволяют учителю дать младшим 

школьникам больше информации, ведь при поиске 

они могут не ограничиваться заданными рамками 

[1, c.253]. 

3. Интерактивные методы также предполагают 

субъект-субъектные отношения, как и в случае с ак-

тивными методами. Но при этом учитель выступает 

еще и координатором образовательного процесса, 

что позволяет младшим школьникам еще больше 

погрузиться в информационное пространство 

урока.  

При использовании данных методов чаще 

всего используется групповая и парная формы ор-

ганизации деятельности на уроке, что позволяет 

младшим школьникам практически самостоя-

тельно осваивать новый материал. Учитель только 

направляет их в нужную сторону в начале, далее 

следит за тем, чтобы все шли в верном направле-

нии, и, если что-то не так – корректирует деятель-

ность той или иной группы или пары обучающихся.  

«Интерактивное обучение – это особая органи-

зация образовательного процесса, направленная на 

максимальную активизацию учебно-познаватель-

ной деятельности обучающихся путем комплекс-

ного использования дидактических и организаци-

онно-управленческих средств». Такое определение 

дал В.Н. Кругликов в 1998 году, и оно остается 

неизменным до наших дней. Интерактивные ме-

тоды применяются как в ходе интерактивного обу-

чения, так и в ходе иной формы организации обуче-

ния.  

Основными составляющими интерактивных 

уроков являются интерактивные упражнения и за-

дания, которые выполняются обучающимися. Глав-

ная особенность интерактивных упражнений и за-

даний от обычных в том, что, выполняя их ученики 

не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Интерактивные методы отличаются тем, что 

при их использовании каждый обучающийся может 

иметь свою точку зрения, высказывать ее и защи-

щать, соглашаться или не соглашаться с мнением 

своих товарищей, выражать свое собственное отно-

шение к явлениям и предметам жизни.  

Не менее важно, что здесь происходит диалог 

между учителем и обучающимися, что говорит об 

их умении слушать и слышать друг друга, оказы-

вать друг другу помощь, относиться внимательно. 

Учитель, используя данные методы, не закладывает 

в голову детям готовые знания, а организует их ак-

тивную мыслительную и познавательную деятель-

ность, давая при этом возможность произвести ее 

самоанализ. 

Самое главное то, что интерактивные методы 

обучения решают главную задачу, сформулирован-

ную в ФГОС НОО – научить младшего школьника 

учиться. 

Как правило, интерактивные методы представ-

ляют собой совокупность интерактивных упражне-

ний, которые отличаются от обычных методов обу-
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чения тем, что направлены скорее не на закрепле-

ние ранее изученного материала, а на усвоение но-

вого.  

Интерактивные методы связаны с двумя груп-

пами технологий: 

1. Обучение, выстроенное на взаимодействии с 

компьютером, а также с его помощью. 

2. Обучение без компьютера – специально ор-

ганизованное учебное общение между учениками. 

Интерактивные методы 1 группы, безусловно, 

помогают включить в учебный процесс новые 

мультимедийные учебные пособия, сделать занятия 

более интересными, вовлечь учащихся в процесс 

инновационной учебной деятельности [3, с. 57]. 

Пример интерактивного метода с примене-

нием компьютера: работа на уроке на сайте 

«Учи.ру». На данном сайте в разделе математика 

содержится много интерактивных заданий по раз-

делам учебника, в ходе которых ученики приходят 

к знаниям, выполняя игровые действия. Сайт не 

предполагает теории. Каждый ученик может выска-

заться, предложить пути решения, учитель может 

направлять. В конечном итоге, система проверяет 

правильность действий и, если неверно выполнено 

выдает красный цвет, предоставляется возмож-

ность подумать еще. К тому же на сайте есть игра 

«Рыцарь», при выполнении которой, класс делится 

на 2 команды и соревнуются между собой. 

В современной педагогике ко 2 группе отно-

сятся такие интерактивные методы, как выполне-

ние творческих заданий, работа в малых группах, 

работа в парах, обучающие игры, экскурсии, соци-

альные проекты, соревнования, кейс-метод, обсуж-

дение сложных дискуссионных вопросов и проблем 

и т.д. 

По мнению М.В. Кларина, учителю не следует 

часто давать выполнение заданий на время, в форме 

соревнования, поскольку это только нарушит про-

цесс работы, а найденная информация окажется не 

очень качественной, и младшие школьники ее не 

запомнят. В таком случае урок усвоения новых зна-

ний не принесет большого успеха снова, поэтому 

необходимо все заранее спланировать и продумать 

[2, c.15]. 

В начальном курсе математики так же целесо-

образно использовать интерактивные методы ра-

боты на уроке, поскольку в таком случае младшие 

школьники будут полностью увлечены происходя-

щим на уроке. Это достигается за счет того, что 

обучающимся дана полная свобода слова и выбора. 

Они могут высказывать свое мнение и быть уверен-

ными, что никто не осудит их за это.  

Оценивание при использовании интерактив-

ных методов позитивное и оптимистичное, по-

скольку неправильного мнения быть не может. 

Если младшие школьники будут попадать в затруд-

нительные ситуации, то учитель обязательно «под-

толкнет» их на правильный путь, а в процессе дис-

куссии каждый ученик примет верную для себя 

точку зрения.  

Например, на уроке математики младшими 

школьниками решается какая-либо текстовая за-

дача. Каждая группа должна была решить задачу 

индивидуальным способом, который кажется 

наиболее целесообразным в применении к данной 

задаче. По окончании работы, учитель предлагает 

детям дискутировать на тему того, при помощи ка-

кого способа задача решается быстрее. Затем, уже в 

ходе диалога между группами и учителем, младшие 

школьники приходят к какому-либо мнению. Учи-

тывая тот факт, что работают младшие школьники 

непосредственно друг с другом, а учитель внима-

тельно следит за процессом и вступает в него в слу-

чае, если это необходимо, то стоит давать обучаю-

щимся такие задания, которые будут соответство-

вать познавательным способностям каждого 

обучающегося, и не будут невыполнимыми для 

кого-либо [4, c.26].  

Групповая работа при использовании интерак-

тивных методов очень важна, так как способствует 

высокому уровню усвоения новых знаний. Однако 

учителю необходимо следить за тем, чтобы в груп-

пах не появлялся явный лидер, который стремится 

сделать все за всех, дает советы и правильные от-

веты.  

Конечно, такие методы будут использованы на 

каждом уроке, поэтому подготовиться к одному из 

них нужно хорошо, чтоб взять от этого урока мак-

симум.  

В первую очередь необходимо учесть сильные 

и слабые стороны всех обучающихся. Группы 

должны формироваться на основе этого, если ра-

бота предполагает творческий характер. Так, каж-

дый ребенок сможет вложить что-то свое на основе 

своих умений и навыков. 

Во-вторых, стоит продумать сами упражнения, 

которые будут даны. Необходимо, чтобы они 

имели больше поисковый характер, нежели практи-

ческий. Лучше, чтобы задание состояло из несколь-

ких пунктов, так как дети научились бы распреде-

лять свои силы в группе самостоятельно для дости-

жения наилучшего результата.  

Еще одно, о чем стоит помнить – что изучаемая 

тема и задания, которые даны для выполнения, 

должны быть интересными для младших школьни-

ков, «задевать за живое», чтобы работа была плодо-

творной.  

В процессе работы на уроке учителю следует 

на задаваемые вопросы, не давать прямого ответа, а 

лишь сообщать информацию о том, где ученики мо-

гут ее найти. В таком случае результат поисковой 

деятельности на интерактивных уроках усилится, а 

младшим школьникам будет интересно, а главное – 

они запомнят найденную информацию.  

На уроках математики можно предложить 

творческое задание при закреплении какой-либо 

темы. Например, при закреплении темы «Длина» в 

1 классе, обучающимся дается задание поделиться 

на группы по 3-4 человека, и придумать какой-либо 

свой способ измерения данной величины. При воз-

никновении затруднений, учитель указывает на то, 

что в учебнике есть информация, которая им помо-

жет (способы измерения длины в древности). На ос-

нове поиска и анализа информации, младшие 

школьники проявят фантазию и придумают свои 



Sciences of Europe # 62, (2021)  39 

собственные меры измерения, а затем продемон-

стрируют их всему классу. 

Таким образом, при грамотном построении 

урока с использованием интерактивных методов 

можно достичь хороших результатов в процессе 

обучения младших школьников математике. Ис-

пользование интерактивных методов обучения поз-

воляет преподать материал в доступной, интерес-

ной, яркой и образной форме, способствуют луч-

шему усвоению сложных математических знаний, 

вызывает интерес к ней, формирует коммуникатив-

ную, личностную, социальную, интеллектуальную 

компетенции. А в применении совместно с ИКТ 

еще и происходит обеспечение более ясной, эффек-

тивной, интересной и динамичной подачи матери-

ала за счет использования презентаций, специаль-

ных программ и других информационных ресурсов. 
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На сегодняшний день, английский язык стал 

неотъемлемой частью нашей жизни. Во всех ис-

пользуемых гаджетах (телефонах, компьютерах, 

интернете и т.д.), практически во всех социально 

значимых объектах (поликлиниках, аэропортах, и 

т.д.) можно встретить надписи на английском 

языке. Мы используем английский язык, порой, 

даже не задумываясь. Важность английского языка 

в современном мире на данный момент достаточно 

велика. Совсем недавно он был для нас иностран-

ным языком, а сегодня он является международ-

ным. Во всех странах мира изучению английского 

языка предают огромное значение. 

75 % мировой корреспонденции ведётся на ан-

глийском языке, 60 % радиостанций вещают по-ан-

глийски, более половины мировой периодики изда-

ется на английском, 80 % информации хранится на 

этом языке. На сегодняшний день в мире именно 

английский язык наиболее распространен, так как 

он является родным более чем для 400 млн., а число 

тех, кто владеет им в качестве иностранного в разы 

больше. 
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Изучение английского языка становится с каж-

дым годом, более востребованным. Любой совре-

менный человек должен владеть им хотя бы на 

начальном уровне. 

Филологическое образование обладает особым 

культуротворческим потенциалом, формирует мен-

тальность носителя языка, национально-культур-

ную идентичность, создает условия для личност-

ного развития, духовно-нравственного совершен-

ствования учеников и педагогов. Через 

филологическое образование мы формируем язы-

ковую личность, приобщаем учеников к красоте и 

богатству художественного слова, помогаем овла-

деть всеми возможностями родного языка и потен-

циалом словесного искусства для дальнейшего са-

моразвития и самореализации. 

Само слово филология (Philologia) имеет гре-

ческое происхождение и переводится как любовь к 

слову. 

Английская филология - это общее обозначе-

ние двух наук: литературоведения и лингвистики, 

связанных одним предметом изучения - словом. 

Иными словами, филология является «сообще-

ством гуманитарных дисциплин - лингвистической, 

исторической, литературоведческой и др.  

Английская филология - это общая комплекс-

ная дисциплина, изучающая английский язык и ан-

глийскую литературу. Другое название – англи-

стика [4, с.311]. 

Традиционно английская филология включает 

в себя: литературу, написанную на английском 

языке во всех англоязычных странах; структуру ан-

глийского языка (морфология, фонетика, синтак-

сис, семантика, словообразование, стилистика, 

прагматика и т. д.); социолингвистику (дискурсив-

ный анализ живой речи и печатных текстов, исто-

рия английского языка, изучение и преподавание в 

мире). 

Объект изучения английской филологии - ан-

глийский язык, литература, культура, история. 

Предметом учебной дисциплины является со-

держание, сущность, развитие и особенности ан-

глийского языка, литературы, культуры, истории на 

англоязычных территориях. 

Целью учебной дисциплины английская фило-

логия является ознакомление школьников с осно-

вами английского языка, литературы, культуры, ис-

тории, их особенностями; формировать у школьни-

ков умение исследовать современное состояние и 

историческое развитие английского языка и литера-

туры; воспитывать учеников на примерах лучших 

образцов мировой культуры. 

Таким образом, в современном мире филоло-

гия находится в фазе высокой степени востребован-

ности обществом, поэтому просто необходимо про-

должать процесс модернизации филологического 

образования в школе. Только тогда мы сможем по-

лучить личность, которая сумеет говорить на раз-

ных формах русского языка и, что более важно, бу-

дет способна объяснить, довести до всеобщего по-

нимания мысль [1, с.17]. 

Обучение иностранному языку в условиях 

ФГОС рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образова-

ния. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета в его интегративном характере, т.е. в со-

четании языкового/иноязычного образования с эле-

ментарными основами литературного образования, 

а также в его способности выступать и как цель, и 

как средство обучения для ознакомления с другими 

предметными областями [2, с.50]. 

Первый опыт внедрения ФГОС показал, что в 

целом, концептуальные идеи и прописанные пути 

реализации новых образовательных стандартов ак-

туальны и востребованы современной образова-

тельной системой [3, с.135]. 

Как видим, с каждым годом всё большее коли-

чество выпускников выбирают английский язык 

для сдачи. Однако, на наш взгляд, чтобы обойтись 

без ошибок на ЕГЭ по английскому языку, следует 

знать список часто встречающихся.  

Как всегда, письменная часть экзаменацион-

ной работы по иностранным языкам состояла из че-

тырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грам-

матика и лексика» и «Письмо». В них проверялись 

умения экзаменуемых в аудировании, чтении и 

письме, а также лексико-грамматические навыки. 

Устная часть была представлена разделом «Говоре-

ние». По сложности задания были разделены на три 

уровня: базовый, повышенный и высокий. Уровень 

сложности каждого задания определялся сложно-

стью языкового материала и проверяемых умений, 

а также типом задания[5, с.215]. 

Экзаменационная работа по иностранному 

языку в письменной части состояла в 2019г. из 28 

заданий с выбором одного ответа (из 3 или 4 пред-

ложенных вариантов), 16 заданий открытого типа 

(в том числе заданий на установление соответ-

ствия), требующих краткого ответа, и 2 заданий от-

крытого типа с развернутым ответом. 

В ЕГЭ по английскому языку входит 5 разде-

лов, охватывающих все главные направления в изу-

чении языка.  

Таблица 1 

Задания экзаменационной работы по разделам 

№ Раздел Кол-во заданий Максимальный первичный балл Тип заданий 

1 Аудирование 9 20 на соответствие,  

с выбором ответа и 

с кратким ответом 
2 Чтение 9 20 

3 Грамматика и лексика 20 20 

4 Письмо 2 20 с развернутым от-

ветом 5 Говорение 4 20 

 Итого 44 100  
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За верное выполнение каждого задания с выбо-

ром ответа и с кратким ответом экзаменуемый по-

лучал 1 балл, за неверный ответ или отсутствие от-

вета – 0 баллов. 

Таким образом, за правильное выполнение 

всех заданий экзаменационной работы в 2019 г. 

можно было максимально получить 100 баллов. 

Поскольку устная часть в 2019г. как и в прошлые 

года была необязательной и участникам разреша-

лось сдавать ее по желанию, участники, отказавши-

еся ее выполнять, могли получить максимально 

только 80 баллов. Минимальное количество баллов 

ЕГЭ по английскому языку, подтверждающее осво-

ение выпускником основных общеобразователь-

ных программ среднего (полного) общего образо-

вания в соответствии с требованиями Федераль-

ного компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования, составило 22 балла. 

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам 

проводилась в РСО-Алания в четвертый раз. Мак-

симальный балл за устную часть, который могли 

получить участники ЕГЭ, составлял 20 баллов. Как 

и в 2018 году, если экзаменуемый сдавал устную 

часть, он мог получить общий максимальный балл 

за экзамен 100 баллов. Если экзаменуемый отказы-

вался от сдачи устной части, он мог набрать макси-

мум 80 баллов. 

В разделе «Аудирование» проверяется сфор-

мированность умений понимать как основное со-

держание звучащих текстов, так и полное понима-

ние соответствующих текстов. Также в данном раз-

деле проверяется сформированность умений 

понимания в прослушиваемом тексте запрашивае-

мой информации или ее отсутствия. Указанные 

выше умения относятся к перцептивным. 

Анализ выполнения каждого задания в разделе 

«Аудирование» показывает, что участники доста-

точно успешно справились со всеми заданиями 

данного раздела. Как и в прошлые года практиче-

ски все участники справились с заданиями базового 

и повышенного уровня. Таким образом, участники 

экзамена продемонстрировали достаточно хоро-

ший уровень сформированности перцептивных 

умений базового и повышенного уровней: понима-

ние основного содержания текста и понимание за-

прашиваемой информации. Однако, только 69% эк-

заменуемых смогли справиться с заданиями высо-

кого уровня, что составило 69%.  

Рассмотрим типичные ошибки, которые до-

пускают на ЕГЭ школьники РСО-Алания. Начнём 

по порядку. 

Ошибки при аудировании: 

- основной упор делается на вариантах ответа 

в тексте и созвучие слов; 

- участники ЕГЭ строят ответы на догадках и 

общих представлениях; 

- участники ЕГЭ стремятся понять отдельные 

слова, но при этом теряется основной смысл текста; 

- в случае с многозначными словами - участ-

ники ЕГЭ ограничиваются только одним значением 

при переводе; 

- выбор ответа зависит лишь от понятых слов. 

Прежде чем выбрать ответ в тесте после про-

слушивания аудиотекста, рекомендуется приду-

мать ответ самостоятельно, а лишь затем сравнить 

его с предлагаемыми вариантами. 

Кроме того, стоит внимательно относиться к 

отрицательным формам. После выбора варианта от-

вета стоит ещё раз перечитать его и найти подтвер-

ждение в тексте. 

Снова возвращаемся к главной проблеме, вы-

зывающей частые ошибки на ЕГЭ. Английский 

язык требует немного другого подхода, чем рус-

ский. Важно понять весь текст, «ухватить» смысл, 

а не переводить все слова по порядку. В противном 

случае смысл может оказаться совершенно другим, 

будет искажена основная мысль. Обратим внима-

ние также на другие недочёты. 

Типичные ошибки при чтении: 

- участник ЕГЭ ошибочно опирается на анало-

гию формы вопроса и ответа; 

- участник ЕГЭ нередко выбирает первый ва-

риант ответа с утверждением; 

- при выборе ответа учащийся руководствуется 

не знанием значений слов, а логическими рассуж-

дениями. 

- участник ЕГЭ вообще не предоставляет от-

вет. 

Для успешного выполнения заданий раздела 

«Чтение» требуются коммуникативная компетен-

ция, а также умения работать с информацией, т.е. 

не только развитые предметные, но и метапредмет-

ные умения, такие как умения анализировать, сопо-

ставлять, делать выводы. 

Во время первого прочтения нужно попы-

таться понять смысл текста, при этом не стоит об-

ращать внимание на незнакомые слова. Похожие 

формы ответов не всегда совпадают с вопросами, 

поэтому стоит относиться к ним с осторожностью. 

Так, к примеру, выбрали вариант ответа? Сле-

дует найти 2–3 подтверждения. При переводе необ-

ходимо сразу вычленять собственные имена, чис-

лительные и даты. Применять языковые и смысло-

вые догадки. 

Грамматика и лексика - это – один из самых 

сложных разделов. Участники ЕГЭ сбиваются в за-

логах и временах, не до конца понимают смысл тек-

ста. Рекомендуется внимательно читать задание и 

помнить о правилах употребления основных форм 

в грамматике, о существовании различных частей 

речи. Чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому, 

нужно стараться избежать ошибок в грамматике и 

лексике [6, с.105]. 

Типичные ошибки учащихся в РСО-Алания в 

разделе «Грамматика и лексика»: 

- применение неправильной формы глагола; 

- ошибочное использование аффиксов при сло-

вообразовании; 

- орфографические ошибки; 

- неверное употребление формы причастия 

(действительной и страдательной), фразовых глаго-

лов; 

- неправильное применение слов, которые 

имеют похожий смысл (do/make). 
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На наш взгляд, особый упор стоит сделать на 

изучение всех возможных грамматических форм 

разных частей речи. Для этого можно применять 

таблицы и прочие вспомогательные материалы. 

Также необходимо регулярно повторять аффиксы 

глаголов, наречий, имен существительных и прила-

гательных. 

Кроме того, рекомендуется выполнять упраж-

нения по поиску орфографических ошибок. В та-

ком случае будет легче избежать ошибок при сдаче 

ЕГЭ по английскому языку. 

Нелишним будет повторение основных фразо-

вых глаголов. Особое внимание стоит направить на 

возможность употребления схожих по смыслу слов 

и их смысловые оттенки. 

Часто встречающиеся проблемы при выполне-

нии письменного задания на ЕГЭ по английскому 

языку – это невнимательность, обилие орфографи-

ческих и грамматических ошибок, неправильное 

употребление слов–связок, форм глаголов, некор-

ректное использование обращений. Встречаются и 

другие огрехи. 

Типичные ошибки в разделе «Письмо». 

- невнимательное прочтение задания (чаще 

всего ошибки на ЕГЭ по английскому языку проис-

ходят именно из-за этого пункта); 

- примитивное построение фраз в письме; 

- невнимательность к фразам вежливости, при-

нятым у англоязычных людей; 

- неверная структура (незнание принятых шаб-

лонов). 

В качестве рекомендации, хотелось бы предло-

жить, перед написанием письма и эссе следует 2–3 

раза внимательно прочитать задание. При работе 

над письмом следует вспомнить особенности чёт-

кой структуры. Не стоит забывать обязательном 

употреблении слов приветствия, благодарности и 

грамотного завершения письма. 

Так, к примеру, при работе над эссе необхо-

димо выделить главный тезис, подобрать ключевые 

слова, придумать аргументы за и против. При напи-

сании эссе на ЕГЭ по английскому языку рекомен-

дуется следовать шаблонной структуре. Все пред-

ложения должны быть связаны между собой по 

смыслу и с помощью слов-связок. 

Учащиеся в РСО-Алания, неплохо справля-

ются с устной частью, но иногда путают слова и не-

правильно делают сравнение по иллюстрациям, а 

ещё забывают о вступлении и выводах, из–за чего 

нарушается логика выступления. 

Типичные ошибки в разделе «Говорение»: 

- неправильное ударение и интонации; 

- использование формы монолога вместо уточ-

няющих вопросов; 

- неверное построение прямых вопросов; 

- невнимательность при прочтении задания; 

- отсутствие вступительной и заключительной 

части; 

- грамматические и логические ошибки; 

- недостаточный словарный запас. 

На наш взгляд, при подготовке к ЕГЭ по ан-

глийскому языку и во избежание типичных ошибок 

рекомендуется выполнять большее количество 

сложных заданий, регулярно пополнять словарный 

запас и заучивать новые слова (каждый день 10–20 

слов). Особое внимание стоит уделять грамматиче-

ским формам слов. 

Кроме того, в процессе подготовки желательно 

подключить постоянное прослушивание музыки и 

радио, читать книги в оригинале, смотреть пере-

дачи и фильмы на английском языке.  

ВПР по английскому языку выполняли 245 

обучающихся 11-х классов из 9 муниципальных 

районов РСО-Алания (6% от общего количества 

выпускников 11-х классов в регионе). Общее коли-

чество образовательных организаций, обучающи-

еся которых приняли участие в ВПР по англий-

скому языку, – 16 (9% от общего количества обра-

зовательных организаций в регионе). 

Анализ результатов Всероссийских провероч-

ных работ по иностранным языкам в 11-х классах 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Большинство участников ВПР по англий-

скому языку (99,6%) подтвердили владение англий-

ским языком на базовом уровне. Только 0,4% 

участников ВПР получили результат, соответству-

ющий отметке «2».  

2. Результаты ВПР по английскому языку, в це-

лом, подтвердили объективность выставления от-

меток в журналы. Около 80% участников ВПР по 

английскому языку подтвердили или повысили 

свои отметки. Однако 21,6% обучающихся, прини-

мавших участие в ВПР по английскому языку, по-

лучили отметку ниже, чем в журнале. 

3. Лучше всего участники ВПР по английскому 

языку справились с заданиями по аудированию и 

чтению. Однако показатели участников ВПР дру-

гих российских школ по данным видам речевой де-

ятельности еще выше.  

4. Результаты заданий по говорению у участ-

ников ВПР по английскому языку ниже результатов 

по аудированию, чтению, грамматике и лексике. 

Однако при этом результаты по говорению школь-

ников выше по всем критериям, чем результаты 

участников ВПР соседних регионов.  

На наш взгляд, полученные результаты ВПР по 

английскому языку следует использовать для со-

вершенствования методики преподавания англий-

ского языков в образовательных организациях 

РСО-Алания и для индивидуальной работы с обу-

чающимися. 

Таким образом, на основе проведенного иссле-

дования, можно сделать следующие выводы: 

Благодаря проделанной работе было выявлено, 

что большинство учащихся не обладают должной 

информацией о значимости английского языка, что 

и является результатом низкой успеваемости по 

данному предмету. Из этого следует, что мое пред-

положение было верным. 

Для повышения успеваемости необходимо 

проводить частые просветительские мероприятия. 

Лишь понимая необходимость знания языка, в бу-

дущем учащийся сможет с полной отдачей тру-

диться над его изучением. 

Привлечение компетентных представителей 

различных сфер, таких как: трудовые, социальные, 

https://unikum.rudn.ru/oge-ege/angliyskiy-yazyk-11-klass
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Sciences of Europe # 62, (2021)  43 

общеобразовательные и научные работники помо-

гут раскрыть потенциал возможностей для людей 

владеющих иностранным языком, тем самым фор-

мируя ясный взгляд учащихся на необходимость 

изучения данного предмета. 

Таким образом, программа повышения каче-

ства преподавания иностранных языков в школах 

должна включать в себя комплекс мероприятий, 

нацеленный на предупреждение ошибок в письмен-

ной и устной речи. В рамках данной программы 

необходимо планировать обучение с учетом оши-

бок, наиболее часто допускаемых выпускниками, 

что приведет к повышению эффективности подго-

товки к ЕГЭ по английскому языку. 

Итак, построение профессионального образо-

вания на основе международных принципов управ-

ления системами на основе качества. Это – ориен-

тация образования на потребителя, где клиенты – 

ученики, студенты. Это лидерство плюс эффектив-

ный подбор команды, решающей общие задачи. 

Это вовлечение работников в процесс, работа «не 

за страх, а за совесть». Это – подход к принятию ре-

шений на основе фактов, постоянного мониторинга 

и анализа информации. Это непрерывное улучше-

ние качества и взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками, где школа – и поставщик (абитуриен-

тов) и потребитель (выпускников вузов). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринимается попытка проанализировать обучающий и воспитательный потенциал, ко-

торым может обладать синергия качественно организованной самостоятельной работы студентов и рас-

ширенного за ее счет учебного процесса, построенного на игровой методике, в рамках изучения иностран-

ных языков в неязыковом вузе. Автор дает перечень профессиональных навыков и личностных качеств, 

которые студенты могут приобрести в ходе данного учебного формата, и которые в значительной степени 

помогут им в их дальнейшем пути по карьерной лестнице в национальных и международных компаниях. 

В заключение автор высказывает глубокую уверенность в том, что качественно построенный опытным 

преподавателем учебный процесс даже по непрофильной дисциплине в вузе, может в будущем оказать 

огромное положительное влияние на общество, если хотя бы некоторые студенты воспримут полученные 

в вузе знания в полной мере с чувством сознательности. 

ABSTRACT 

The article makes an attempt to analyse the teaching and educational potential that can be possessed by the 

synergy of well-organized students’ independent work and the educational process, expanded at its expense, built 

on a game methodology, within the framework of studying foreign languages in a non-linguistic university. The 

author gives a list of professional skills and personal qualities that students can acquire in the course of this edu-

cational format, and which will greatly help them in their further career path in national and international compa-

nies. In conclusion, the author expresses deep confidence that the educational process, even in a non-core discipline 
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at a university, which is well-structured by an experienced teacher, can have a huge positive impact on society in 

the future, if at least some students will fully perceive the knowledge acquired at the university with a sense of 

consciousness. 

Ключевые слова: воспитание, самостоятельная работа студентов, иностранный язык, эффектив-

ность, мотивация, качество обучения, формирование навыков, глобальная игра. 

Keywords: upbrining, students’ independent work of; foreign language; efficiency; motivation; quality of 

teaching; developing skills, global game. 

 

Введение 

Современное общество переживает непростой 

период с истории своего развития, угнетаемое ката-

клизмами и кризисами мирового масштаба. Глав-

ной опасностью для человечества на данный мо-

мент является пандемия, которая провоцирует по-

всеместное дистанцирование и изоляцию, 

затрагивая все сферы жизнедеятельности общества, 

включая образование. Несомненно, система обра-

зования представляет собой стратегическое направ-

ление развития любого прогрессивного общества, 

живущего не только настоящим, но и смотрящим 

далеко в будущее. Именно для этого непрерывного 

движения вперед, к прогрессу, обществу постоянно 

требуются новые профессиональные кадры, спо-

собные легко перенимать опыт предыдущих поко-

лений, анализировать современную ситуацию, де-

лать выводы и строить прогнозы на будущее. 

Образовательная система, испытывая влияние 

пандемии, вынужденно перевела большую часть 

контингента учащихся на дистанционное обучение. 

Дистант, по мнению многих студентов, преподава-

телей и других представителей гражданского обще-

ства, не может в полной мере заменить очную 

форму обучения. Поэтому, скорее всего, рано или 

поздно будут предприниматься попытки полно-

стью или частично вернуться к прежней – очной – 

форме обучения. Однако это не гарантирует, что 

пандемия или любое другой похожее явление ми-

рового масштаба снова не «загонит» учебный про-

цесс в дистант. 

По мнению автора, дистанционный режим, по-

мимо большого количества справедливо отмечае-

мых недостатков, имеет и ряд преимуществ или, 

если быть точным, способствовал созданию неко-

торых благоприятных условий для сохранения и 

даже потенциального повышения уровня качества 

образования. Речь идет, в частности, о возросшем 

интересе к таким форматам учебной деятельности 

как самостоятельная работа студентов (далее СРС) 

и проектная деятельность, которые, в свою очередь, 

раскрывают огромный творческий потенциал перед 

любым умеющим пользоваться ресурсами интер-

нета и знающим новейшие методики педагогом.  

В данной статье автор хочет обозначить неко-

торые основные возможности, которые дает совре-

менный формат образования в сумме с технологи-

ями игровой и проектной деятельности преподава-

телю иностранного языка в неязыковом вузе, 

ставящего своей целью не просто передачу знаний, 

но и воспитании профессиональной личности буду-

щего выпускника. Слово «воспитание» использо-

вано автором не случайно, так как он убежден, что 

воспитание полноценной личности не должно за-

канчиваться в школе или ограничиваться рамками 

семьи. Вуз – прекрасная платформа для продолже-

ния воспитания и относительно окончательного 

формирования личности будущего специалиста, 

чье дальнейшее саморазвитие будет зависеть уже 

от него самого и его выбора. 

Методологическая основа исследования. 

В настоящем исследовании мы опирались на 

труды известных в научном сообществе людей, за-

нимающихся проблемой обучения в высшей школе 

(А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха, 

Л.В. Мардахаев, Г.Н. Сартан, И.А. Федосеева, С.Н. 

Фомина, др.), в частности, организации самостоя-

тельной работой студентов вуза (Ю.Н. Пак, Д.Ю. 

Пак, Н.В. Соловова, Л.В. Хохоева, И.О. Шильни-

кова, Е.В. Щербакова, др.), а также специалистов-

дидактов, занимающихся проблемами преподава-

ния иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова, 

В.И. Уваров, др.) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9]. 

Обсуждение результатов исследования. 

Как уже говорилось ранее, обществу посто-

янно требуются новые профессиональные кадры, 

несмотря на какие бы то ни было мировые ката-

клизмы и пандемии. Причем в понятие «професси-

ональные» вкладывается огромное количество зна-

ний, умений, навыков и качеств, которыми должен 

обладать новый полноценный специалист. Одним 

из таких навыков является владение минимум од-

ним иностранным языком. Знание иностранного 

языка (преимущественно английского) не просто 

дает конкурентное преимущество будущему со-

труднику компании, но и представляет собой стра-

тегический навык, который призван позволить та-

кому гражданину:  

1) представлять свою родину на мировой арене 

(будь то экономика, политика, образование и т.д.);  

2) активно обмениваться опытом с иностран-

ными коллегами;  

3) непосредственно участвовать в глобальных 

проектах.  

При этом в неязыковых вузах уже многие годы 

сохраняется тенденция, когда учебные часы на ино-

странный язык «отбираются» в пользу профильных 

дисциплин. И дистанционное образование в этом 

плане никак не способствует изменению ситуации 

к лучшему. Однако, «невольно» выдвинутые им на 

первый план форматы СРС и игровой деятельности 

вместе способны, по мнению автора, дать колос-

сальный прорыв в обучении (причем не только ино-

странных языков). Качественно спроектированная 

и организованная СРС способна высвободить боль-

шой объем времени, которое студенты могут с 

пользой потратить на иностранный язык, который, 

как известно, требует постоянной и регулярной 

практики. А игровая технология призвана сделать 
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процесс обучению иностранному языку в разы ин-

тереснее и эффективнее. 

Далее мы рассмотрим потенциал синергии 

СРС и современных методических технологий, но 

прежде, все же, отметим два важных условия, кото-

рые крайне необходимы для реализации этого вза-

имодействия. Речь идет о профессионализме препо-

давателя и его умении мотивировать студентов. Без 

соблюдения этих условий никакая даже самая пере-

довая образовательная технология не даст нужного 

результата. В этой статье мы не будем подробно 

останавливаться на важности мотивации и спосо-

бах ее формирования у студентов, но примем два 

вышеуказанных обстоятельства как данность. Для 

более подробного ознакомления с вопросом моти-

вации студентов можно прочесть статью автора 

«The problem of motivation of students within the ed-

ucational process and possible strategies for its solu-

tion» [10, c. 63-68]. 

Если педагогу удалось сформировать мотива-

цию у студентов с первых же минут знакомства, 

ему не составит труда поддерживать ее на протяже-

нии всего курса, если он полностью выстроит его 

на игровом формате. Подобный относительно кар-

динальный подход с внедрением игры автор назы-

вает «концепцией глобальной игры». Подробнее о 

глобальной игре и ее организации можно прочесть 

в другой статье автора «Концепция глобальной 

игры в обучении студентов иностранному языку» 

[7, c. 107-115]. Вкратце, глобальная игра представ-

ляет собой пролонгированную ролевую игру, со-

стоящую из логически взаимосвязанных модулей, 

максимально приближенных к тематике профиль-

ных дисциплин студентов группы. Например, для 

экономистов с хорошим уровнем профессиональ-

ного английского можно организовать игру по со-

зданию, развитию и расширению нового бизнеса; 

для студентов-рекламщиков сделать пролонгиро-

ванную ролевую игру, посвященную созданию 

бренда (включая анализ рынка, его сегментацию, 

работу с целевой аудиторией и фокус группой, ди-

зайн проекта и саму рекламу и т.п.). 

Результатами «правильно» организованной 

опытным современным педагогом творческой ра-

боты студентов в игровом формате, максимально 

приближающим их к реальным жизненным ситуа-

циям, может стать формирование / воспитание в 

них следующих навыков и качеств, которые помо-

гут им в «реальной» деловой среде: 

1. Сама форма деловой игры воспитывает в 

студентах чувство здоровой конкуренции, готовя 

их к куда более жестким реалиям в их будущем ка-

рьерном росте; 

2. Кроме того, формат командной игры распо-

лагает к тренировке соответствующего навыка, яв-

ляющегося важным в резюме специалиста; 

3. Мотивация, переданная студентам от столь 

же мотивированного в их успехах педагога, неиз-

бежно способствует формированию чувства ответ-

ственности (чтобы не подвести наставника), спло-

ченности (чтобы не подвести команду) и целе-

устремленности – как единому порыву команды и 

каждого ее участника к достижению общего успеха 

(ведь успех команды складывается из успехов каж-

дого). Целеполагание и настойчивость в достиже-

нии своих целей – важный элемент профессиональ-

ной личности.  

4. Система оценки в глобальной игре заменяет 

ныне ставшей классической рейтинговую систему, 

так как последняя абсолютно не обладает сколько-

нибудь приемлемой гибкостью при оценке [5]. При 

этом альтернативные варианты оценивания легко 

конвертируются в балльную систему при необхо-

димости. Таким образом, оценка успеваемости при-

сутствует и в игре, но в более реалистичной форме, 

например, в повышении или понижении по карьер-

ной лестнице, в виде бонусов и штрафов и т.д. При 

этом оценка не воспринимается как стресс-фактор, 

а ассоциируется с показателем результативности 

работы студента (например, в роли сотрудника 

компании) и предполагает «второй шанс» на ис-

правление некачественно сделанного задания, тем 

самым апеллируя скорее к амбициям студентов, 

нежели к страхам, стыду и т.д. 

5. В играх, даже в самом нашем детстве в пе-

сочнице, всегда периодически возникают лидеры, 

некоторые остаются ими на постоянной основе. В 

глобальной игре тоже есть лидеры с той лишь 

только разницей, что возможность «постоять у 

руля» предоставляется каждому члену группы, что 

соответствует педагогической этике и законам 

справедливости. Иногда роль лидера может и дол-

жен выполнять сам педагог, чтобы студенты имели 

возможность почувствовать себя как в роли руко-

водителей, так и подчиненных. Заметим, что подоб-

ные переходы ролей и их реализация строятся на 

принципах взаимоуважения, которые студенты бе-

рут с собой дальше во «взрослую» жизнь. На наш 

взгляд, это одна из важнейших этических составля-

ющих учебного игрового процесса – показать, что 

руководство не должно отстоять от коллектива и 

тем более противостоять ему.  

6. Время, высвобождаемое СРС можно про-

дуктивно уделить подготовке проектов, отчетов, 

опросов, презентаций, созданий макетов и прочим 

творческим заданиям, предполагающим последую-

щую демонстрацию с выступлением на вебинаре. 

Таким образом, используя заранее проработанные с 

педагогом фразы и фигуры речи построения про-

фессиональных презентаций, студенты учатся 

увлекать аудиторию, держать ее внимание и в точ-

ности доносить до нее смысл своих слов. Не менее 

важным является и параллельно формирующийся 

навык публичных выступлений, без которого не 

обойдется ни один начинающий работник, в чьи 

обязанности входит отчетность перед руковод-

ством. 

7. Глобальная игра, в том виде, в котором ее 

изначально задумал автор, не предполагает фаталь-

ного проигрыша в итоге, более того, как уже упо-

миналось ранее, дает студентам «второй шанс». По-

добный психологический ход со стороны организа-

тора-педагога при должном личностном подходе к 

каждому студенту формирует у группы чувство 

коллективной и индивидуальной уверенности. 
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8. Следующим, но далеко не последним пре-

имуществом предлагаемой автором синергии СРС 

и глобальной игры, конечно же, является тотальное 

общение на иностранном языке. Это правило игры 

сообщается студентам в первую очередь, как и то, 

что за его нарушение предполагается существенное 

наказание. Пожалуй, это единственный «жесткий» 

момент во всем течении курса, но опытный педагог, 

на наш взгляд, всегда сможет «сгладить острые 

углы», особенно если уже успел заслужить доверие 

и уважение своих студентов – своей команды. 

Заключение 

В качестве вывода автор хотел бы отметить, 

что, работая со студентами различных направлений 

подготовки уже более тринадцати лет, включая ме-

неджеров, экономистов, социологов, юристов, пси-

хологов, рекламщиков и даже антропологов, автор 

полагает, что, если хотя бы несколько студентов из 

каждой группы смогут перенять хотя бы часть про-

двигаемых учебным курсом автора этических, 

нравственных и профессиональных идей, работа их 

будущих компаний станет качественнее, как и уро-

вень жизни общества в целом. А предлагаемый 

формат проведения учебного курса выработает у 

студентов потребность продолжать совершенство-

вать свое знание иностранного языка и практико-

вать его в будущем. 
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The relevance of the researched topic is due to the 

fact that human activity in any sphere, in particular, do-

mestic, cultural, scientific, industrial, etc., in our time 

is impossible without passing and receiving infor-

mation through means of communication, such as 

speech, in particular, written. The environmental vo-

cabulary of German-language tourism includes termi-

nology, phraseologies and other language tools that en-

able environmental scientists and naturalists, as well as 

professional journalists, to process information, share 

experiences with themselves and to make public their 

achievements and formulate various recommendations, 

forecasts, assessments of the situation and the like. 

The environmental and tourism themes of scien-

tific research, in periodicals is a promising area, but un-

fortunately its potential is not yet enough, because the 

problem of pollution and the need to conserve natural 

resources is becoming more urgent and requires due at-

tention to ensure the future quality of life of the popu-

lation of the region and the planet as a whole. 

The object of this study is the environmental 

theme of the modern German language, and the subject 

- the translation of lexical units of German-language 

journal articles on environmental subjects. 

The aim of the study is to identify the specifics of 

the translation of the ecological vocabulary of the mod-

ern German language. 

The prerequisites for the emergence of German-

language ecological vocabulary. Ecology as a science 

was formed in the middle of the 19th century, when 

there was an understanding that not only the structure 

and development of organisms, but also their relation-

ship with the habitat is subject to certain patterns. 

The concept of "ecology" was first used in 1866 

by the German scientist E. Gekkel. It comes from the 

Greek words oikos, which means house, dwelling, 

place of residence and logos – science, that includes 

such areas of knowledge as biological ecology, bioce-

nology, biosphereology, landscape studies, urban, 

world ecology, cosmology, environmental history, en-

vironmental philosophy, environmental geography, 

various types of applied ecology, etc.[1] 

Ecology and subsidiaries are traditionally classi-

fied as natural sciences. They study the nature of the 

planet at the global and local levels, observe the phe-

nomena and their relationship, the impact of man-

made, recreation and other human activities on the en-

vironment, environmental planning, publication of re-

search, public outreach and the like.[2] 

Modern research in the field of environmental sci-

ence can be conventionally divided into those relating 

to dependencies and relationships in nature itself, nota-

bly the interaction of living and inanimate nature, and 

those that study the interaction of nature and man. 

In our time, ecology is a fairly extensive area of 

expertise and demonstrates trends in further develop-

ment, then creates a significant amount of information 

product, especially in such German-speaking countries 

as Austria, Germany and Switzerland, where tradition-

ally environmental issues are given a worthy place. 

Government and administrative institutions, trade un-

ions, community associations and initiative groups, 

various enterprises, international environmental organ-

izations, research institutes, periodicals, popular and 

professional publications are the main part of those 

concerned in environmental observations and research. 

Therefore, it is natural that environmental science 

requires the collection, study and processing of infor-

mation about its activities and achievements, exchange 

of experience with сolleagues, communication with the 

public, etc., based on the analysis of specific and pro-

fessional terms in vocabulary. Also there are profes-

sional jargon during the working process, communica-

tion among environmentalists and close audiences, 

which also undoubtedly refer to specific environmental 

vocabulary. 

Environmental terminology is an array of specific 

vocabulary, German-speaking (as well as Ukrainian-
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speaking) ecological sciences can be formed for quite a 

long time in the world, because human knowledge of 

the Earth and the environment existed as part of the 

basic natural sciences (chemistry, biology, physics and 

geography), as well as philosophy. [3] 

In the broadest sense, the concept of environmen-

tal vocabulary encompasses all the lexical riches of lan-

guage that are characteristic of environmental discus-

sion by different segments of society. The specifics of 

the translation of the ecological vocabulary are deter-

mined by the correlation of a particular meaning of the 

concept of "ecology" of a certain lexis in a specific con-

text. It is important for the translator to preserve all the 

semantic features of the original.[2] 

Nowadays, the scope of environmental vocabulary 

in German is quite broad, including traditional descrip-

tions of the environment, its relationship with human 

activities, environmental protection, etc. Much of the 

speech situations comes down to non-fiction or even 

domestic discussion of pressing environmental issues. 

Nowadays, there are many different views of the 

environmentalists, both in the science, the labor market 

or the natural complex. Discussion of the environmen-

tal situation is a very much socio-political phenome-

non. Therefore, it is natural that the environment is the 

area of interest of many sciences, such as biology, ecol-

ogy, economics, sociology, psychology, geography, 

law and even medicine. However, it is unlikely that en-

vironmental research would not have been possible 

without the most important tool - language and its pro-

fessional vocabulary. 

Thus, language is not only a communication and 

cognitive tool, makes communication and exchange of 

ideas and information including on environmental sub-

jects, but also a kind of basis for any scientific, envi-

ronmental and journalistic research in the field. Given 

the wide variety of environmental vocabulary and its 

applications, it needs to be organized and classified. 

Classification of the environmental vocabulary 

of the German language. Given the richness of the 

modern German language, its broad scope, as well as 

the peculiarities of the development of modern environ-

mental science, it is important to note that linguistic 

studies of environmental vocabulary in the German lan-

guage are characterized by a plurality of objects of its 

study, which are divided into several types. 

Environmental topic can be divided into the one 

that is in the drain:[2] 

- human impact (human intervention in na-

ture) for example: die Bergehalde - terricon; 

- living and inanimate nature, for example: die 

Fortpflanzung - breeding; das Gebirge - mountain 

range; 

- names of various processes : die g lobale 

Erw'rung - global warming; 

- epithets and noun descriptions of the current 

state: example, gestorben - dead, gefroren - frozen, etc.; 

- nomenclature, conditional designations and 

abbreviations: die amerikanische Heidelbeere - blue-

berry Canadians yuka , F J - freiwilliges zkologisches 

Jahr ("voluntary year of ecology") etc. 

By belonging to the styles, the ecological language 

can be divided into a simple, journalistic, officially 

business, scientific, non-fiction, etc. Colloquial (con-

versation) environmental vocabulary is formed mainly 

by ordinary speakers who, under the influence of infor-

mation received in different ways, are interested in en-

vironmental topics and exchange opinions or news with 

each other. Also, the specific professional jargon of 

ecologists belongs to the colloquial vocabulary.[3] 

Scientific ecological vocabulary can be repre-

sented by various professional concepts and terms used 

by researchers in their work, communication, publica-

tions and reporting. For the environmental vocabulary 

of journalistic, non-fiction publications serve as a kind 

of unifying "bridge", occupying an intermediate (medi-

ation) position between scientific and conversational 

style. 

It is the various publications in one-time editions, 

professional newspapers, magazines, bulletins and col-

lections of scientific works, the media that take on the 

function of delivering advanced information and dis-

coveries related to environmental topics to the general 

population, and provide penetration into the spoken 

language of ordinary citizens of the thematic environ-

mental vocabulary. By origin and structure, the ecolog-

ical vocabulary of the German language can be classi-

fied as follows: 

- Own non-derivative vocabulary (for example, 

der Strom - "river", die Wolke - "cloud"); 

- Borrowed vocabulary (e.g. die Ökologie - "ecol-

ogy" , das Organismus - "organism" ).  

A significant part of the ecological vocabulary of 

the German language refers to borrowings from Latin 

and Greek. Derivative vocabulary (can be formed from 

both German and borrowed vocabulary): 

- words formed by the suffix (die Population- 

"An aggregate of individuals of one species" , die 

Förderung - "support, stimulation"); 

- words formed by the prefix method 

(entkalken - "decalcify" , die Umwelt - "environment"); 

- words formed by the prefix-suffic method 

(e.g., die Bevölkerung- "population", die Entwässerung 

- "dehydration", die Selektionstheorie - "breeding the-

ory").  

Multi-core words (e.g., umweltfreundlich - liter-

ally "environmentally friendly" that is, "such that con-

tributes or does not harm the conservation of the envi-

ronment "; die Wasseroberfläche - "surface of water", 

der Lindenwald - "linden forest"). These examples do 

not actually belong to the longest in the German lan-

guage, and can form the basis for creating even more 

complex words. 

The phrase (the lower frequency of use of this cat-

egory of vocabulary in other languages, such as Ukrain-

ian or English, in German causes the prevalence in Ger-

man of complex words, as well as moderate idiomati-

zation of this language). For example, die ökologische 

Pflanzengeographie- "environmental geography of 

plants". For example, der Lebensraum - "habitat", die 

amerikanische Heidelbeere - "blueberry Canadian", die 

schwarze Maulbeere - "black mulberry." Shortening 

and abbreviations and the like. For example: 

F Ö J - freiwilliges ökologisches Jahr ("Voluntary 

Year of Ecology "); 
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AGÖF - Arbeitsgemeinschaft ökologischer For-

schungsinstitute ("Working Union of Environmental 

Research Institutes "; 

IÖR - Leibniz-Institut für ökologische Raument-

wicklung (Leibniz Institute for Spatial Environmental 

Development) et al. 

By belonging to the parts of speech among the 

ecological vocabulary of the German language repre-

sented most of all nouns, after them in number and use 

can be distinguished verbs, adjectives and adverbs (of-

ten derived from nouns). Participles are also accepted, 

as well as infinitive and other verbs and the like. 

However, there are parts of speech, among which 

it is difficult to distinguish those that would be specific 

for environmental texts. These include service parts of 

speech (unions, pretexts, interjections, particles), as 

well as pronouns.The diversity of the ecological vocab-

ulary of the German language testifies to its semantic 

and semantic heterogeneity, which allows us to con-

sider it as an independent lexico-semantic field. 

The ecological component of the German lan-

guage as a semantic field. A semantic field is a certain 

set of paradigmatically interrelated lexical units, united 

by a meaningful commonality (sometimes also by for-

mal indicators), which reflect conceptually, the subjec-

tive and functional similarity of the denoted phenom-

ena. 

Each individual unit of the lexic semantic field 

(for example, the “Ecology” field) must differ from 

other units of the same field by at least one differential 

feature. For example, such concepts as walking and go-

ing differ according to the differential feature "one-di-

rectional / multidirectional", walking and running - by 

the sign of "intensity" and the like. Moreover, the dif-

ference in German is not always the same as in Ukrain-

ian (for example, gehen in its basic meanings can mean 

both walking and going, but in German there are also 

meanings that will have a different correspondence in 

Ukrainian). 

Agreeing with the Ukrainian researcher M.P. 

Kochergan, we note that in real life different semantic 

fields are mutually connected by them and closely in-

tertwined. The means of interfield relations belong to 

ambiguous words, which in separate their meanings be-

long to different fields. So, for example, the adjectives 

warm - warm, kalt - cold, heiβ - hot and others in one 

context belongs to the meteorological semantic field, 

and in the other - to characterize human relations. Total 

with the tangles between the fields ensures the no inter-

ruption of the semantic space, which is united to have 

all the fields of the lexicon-semantic system of lan-

guage. This factor both makes and distinguishes the 

Ukrainian and German languages. Thus, in the case of 

these adjectives, these languages are similar. However, 

there are many words that in their main meaning in Ger-

man have an exact correspondence to Ukrainian, some-

times coincides with the Ukrainian language and the 

second meaning, but in the composition of phrases, id-

iomatic and everyday expressions, jokes, as well as in 

rare secondary meanings words carry completely dif-

ferent meaning load.  

The ecological semantic field consists mainly of 

terminological and professional vocabulary. For jour-

nalistic and scientific journalistic and journal texts, the 

most characteristic themes of pollution, environmental 

activities and the "recycling" of waste, the preservation 

of renewable and non-renewable natural resources are 

the study and development of waste-free technologies 

and the discussion of contradictions between humans, 

living and non-living nature. These lexicon-semantic 

fields belong primarily to the "core" and near periphery 

of the semantic field, and therefore the most saturated 

with environmental vocabulary.[2] 

Topics of the tectonic structure of the Earth, the 

structure of the earth's surface and soil belong to the 

distant periphery of the semantic field "Ecology". The 

laws of the functioning of ecosystems at the macro, 

meso and micro levels, as well as the food chain; prob-

lems of studying the state of the environment and na-

ture protection in various aspects, such as legal, politi-

cal, social, and the like.[3] 

The extreme periphery of the studied semantic 

field is made up of various environmental factors, pat-

terns of the ecological cycle, the survival of organisms, 

natural evolution and selection of species, breeds and 

varieties of living organisms by humans, the impact of 

genetic engineering achievements on living and inani-

mate nature, the characteristics of adaptation of organ-

isms to the environment, and also other near-ecological 

natural, humanitarian and other semantic fields. 

Bordering biochemical, biophysical, geographic, 

mechanical, legal, public semantic fields, the semantic 

field "Ecology" is extensive and has a great speech-

cognitive and communicative meaning, because the vo-

cabulary belonging to it allows one to speak on topics 

related to the environment, nature, ecology, environ-

ment of existence, laws of interaction, etc., as well as 

read the relevant literature, create publications, share 

and exchange experience, and the like.[2] 

Each level of the semantic field, both the "core" 

and peripheral levels and branches, has its own com-

municative meaning and features of the scope of appli-

cation, is an independent semantic subsystem, and also 

performs certain cognitive, syntactic, semantic func-

tions, etc. The richness and ramification of the semantic 

field "Ecology" testifies to the subjectivity and breadth 

of ecological and environmental issues, its significance 

as a component of sociocultural interaction, attitude to 

many spheres of human existence and consciousness, 

and then allows us to characterize ecology as a very sig-

nificant discursive field. 

It should be noted that, as in other heuristic mod-

els, our study took into account only the dominant 

tendencies that are manifested in communication on en-

vironmental topics, as well as persuasiveness and ma-

nipulative strategies that are used by the authors of jour-

nal articles, which are one of the main driving forces of 

development and popularization of science, especially, 

its ecological and nature conservation branches.[3] 

Consideration of environmental topics from vari-

ous points of view: as a historically established field of 

knowledge, a branched semantic and discursive field, a 

field of scientific research, a complex where many peo-
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ple are employed with their customs and specific vo-

cabulary, as well as literary and journalistic topics; clas-

sification of the ecological vocabulary of the German 

language according to various criteria, allows one to 

present ecological vocabulary as a complex object of 

linguistic research in the translation aspect and draw the 

necessary conclusions, which forms the preconditions 

for studying the features and methodology of translat-

ing the ecological vocabulary of German-language 

journal articles into Ukrainian 

THE FINDINGS. Ecology is a relatively young 

science, although certain knowledge about the environ-

ment and nature in general people began to acquire in 

ancient times. The protection of the environment is one 

of the important factors of the development of modern 

society, because threatening and more environmentally 

friendly situations I present in general calls into ques-

tion the further safety of human life and life of biologi-

cal organisms on the planet, requires appropriate ex-

pression by language means, changes in traditions and 

popular culture ; wide public discussion at all levels, 

including in the forms of at and written speech, for ex-

ample, in the form of publicity articles of different gen-

res. 

The journalistic context of the use of the ecologi-

cal vocabulary of the German language plays a rather 

important role in the dissemination of advanced ecolog-

ical knowledge among the general public, as well as 

mediating the penetration of ecological neologisms 

from exclusively scientific terms into the living every-

day spoken language of the population. Written trans-

lation of specific ecological journal vocabulary from 

German into Ukrainian and vice versa requires a suffi-

ciently deep knowledge of the translator in the field of 

natural sciences, as well as attentiveness, objectivity, a 

rich vocabulary and speech practice. In addition, the 

translator must have a number of other personal quali-

ties and competencies. A significant array of thematic 

vocabulary has been formed in the German language, 

which has become an integral part of the lexical rich-

ness of this language. It was partly "inherited" from the 

times when, as a separate science of ecology did not yet 

exist, but to a large extent it was replenished with neol-

ogisms and continues to develop in modern times. It 

was also determined that the German speech plays an 

important role in international cooperation and the im-

plementation of joint Ukrainian-German, Ukrainian-

Austrian and Ukrainian-Swiss projects on environmen-

tal protection and the development of environmental 

science. 

The modern German language has a ramified 

structure of ecological vocabulary, which demonstrates 

diversity by its structure, grammatical features, mor-

phological structure and origin (etymology), belonging 

to parts of speech, as well as emotional, semantic and 

stylistic coloring. 

The ecological vocabulary of the German lan-

guage can be systematized according to many criteria. 

It can be, derivative and non-derivative; simple, com-

plex and compound, may have a stylistic coloring and 

belonging to the colloquial, scientific, official-business 

or journalistic styles; including active and passive vo-

cabulary, standard words and author's neologisms that 

are absent in the dictionary; etc. 
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АНОТАЦІЯ 

Увагу зосереджено на основних особливостях дослідження лексико-семантичного простору худож-

нього тексту з позицій прагмастилістичного підходу. Визначено головні риси сучасних британських худо-

жніх прозових текстів на військову тематику. 
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Методологічною основою вивчення новітніх 

художніх текстів на військову тематику (ТВТ) є ан-

тропологічна та прагмастилістична парадигми, 

оскільки в центрі будь-якого твору є людина з її 

індивідуальними рисами переживання складних 

життєвих ситуацій. Актуальним є дослідження 

прагмастилістичних особливостей художнього тек-

сту (ХТ) як втілення неповторного авторського за-

думу та світогляду. 

Доцільність дослідження військової тематики 

у ХТ сучасності обґрунтована тим, що з другої по-

ловини ХХ століття і досьогодні тема війни (як 

віддзеркалення подій сьогодення у цілому світі) є 

надзвичайно актуальною та популярною і тому 

проникає (більшою або меншою мірою) у твори різ-

них жанрів. Дедалі частіше вчені наголошують, що 

детальний аналіз тексту неодмінно передбачає 

врахування ширшого контексту (дискурсу) та до-

слідження лінгвальних і позалінгвальних чинників, 

що впливають на процес його творення [ 4; 5; 6; 13; 

15; 18; 24; 25; 26; 28; 30].  

Прагмастилістичний підхід дає змогу провести 

глибше дослідження художнього дискурсу, ніж 

стилістика чи прагматика окремо. Оскільки лек-

сичні засоби і стратегії обираються автором для ре-

алізації певних прагматичних цілей, то викори-

стання саме прагмастилістичного підходу є надзви-

чайно важливим у дослідженні лексико-

семантичного простору художнього тексту. Вив-

ченню взаємозумовленості стилістичних і прагма-

тичних властивостей сучасного тексту та дискурсу 

різної ступені жанрової дифузності присвячено чи-

мало робіт зарубіжних і вітчизняних дослідників [3; 

4; 7; 11; 17; 20; 21; 26; 27; 29].  

Оскільки стилістичні засоби вибираються мов-

цем чи автором для реалізації певних прагматичних 

цілей, це дає підставу говорити про існування праг-

мастилістичної парадигми. У наукових досліджен-

нях подибуємо різні тлумачення прагмастилістики. 

Чітке окреслення відмінностей між стилістикою, 

прагматикою та прагмастилістикою проводять: Л. 

Р. Безугла [3], Ч. Уорнер [29], Л. Хікі [26]. О. В. 

Ємець не розглядає прагмастилістику як окрему га-

лузь, проте наголошує важливість дослідження 

прагматичних аспектів стилістики, адже більшість 

лексико-стилістичних засобів, відібраних автором 

у ХТ, здійснюють значний прагматичний ефект [7]. 

Прагматика авторського задуму (вибір мовних 

стратегій, моделей спілкування з адресатом) ре-

алізується в текстах за допомогою мовно-

стилістичних засобів, таких як: композиційно-

стилістична структура тексту, особлива лексика чи 

фразеологія, синтаксис, мовні фігури, засоби пара-

дигматичних та синтагматичних звʼязків. Саме 

стиль орієнтує адресата на смисли дискурсу, демон-

струючи йому очікувані зразки викладу смислу [11, 

с. 116]. Е. Блек також наголошує наростаючу при-

роду дискурсу: додана інформація завжди прояс-

нює попередній зміст твору і може навіть 

змінювати наше сприйняття прочитаного раніше 

[17, с. 3]. В основі прагмастилістики – антропоцен-

тричний принцип дослідження. Стилістика “вивчає 

стилістичні засоби, які застосовує людина, а праг-

мастилістика – інтенції, стратегії й тактики лю-

дини, що застосовує стилістичні засоби. Відповідно 

прагмастилістика поєднує методи стилістики й 

прагматики” [3, с. 9]. Як влучно зазначає Ч. Уорнер, 

в основі прагмастилістичного підходу лежить ро-

зуміння мови художнього тексту як особливої 

форми символічної соціальної взаємодіії [29, c. 

362–363]. 

Загалом прагмастилістика зосереджується на 

інтерпретації смислу ХТ й окремих лексико-

стилістичних засобів та структур читачем [21, c. 6; 

29, c. 364]. Отже, будучи антропоцентричною у 
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своїй основі, прагмастилістика зосереджується на: 

впливі інтенцій та стратегій мовця / автора на виб-

рані ним засоби мови; ролі авторських інтенцій і 

тактик у формуванні функціональних стилів; 

взаємодії намірів, стратегій і тактик мовця та стилю 

його мовлення; авторських інтенціях та стратегіях, 

які формують індивідуально-художній стиль пись-

менника; загальному контексті або позалінгвальній 

ситуації [3, с. 9–10; 21, c. 10–16; 26, с. 578; 29, c. 

373]. Ще одним завданням прагмастилістики, на 

думку С. Чепмена, є дослідження та пояснення 

того, як взаємодіють контекстуальні припущення з 

лінгвально закодованим смислом, і відповідно, як 

виникають та розвиваються певні інтерпретації 

лексичних структур [21, c. 6–7]. 

Як наголошує І. А. Бехта, текст “є прагматично 

визначеним, оскільки його творить людина, яка не 

лише організує матеріал мови для передавання на-

лежного змісту, не лише вкладає в нього синтак-

сичне та семантичне наповнення, а й виражає своє 

ставлення до висловлюваного” [4, с. 38]. Прагма-

стилістика розглядає стиль, стилістичні засоби та 

прийоми крізь призму авторської позиції, тому її за-

вданням стає спроба відповісти на питання чому 

автор використовує певні стилістичні засоби та 

яким чином “стратегії та інтенції автора формують 

стиль дискурсу, жанр мовлення й авторський 

ідеостиль” [3, с. 10]. Отже, прагмастилістичний 

аналіз є надзвичайно важливим у дослідженні тек-

сту, оскільки текст завжди означає більше, ніж сума 

значень його компонентів. 

І. А. Бехта слушно зазначає, що “текст набув 

статусу повноправного обʼєкта лінгвістичного до-

слідження поряд із традиційними мовними оди-

ницями, хоча сам до них не належить” [4, с. 39]. 

Розгляд тексту як продукту мовленнєвої діяльності 

ставить акцент на дослідженні його прагма-

стилістичних властивостей, оскільки текст – це 

“один зі способів подачі людської комунікації як 

процесу реалізації концептуальних картин світу” 

[4, с. 40]. Прагмастилістика вивчає засоби і спо-

соби, завдяки яким співрозмовник може впливати 

на інформаційну та світоглядну систему ре-

ципієнта, а також інтенції автора, які зумовили 

вибір цих засобів. Текст, у свою чергу, є основною 

одиницею дискурсу, “що належить до вербального 

й екстралінгвістичного світу у їхній єдності і 

взаємозвʼязку” [4, с. 41]. Сучасні дослідження 

орієнтовані на дослідження дискурсу як значно 

ширшого поняття, що передбачає занурення в ко-

мунікативний контекст та аналіз як лінгвальних, 

так і позалінгвальних чинників. 

Дискурс є формою взаємодії мови і мовлення, 

це усна і писемна комунікація, тобто “це одночасно 

процес мовної діяльності та її результат (текст)” [4, 

с. 202]. Отже, дискурс – це складна система, у якій 

відображено не лише мовні засоби, а й особливості 

мислення та світосприйняття, соціально-культурні 

обставини, що впливають на процес творення його 

продукту – ХТ. Відтак, дослідження дискурсу з 

прагмастилістичного та прагмадискурсного під-

ходів полягає у вивченні використовуваних мовних 

засобів і процесів, повʼязаних з мовною свідомістю 

(чим зумовлений вибір лексичних одиниць і струк-

тур, що впливає на творення і сприйняття текстів), 

беручи до уваги загальний контекст.  

Лексико-семантичний простір ХТ – це складна 

система лексичних одиниць, що об ՚єднуються у 

мікросистеми (поля, групи, підгрупи тощо) на ос-

нові спільної тематики та концептуального зна-

чення та репрезентують певну понятійну сферу [1, 

с. 4; 12, с. 115]. Від обраних автором лексичних 

одиниць залежить інтерпретація ХТ та його загаль-

ний вплив на читача. Взаємодія лексичної і семан-

тичної підсистем зумовлює триєдність напряму 

розбудови лексико-семантичного простору, що 

включає семантичні, тематичні й асоціативні 

особливості розвитку значення. Отже, лексико-се-

мантична структура художнього прозового тексту 

складається з лексико-семантичних, лексико-тема-

тичних та лексико-асоціативних угруповань [2; 8; 

9; 10; 14; 16; 19; 22; 23]. Обʼєднання лексичних оди-

ниць та структур, які виражають експліцитні й ім-

пліцитні смисли, проведено на основі виділення 

спільного семантичного наповнення (лексико-се-

мантичні угруповання), спільної тематики (лек-

сико-тематичні угруповання) і спільних рис асоціа-

тивного розвитку значення (лексико-асоціативні 

угруповання).  

Прагмастилістика ґрунтується на діяльнісному 

підході до вивчення стилістичних особливостей 

лексичних одиниць та структур, а також їх прагма-

тичного спрямування на реципієнта з урахуванням 

позалінгвального контексту, інтегруючи методи 

стилістики та прагматики. Відповідно, визначено 

основні напрямки лексико-семантичної, лексико-

тематичної та лексико-асоціативної актуалізації 

військової тематики у сучасних британських ху-

дожніх ТВТ. 

Лексико-семантичний простір сучасних бри-

танських художніх текстів на військову тематику 

характеризується такими особливостями: 

1. Наявність трьох осей розгортання – семан-

тичної (граматика тексту), тематичної (лінгвістика 

тексту) й асоціативної (стилістика тексту), що вкупі 

окреслюють загальну ідею художнього твору – аб-

сурдності війни та її руйнівних наслідків для окре-

мої людини й суспільства загалом.  

2. Об ՚єднання лексичних одиниць у мікроси-

стеми: лексико-семантичні, лексико-тематичні та 

лексико-асоціативні угруповання. Виділення у ху-

дожньому тексті домінантних лексико-семантич-

них, лексико-тематичних і лексико-асоціативних 

груп дає змогу провести детальний аналіз семан-

тики та напрямків функціонування лексичних 

структур, що передають тему війни. Це уможлив-

лює моделювання більших систем – лексико-семан-

тичних, лексико-тематичних і лексико-асоціатив-

них полів, та відповідно, аналіз основних векторів 

актуалізації основної теми та ідеї твору, вивчення 

глибинної структури як чіткої ієрархії, організова-

ної відповідно до авторського наміру. 

3. Об ՚єднання у лексико-семантичні угрупо-

вання лексичних одиниць, що виражають ключові 

семантичні, ідейні поняття у творі: війна, її вплив 

на емоції та почуття, мислення і поведінку людини. 



Sciences of Europe # 62, (2021)  53 

Відтак, військова тематика актуалізується в тексті 

лексичними одиницями, що позначають: військові 

реалії, військові дії, емоційний стан та емоційні ре-

акції, поведінку та мисленнєві процеси. Художні 

тексти з макро-, мезо- та мікровкрапленнями війсь-

кової тематики містять різну кількість таких лек-

сичних одиниць (38%, 32% та 23% відповідно), а та-

кож відображають різні напрями їх 

функціонування. Лексичні структури у творах із 

макро- та мезовкрапленнями військової тематики 

реалістично передають деталі воєнного та повоєн-

ного середовища, загальну атмосферу, внутрішній 

стан людини та фізичні прояви її дій у зв ՚язку з пе-

ребігом війни. Не менш значущою є роль цих лек-

сичних одиниць і у творах із мікровкрапленнями 

війської тематики: деталі воєнного середовища та 

військових реалій слугують способом наближення 

читача до світу художньої дійсності, згадки про 

війну відлунюють у наративній лінії персонажів, 

передаючи її деструктивні наслідки ще довго після 

завершення. 

4. Окреслення лексико-тематичних угруповань 

з огляду на спільну тематику лексичних одиниць. 

Жанрова дифузність сучасних романів зумовлює 

домінування лексичних структур не лише на тему 

військових реалій та явищ, але й на теми людського 

тіла, медицини та здоров ՚я, навколишнього природ-

ного середовища. Ці лексичні угруповання гар-

монійно доповнюють тему війни та демонструють 

антропологічну спрямованість сучасних творів на 

військову тематику (фізичні травми та психологічні 

потрясіння, внутрішній стан і почуття персонажів, 

зумовлені перебігом воєнних дій). Лексичні оди-

ниці, що виражають тему військових реалій та 

явищ, становлять 39%, 33% і 27% у творах із макро-

, мезо- та мікровкрапленнями військової тематики 

відповідно. Особливістю функціонування лексико-

тематичних угруповань у творах із мікровкраплен-

нями військової тематики є створення ефекту 

відлуння війни впродовж цілого твору, що сприяє 

реалістичній передачі однієї з глобальних тем, по-

рушених автором. 

5. Асоціативно-стилістичне ‘збагачення’ лек-

сико-семантичних і лексико-тематичних одиниць 

як основа для виокремлення лексико-асоціативних 

угруповань. У творах із макро- та мезовкраплен-

нями військової тематики одиниці домінантних 

лексико-асоціативних угруповань (“Війна”, “Тіло 

та його частини”, “Емоції та почуття”, “Природа”) 

функціонують у напрямках: увиразнення ознак бо-

ротьби, евфемізації військових реалій, експресивно-

стилістичного підсилення значення уніформи у 

воєнний період, відтворення особливостей 

внутрішнього стану та тілесних травм, спричи-

нених війною. У творах із мікровкрапленнями війсь-

кової тематики простежуємо лише елементи 

експресивно-стилістичного увиразнення військових 

подій, в поєднанні з передачею особливостей 

внутрішнього стану людини та її тіла, понівече-

ного війною. Лексико-асоціативне угруповання 

“Війна” складає 33%, 28% та 22% у творах із макро-

, мезо- та мікровкрапленнями військової тематики 

відповідно. 

6. Прагматична спрямованість на читача. Всі 

лексичні структури у досліджуваних художніх 

текстах обрані авторами з особливою метою: ство-

рення певної атмосфери та здійснення задуманого 

впливу на читача. На авторські інтенції неминуче 

впливає соціальний, позалінгвальний контекст. Це 

яскраво виражено у творах з елементами військової 

тематики, адже її мікровкраплення часто проника-

ють і у твори іншої тематики та інших жанрів.  

Отже, вивчення семантики та функціонування 

лексико-семантичних груп дає змогу детально про-

аналізувати їх лексичне та кількісне наповнення, а 

також визначити їх прагматичну спрямованість у 

ХТ. Лексичні структури у ХТ із макро- та мезов-

крапленнями військової тематики підібрані та ор-

ганізовані таким чином, щоб якомога чіткіше пере-

дати страшні реалії воєнного світу, тоді як ХТ із 

мікровкрапленнями військової тематики демон-

струють як війна проникає у наше життя навіть у 

мирний період, а її наслідки ще довго залишаються 

у памʼяті людства. Прагмастилістичний підхід дає 

змогу глибше зануритись у художній дискурс, вра-

ховуючи весь контекст та позамовні чинники, що 

відкриває нові перспективи у подальшому до-

слідженні сучасних британських художніх прозо-

вих текстів на військову тематику. 
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Stanovení problému. Záchranná služba 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné situace 

Ázerbájdžánské republiky je orgán, který v rámci svých 

pravomocí zajišťuje rychlou reakci na mimořádné udá-

losti, provádí pátrací a záchranné operace zvláštního 

rizika během reakce na mimořádné události, poskytuje 

první pomoc obětem a strategicky chrání důležité pod-

niky, struktury a jiné předměty vystavené přírodním, 

člověkem způsobeným, požárním a teroristickým 

hrozbám, doprovází a chrání humanitární pomoc 

(náklady) atd. [1]. Významná část činnosti záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

situace Ázerbájdžánské republiky probíhá ve ztížených 

podmínkách plných stresových faktorů vysoké 

intenzity, a tedy i existenční hrozby. Při plnění 

profesionálních povinností je často porušována 

takzvaná denní rutina: doba stravování, odpočinek atd. 

To vše rovněž vytváří psychickou zátěž pro nervový 

systém záchranáře a v budoucnu to může ovlivnit 

výsledky jeho profesionálních úkolů. Proto je pro 

zvýšení efektivity a spolehlivosti záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné situace 

Ázerbájdžánské republiky důležité provést 

psychologickou analýzu hlavních pracovních úkolů 

důstojníků-velitelů. 

Cílem článku je průzkum a provedení 

psychologické analýzy hlavních pracovních úkolů 

velitelů záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva 

pro mimořádné události Ázerbájdžánské republiky. 

Hlavní obsah. Při psychologickém výzkumu 

odborné činnosti velitelů jednotek Služby záchrany 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné situace 

Ázerbájdžánské republiky považujeme za vhodné 

zahrnout do analýzy: 

● posouzení faktorů ovlivňujících psychiku 

velitele jednotky zapojeného do odborných činností; 

● identifikaci psychologických obtíží při 

řešení konkrétních pracovních úkolů; 

● posouzení mentální odolnosti velitelů vůči 

traumatickým faktorům; 

● předvídání úrovně psychického napětí při 

plnění pracovních úkolů a rozmezí nezbytné 

psychologické pomoci; 

● vypracování návrhů na využití různých 

technik, metod a prostředků psychologického výcviku 

během vyučování; 

● vypracování obecných doporučení pro 

psychologickou práci. 

Při zkoumání pracovních úkolů je třeba brát v 

úvahu i určení nezbytných psychologických podmínek 

pro jejich úspěšnou realizaci. Tyto psychologické 

podmínky se následně promítají do široké škály 

požadavků na psychiku velitelů záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky. 

Každý pracovní úkol má svá vlastní 

psychologická specifika, která vyplývají z jeho obsahu, 

podmínek výkonu, složení týmu, očekávaných 
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výsledků atd. [2]. Mezi hlavními požadavky na osobu, 

která vykonává určitý úkol, můžeme zdůraznit: 

zaprvé, motivaci jednotlivce. V našem případě 

bychom měli vzít v úvahu motivaci velitele záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

události Ázerbájdžánské republiky, zda se k plnění 

daného pracovního úkolu hodí; 

zadruhé, kvalitativní (kvantitativní) 

charakteristiky významných vlastností psychiky 

osobnosti; 

zatřetí, psychologickou připravenost jednotlivce 

plnit určitý úkol, zejména v podmínkách zvýšeného 

nebezpečí a existenčního ohrožení; 

začtvrté, přítomnost konkrétních vlastností u 

konkrétní osoby, které jsou nezbytné k provedení 

specifického úkolu, komplexu cvičení, nebo speciální 

záchranné operace. 

Zároveň není možné ignorovat podmínky výkonu 

pracovního úkolu. Jak jsme již dříve poznamenali, 

téměř všechny profesní povinnosti a úkoly vykonávané 

veliteli záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva 

pro mimořádné události Ázerbájdžánské republiky se 

odehrávají v obtížných, specifických a ohrožujících 

podmínkách mimořádné situace. Samotné podmínky 

profesionální činnosti tedy obsahují mnoho stresorů, 

které zcela zvláštním způsobem ovlivňují psychiku 

osobnosti důstojníka-velitele. V nouzové situaci může 

určitý stresový faktor na jednoho člověka působit 

povzbudivě, kdežto pro druhého může stejný faktor být 

zdrojem nepohodlí. 

Množinu faktorů ovlivňujících osobnost velitelů 

záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva pro 

mimořádné události Ázerbájdžánské republiky můžeme 

rozdělit na: obecné a dílčí, vnější a vnitřní, objektivní a 

subjektivní. 

Obecnými faktory se obvykle rozumí faktory, 

které významně ovlivňují celkový pracovní úkol nebo 

model jeho realizace. Mezi ně patří: 

➢ socioekonomické (sociální status velitele 

jednotky); 

➢ sociodemografické (sociální, klimatické a 

přírodní podmínky pracovního úkolu, přístup místního 

obyvatelstva); 

➢ ekologické, právní, etnokulturní a další 

faktory. 

Dílčí faktory profesionálního úkolu zahrnují 

faktory, které významně ovlivňují subjekt nebo objekt 

akce, jakožto i vzájemné vztahy a souvislosti. 

Na rozdíl od „obecného“ může být jakýkoliv z 

osobních faktorů vnější nebo vnitřní (objektivní nebo 

subjektivní) ve vztahu k účastníkovi výkonu pracov-

ního úkolu. Dílčí faktory proto zahrnují: 

➢ materiálně-technické – zajištění odborných 

úkolů po technické stránce, speciální vybavení, 

prostředky řízení, na které se záchranáři mohou 

spolehnout, uspokojování jejich potřeb v průběhu 

pátracích a záchranných prací atd.; 

➢ organizační – míra personálního zajištění 

jednotky provádějící pracovní úkol a soudržnost 

personálu; míra disciplíny celé jednotky a jednotlivých 

záchranářů; důvěra podřízených a spolehlivost jednání 

řídících orgánů; 

➢ taktické – přítomnost odborných 

(speciálních) zkušeností a úroveň odborného zaškolení; 

přítomnost a povaha psychologických a hygienických 

ztrát mezi záchranáři a postiženou populací; účelnost 

pracovního úkolu v širším přehledu pátracích a 

záchranných (pohotovostních) prací; výsledky dalších 

pracovních úkolů atd.; 

➢ sociálně-psychologické – sociální status 

účastníka při plnění pracovního úkolu; osobní příklad 

vedení a kolegů, jejich postoj k pracovnímu úkolu; 

➢ úroveň morálních a psychologických kvalit; 

povaha mezilidských vztahů atd. 

Interní faktory profesionálního úkolu jsou: 

➢ fyziologické – míra únavy velitele záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

situace Ázerbájdžánské republiky (doba trvání akce bez 

odpočinku), schopnost se soustředit na práci, nespa-

vost, zranění, omrzliny, nemoc, šok bolestí atd.; 

➢ psychologické – motivace k činům, postoje, 

principy, sebeúcta, schopnosti, vlastnosti atd. 

Rozmanitost faktorů, které ovlivňují pracovní 

úkol, a dynamický charakter jejich charakteristik 

způsobený neustálou změnou podmínek samotného 

úkolu vytvářejí mnoho neznámých stresorů vysoké in-

tenzity. Uspořádání a výběr nejdůležitějších z nich je 

klíčovou etapou analytické práce velitelů záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

události Ázerbájdžánské republiky při rozhodování o 

řízení a organizaci akcí podřízených záchranářů. 

Při psychologické analýze pracovních úkolů veli-

telů jednotek záchranné služby zvláštních rizik Minis-

terstva pro mimořádné události Ázerbájdžánské repub-

liky bychom měli mimo jiné zohlednit dopady psycho-

logických potíží důstojníků-velitelů v období, kdy se 

připravují a provádí konkrétní odborné činnosti. 

Domníváme se, že psychická potíž je čistě subjek-

tivní stav mentální konfrontace velitele záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

události Ázerbájdžánské republiky, který vzniká pod 

vlivem vnějších a vnitřních faktorů profesionální 

činnosti. 

Psychologické faktory ze své podstaty odráží 

kvalitativní parametry kognitivních, emočních, volních 

a motivačních složek psychiky velitelů záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

události Ázerbájdžánské republiky. 

Při identifikaci povahy psychologických obtíží 

osobnosti vedoucího velitele je třeba vzít v úvahu řadu 

jejich charakteristik, z nichž hlavní jsou: 

● síla a trvání obtíží. Například závažné obtíže 

jsou charakterizovány akutními intenzivními emocemi, 

které jsou způsobeny ztrátou důležitých osobních 

potřeb, situací, vztahů atd.; 

● zdroj původu. Tento faktor je charakteri-

zován konkrétním objektem, který způsobil vnitřní 

nepohodlí. Může se jednat o další účastníky reakce na 

mimořádné události nebo některé podmínky situace 

profesionální činnosti v oblasti katastrofy; 

● způsob jejich projevu. Tato charakteristika 

zahrnuje obtíže způsobené několika problémy, které se 

objevily současně; obtíže, které se vyskytují s význam-

ným „zpožděním” projevu prvních příznaků; obtíže, 

které vznikly z problémů, které se postupně objevovaly 
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v průběhu výkonu pracovních úkolů jeden po druhém; 

obtíže, které se projevují jako nedostatečné obnovení 

duševních sil; obtíže, které se tváří jako psychologická 

rovnováha (odehrávají se na pozadí mysli). 

Kombinace výše zmíněných obtíží v určitých oka-

mžicích zásahů velitelů záchranné služby zvláštních 

rizik Ministerstva pro mimořádné situace 

Ázerbájdžánské republiky může nedobrovolně změnit 

celý algoritmus jejich chování. 

Pokusíme se posoudit přímo specifika pracovních 

úkolů velitelů záchranné služby zvláštních rizik Minis-

terstva pro mimořádné události Ázerbájdžánské repub-

liky. 

Veškeré profesionální činnosti prováděné veliteli 

záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva pro 

mimořádné situace Ázerbájdžánské republiky lze 

rozdělit do následujících skupin: 

1. Pracovní činnost během každodenní služby 

(režim očekávání nouzového volání). Během denní 

služby má velitel záchranné služby zvláštních rizik 

Ministerstva pro mimořádné situace Ázerbájdžánské 

republiky na starosti tyto úkoly: 

1) shromažďuje data a analyzuje operační situaci 

v oblasti působení své jednotky; 

2) řídí činnost jednotky (sleduje dodržování 

denního režimu pracovníky jednotky); 

3) provádí odborné a psychologické školení 

zaměstnanců (vede kurzy); 

4) řídí údržbu záchranného vybavení a zbraní; 

5) hlídá připravenost personálu k odjezdu v 

případě nouzového volání. 

Při provádění této skupiny odborných činností se 

smyslové úkoly v čisté podobě vyskytují před velitelem 

záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva pro 

mimořádné události Ázerbájdžánské republiky velmi 

zřídka. Lze tedy předpokládat, že profesionální činnost 

velitele v této fázi neklade vysoké nároky na jeho 

zrakovou a sluchovou citlivost. Běžná funkcionalita 

všech analyzátorů je v této fázi pro velitele postačující.  

Percepční úkoly se v činnosti velitelů záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

události Ázerbájdžánské republiky týkají vizuálních i 

sluchových analyzátorů. Před nimi často vyvstává úkol 

vnímat jak přímou (instruktážní), tak zprostředkovanou 

technickými prostředky (radiotelefon, interní telefonní 

komunikace) řeč. Tento úkol se vyznačuje zvláštním 

úředním jazykem, jehož znalost je předpokladem pro 

jeho správné porozumění a plnění příkazů. 

Percepční úkoly velmi těsně následují úkoly spo-

jené s pozorností. Pozornost hraje důležitou roli ve 

výkonu úředních povinností během služby, při údržbě 

speciálního vybavení, zařízení a strojů, vývoji norem 

pro odborný výcvik atd. Mezi úkoly velitele záchranné 

služby zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné 

události Ázerbájdžánské republiky spojené s pozor-

ností patří: 

a) úkol udržovat stálou pozornost; 

b) potřeba včasného přepínání pozornosti z jed-

noho objektu na druhý s optimální rychlostí v požado-

vaném pořadí; 

c) rozložení pozornosti na řadu podstatných prvků 

pracovní situace. 

Důležité místo v údržbě speciálního vybavení, 

zařízení a strojů a taky testovacích standardů pro 

výcvik patří k psychomotorickým úkolům, jako jsou: 

a) automatizace a rychlost základních operací; 

b) dobrá koordinace pohybů; 

c) schopnost provádět pohyby po dlouhou dobu; 

d) svalová vytrvalost a síla. 

Mnemonické úkoly vyžadují fungování hlavně 

dlouhodobé paměti. Velitele záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky si musí pamatovat pravidla 

provozu speciálních strojů, zařízení, vybavení, 

ochranných dýchacích prostředků, prostředků provozní 

komunikace atd. Rovněž musí být schopni rychle si za-

pamatovat velké množství informací; mít na paměti zá-

klady civilní ochrany, bezpečnostní předpisy, pokyny k 

ochraně práce, legislativní a regulační dokumenty 

platné v oblasti záchranných služeb atd. 

Když velitelé pracují jako vedoucí pracovníci v 

režimu každodenní služby, jsou jejich mentální úkoly 

méně složité než v extrémním režimu: musí být schopni 

analyzovat a vyvodit závěry ze získaných informací a 

pak jasně a výstižně sdělit potřebné úkoly podřízeným. 

2. Odborná činnost související s realizací 

nezbytných záchranných a jiných neodkladných 

opatření v krizové situaci. Činnost v těchto podmínkách 

je nepochybně nejodpovědnější a nejnákladnější, a to 

jak z hlediska fyzického stavu, tak psychologických 

schopností jednotlivce. Velitele záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky vykonávají své pracovní 

povinnosti v rozmezí následujících kategorií: 

● Odjezd a cesta na místo, kde se odehrává 

nouzová situace; 

● Rozvědka; 

● Záchrana osob a majetku; 

● Bojové nasazení; 

● Likvidace nouzové situace; 

● Provádění speciálních prací; 

● Balení se a návrat na místo trvalého 

nasazení. 

V rámci každé jednotky vykonává vedoucí velitel 

mnoho různých profesionálních úkolů, mezi nimiž by-

chom chtěli zdůraznit implementaci řídících funkcí 

(řízení sběru personálu na signál „Poplach“, řízení op-

erativního nasazení a nasazení sil a prostředků k pátrání 

a záchraně obětí, uhašení požárů, likvidací nehod; 

řízení procesu průběhu sanitárních opatření ve skladu a 

pro výzbroj, aktivní interakce s úřady a útvary jiných 

služeb, jejichž personál také dorazil na místo 

mimořádné události atd.), přímá účast na pátracích a 

záchranných akcích (průzkum, evakuace obětí, první 

pomoc). 

Obecně lze celou odbornou činnost velitelů zá-

chranné služby zvláštních rizik Ministerstva pro 

mimořádné situace Ázerbájdžánské republiky rozdělit 

do tří hlavních skupin: 

1. Vzdělávací aktivity, které spočívají ve výchově 

a vzdělávání podřízených, posilování disciplíny, sou-

držnosti zaměstnanců. 

2. Řídící činnosti, které mají organizovat odstraňo-

vání následků havárií, přírodních katastrof a jiných 

mimořádných událostí. Nadřízený velitel stanoví úkoly 
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pro podřízené, řídí je během bojových operací, pod-

poruje svoji jednotku v neustálé mobilizační 

pohotovosti a přispívá k jejich psychologickému zo-

tavení. 

3. Administrativní a ekonomické činnosti zahrnují 

provádění opatření na podporu provozu služby 

(kontrola nad dodržováním denního režimu svými 

pracovníky, bezpečnostní pravidla, ochrana majetku 

státu, stanovení řádu a norem zajišťování všeho 

potřebného pro své podřízené). 

Odborná činnost velitelů záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky vyžaduje určitou fyzickou a 

psychickou stabilitu, vytrvalost. Ovšem tím jejich od-

povědnost nekončí. Velitel jednotky je osobně od-

povědný nejen za průběh a výsledky záchranných 

operací v záchranné zóně, ale také za bezpečnost a 

pohodu každého specialisty jednotky, který se nachází 

v oblasti katastrofy. 

Můžeme tedy říci, že extrémní podmínky pracovní 

činnosti kladou další, zvýšené požadavky na osobnost 

velitele záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva 

pro mimořádné události Ázerbájdžánské republiky. 

Senzorické úkoly: je vyžadován spolehlivý provoz 

všech analyzátorů, zejména sluchových, vizuálních a 

vestibulárních. 

Percepční a pozornostní úkoly. V extrémních pod-

mínkách čelí velitel záchranné služby zvláštního rizika 

Ministerstva pro mimořádné události Ázerbájdžánské 

republiky stejným percepčním a pozornostním prob-

lémům, jako při své profesionální činnosti v rámci 

každodenní služby, ale požadavky na jejich vyřešení 

prudce stoupají. 

Mnemonické úkoly kladou požadavky na fungo-

vání obou typů paměti: dlouhodobé a krátkodobé. Krá-

tkodobá, operační paměť se používá k ukládání nově 

přijatých informací po relativně krátkou dobu nebo k 

vyvolání některých informací, které jsou uloženy v 

dlouhodobé paměti. 

Informace o provozní situaci a výkonu zařízení se 

ukládají do krátkodobé paměti, informace o algoritmu 

akcí při pátracích a záchranných (nouzových) pracích 

nebo při mimořádných událostech, o pravidlech pro 

používání speciálního zařízení, vybavení a strojů, 

osobní a kolektivní ochraně atd., jsou naopak uloženy 

v dlouhodobé paměti hlavního důstojníka. 

Mnemonické zahrnují: a) memorování; b) uložení 

do paměti; c) přesné a včasné vybavení sí uložených 

informací; d) zapomenutí na informace, které ztratily 

na důležitosti. 

Úkoly spojené s managementem. Na základě 

nesourodých informací velitel záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky sestavuje komplexní dy-

namický obrazový plán všech nezbytných prací v zóně 

katastrofy, podle kterého bude činit další rozhodnutí. 

Mezi klíčové manažerské úkoly patří: a) vytvoření 

adekvátního pohledu na situaci na základě získaných 

informací o současném stavu; b) vytvoření jednoho 

komplexního myšlenkového obrazu, který co nejlépe 

odráží situaci; c) aktivní využití vytvořeného obrazu a 

jeho restrukturalizace v případě potřeby tak, aby bylo 

možné předvídat změny v pracovním prostředí. 

K dříve uvedeným psychomotorickým úkolům se 

přidává schopnost tolerovat monotónnost. 

Mentální úkoly. Při plnění povinností velitele zá-

chranné služby zvláštních rizik Ministerstva pro 

mimořádné situace Ázerbájdžánské republiky jsou v 

extrémním režimu mentální úkoly složitější, četnější a 

rozmanitější. Vedoucí pracovník musí: a) identifikovat 

vztah mezi prvky nouzové situace; b) posoudit nou-

zovou situaci; c) zvolit jeden ze známých algoritmů, 

vhodnějších k odstranění konkrétní nouze; d) předvídat 

změny v nouzové situaci na základě znalosti zákonů její 

dynamiky; e) učinit správné rozhodnutí, najít způsob, 

jak toto rozhodnutí provést, a určit nezbytný sled akcí; 

g) vést vhodný směr jednání vůči podřízeným. 

Lze tedy říci, že samotná povaha profesionální 

činnosti velitelů záchranné služby zvláštních rizik Min-

isterstva pro mimořádné události Ázerbájdžánské re-

publiky klade řadu zvýšených požadavků na indi-

viduální psychologické a individuální typologické 

vlastnosti specialisty. Pojďme se jimi zabývat podrob-

něji. 

Požadavky na smyslové a vjemové vlastnosti. 

Hlavním ukazatelem senzorických vlastností člověka je 

vývoj jeho obecných charakteristik vjemů. Charakter-

istiky vjemů závisí na individuálně-typologických 

vlastnostech osobnosti. U velitelů záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné situace 

Ázerbájdžánské republiky by tedy měly být brány v 

úvahu důležité senzorické a vjemové vlastnosti: dobrý 

zrak, sluchová citlivost, vyvinutý vestibulární aparát, 

rovnováha excitačních a inhibičních procesů v těle, 

výdrž všech analyzátorů a další. 

Požadavky na vlastnosti pozornosti. V tomto 

bloku je možné alokovat úzkou komunikaci mezi 

pozornostními schopnostmi a charakteristikami 

nervových procesů. Stabilita pozornosti závisí na síle 

excitačního procesu, distribuce a přepínání pozornosti 

je pak spojeno s mobilitou nervových procesů. 

Pro velitele záchranné služby zvláštních rizik 

Ministerstva pro mimořádné situace Ázerbájdžánské 

republiky patří mezi důležité pozornostní vlastnosti 

následující charakteristiky pozornosti: úroveň koncen-

trace, parametry rozložení a přepínání pozornosti na 

různé objekty, stabilita pozornosti atd. Praktická schop-

nost rozdělovat pozornost předpokládá vytvořené 

schéma dynamiky rozložení pozornosti na různé prvky 

situace v závislosti na stupni změny této situace. 

Dovednost rozdělovat pozornost pak znamená, že jed-

notlivec je schopen dlouhodobě dodržovat takové 

schéma. 

Požadavky na mnemonické vlastnosti. Obecně lze 

říci, že požadavky jsou poměrně vysoké. Velitele zá-

chranné služby zvláštních rizik Ministerstva pro 

mimořádné události Ázerbájdžánské republiky musí 

mít dobrou dlouhodobou i krátkodobou paměť, být 

schopni přesně reprodukovat přijaté informace, rozlišit 

primárně a sekundárně důležité informace, tj. kogni-

tivně nakládat s daty. 

Požadavky na imaginativní vlastnosti. V režimu 

očekávání nevyžaduje práce velitelů záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky imaginativní dovednosti v 

plném rozsahu. V extrémním režimu fungování se role 
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obrazů představivosti zvyšuje; předvídání provozní 

situace a vytvoření akčního programu v obrazné formě 

získávají zvláštní význam. 

Požadavky na mentální vlastnosti. Extrémní pod-

mínky činnosti vedoucího jednotky speciální záchranné 

služby kladou celou řadu podstatných požadavků na 

psychické vlastnosti jedince. Jednou z nejdůležitějších 

charakteristik v případě nouze je tedy indikátor 

rychlosti mentálních procesů. Tato charakteristika je 

spojena s přirozenými typologickými rysy a nepodléhá 

změnám pod vlivem tréninku. 

Nepochybně důležitá je interakce prvního a 

druhého signalizačního systému (obrazové a koncepční 

myšlení). 

Pro práci v režimu očekávání je důležitá ana-

lytická funkce myšlení (analýza, srovnání, hodnocení 

situací, které nastaly během různých mimořádných 

událostí, pro vypracování optimálního algoritmu akcí). 

V extrémních situacích nabývá prvořadého 

významu pro vytvoření akčního plánu a vytvoření no-

vého koncepčního modelu právě syntetická funkce. 

Je také nutné zdůraznit zvláštní roli takové vlast-

nosti, jako je kritické myšlení (které je základem sebe-

ovládání). 

Požadavky na psychomotorické vlastnosti. 

Rychlost a přesnost psychomotorických reakcí, koordi-

nace pohybů, fyzická vytrvalost, síla jsou důležité pro 

profesionální činnost velitelů záchranné služby 

zvláštních rizik Ministerstva pro mimořádné události 

Ázerbájdžánské republiky. Důležitou roli hraje 

odolnost psychomotorických vlivů vůči vlivům 

emočním. 

Požadavky na jazykové a komunikační schopnosti. 

Řeč velitelů záchranné služby zvláštních rizik Minis-

terstva pro mimořádné situace Ázerbájdžánské repub-

liky musí být jasná, sebevědomá a expresivní, jelikož 

právě prostřednictvím komunikace ovlivňují lidi, kteří 

jsou ve stavu nouze. 

Hlavními vlastnostmi této skupiny jsou pro 

důstojníky-velitele styl kognitivní komunikace, 

společenskost a empatie. 

Požadavky na emoční a volní vlastnosti. Při 

výkonu profesionálních povinností v případě nouze 

mají tyto vlastnosti prvořadý význam. Vytrvalost, sebe-

ovládání, iniciativa, odhodlání, odvaha ovlivňují 

úspěch pracovních úkolů, zejména v době nedostatku 

času nebo neúplných informací. 

Nedostatečný rozvoj volních charakteristik může 

způsobit zvýšenou citlivost vedoucího pracovníka vůči 

traumatickým podmínkám stavu nouze, duševní a fyz-

ická traumata a poruchy, a dokonce i úplnou neschop-

nost jednat v extrémních podmínkách, která se může 

projevit panikou nebo kompletní nečinností. Závisí to 

na povaze úkolů, odborných zkušenostech a osobních 

kvalitách velitelů záchranné služby zvláštních rizik 

Ministerstva pro mimořádné události Ázerbájdžánské 

republiky. 

V optimálním režimu je důležitou emoční a volní 

funkcí zachování aktivity a efektivity v podmínkách 

monotónní činnosti a v podmínkách prohlubující se 

únavy. 

Závěry. V souhrnu je třeba poznamenat, že výkon 

velitelů záchranné služby zvláštních rizik Ministerstva 

pro mimořádné situace Ázerbájdžánské republiky při 

plnění každého profesionálního úkolu je přiřazen k 

činnostem za zvláštních podmínek a klade na osobnost 

hlavního důstojníka-velitele nadprůměrné nároky.  
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• Методы изучения проблемы детской психо-

логии. 

• Психологические проблемы воспитания де-

тей. 

• Виды, методы, средства обучения 

Важной задачей детской психологии является 

выявление закономерностей развития, поиск при-

чин, влияющих на него. Содействовать воспита-

тельной работе родителей в формировании лично-

сти ребенка, укреплять их психолого-педагогиче-

ские компетенции, повышать их ответственность за 

воспитание детей. Содействие созданию поликуль-

турной среды в образовательных учреждениях, 

формированию общекультурных поведенческих 

навыков, развитию личной готовности восприни-

мать, овладевать и оценивать эстетические объекты 

в искусстве и д Методы исследования детской пси-

хологии - Общее описание основных методов ис-

следования детской психологии, на первый взгляд, 

кажется простым и даже знакомым каждому из нас. 

Если мы внимательно посмотрим на нашу психиче-

скую жизнь, мы узнаем, что это очень сложное ка-

чество со своими собственными законами. Детская 

психология - основной раздел возрастной психоло-

гии. Наряду с педагогикой, физиологией, педиат-

рией детская психология изучает также развитие 

детской психики. Изучение современной детской 

психологии имеет большое теоретическое и прак-

тическое значение для учителей. Ведь изучение 

кризиса различий в зависимости от возраста ре-

бенка помогает учителю определиться с объемом 

программного материала. Освоение психологии по-

могает педагогам избежать многих ошибок и нала-

дить хорошие отношения с детьми, помогает учи-

телям не только понимать ребенка, но и развивать 

хорошие качества, чувствовать душу ребенка. В 

науке психологии наука психологии возраста более 

глубоко вовлечена в проблему разделения возраста 

на стадии. Социально-исторический опыт челове-

чества важен для умственного развития ребенка. 

Строение и функции организма зависят от индиви-

дуальных особенностей детей. Нормальное функ-

ционирование коры головного мозга и верхней 

нервной системы важно для полноценного ум-

ственного развития. Повреждение или недоразви-

тие мозга, в свою очередь, тормозит умственное 

развитие. Поэтому создание всех условий с мо-

мента нахождения ребенка в утробе матери - залог 

его нормального развития. Развитие детской пси-

хики также зависит от окружающей среды. Через 

активные действия ребенок познает социальный 

опыт. Приобретая опыт выпускников, ребенок при-

обретает способности. Основным механизмом пси-

хического развития детей являются социальные, 

исторически сложившиеся формы деятельности. 

Общество осуществляет социально-историческую 

практику через дошкольные образовательные учре-

ждения. Хотя образовательный процесс детей же-

лателен с точки зрения наиболее эффективного со-

циального развития, из-за чрезмерных усилий воз-

никает психологическое переутомление, 

истощение, истощение, общие жизненные рас-

стройства действительности. 

2 Психологические проблемы воспитания де-

тей - Человек является субъектом материальной и 
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духовной культуры земли исторического историче-

ского прогресса, генетически связан с другими фор-

мами жизни и сознательным биосоциальным суще-

ством, которое может говорить, думать и понимать, 

отделенное от этих форм способностью произво-

дить инструменты. Невозможно представить чело-

веческую жизнь без образования, и даже образова-

ние - это передача накопленных знаний и опыта бу-

дущим поколениям. Прогресс человечества 

невозможен без образования. Вот почему воспита-

ние входит в общие гражданские, вечные катего-

рии. 

Образование развивается вместе с человече-

ским обществом: цель, содержание, инструменты, 

методы обучения меняются в зависимости от раз-

вития общества. Образование - это классификация 

человеческой души. В развитии человеческой 

натуры есть великий секрет. Наряду с числом в нее 

входит значительное количество различных 

направлений психологического воспитания, нрав-

ственного, интеллектуального, эстетического и 

трудового воспитания, физического воспитания. 

Область психологии рассматривает цель, содержа-

ние, методы обучения в исторические периоды, а 

также формирование учебных заведений.  

3. Виды, методы и средства обучения; Трудо-

вое воспитание, умственное воспитание, физиче-

ское воспитание, семейное воспитание, образова-

ние в сфере организации детей и подростков, стиль 

и доминирующие принципы общения между воспи-

тателем и учеником и т. Д. Образовательные ме-

тоды Набор методов образовательного взаимодей-

ствия, возникающих в результате социального вза-

имодействия детей. Он направлен на организацию 

и повышение активности и активности детей в 

жизни и отношениях. Методы обучения опреде-

ляют личность воспитателя, уровень профессио-

нальной компетентности. Если обучение опреде-

ляет познавательное развитие ребенка и напрямую 

связано с материальной (предметной) практиче-

ской деятельностью, то отношения способствуют 

формированию личности. Таким образом, воспита-

ние связано с взаимодействием между людьми. 

Психологически правильное воспитание ребенка - 

это научная основа продуманных человеческих вза-

имоотношений, направленных на развитие каждой 

личности. Воспитательное влияние друг друга, пра-

вильное восприятие и оценка друг друга. Следова-

тельно, если люди не знают механизма восприятия 

в процессе общения, то управлять процессом обу-

чения через человеческое взаимодействие невоз-

можно. 
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