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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются факторы экономических рисков, влияющие на деятельность транспортных
компаний в рыночных условиях. Для анализа выбрана деятельность авиакомпании АО «Сибирь». Данная
компания занимается пассажирскими авиаперевозками, что позволяет наглядно рассмотреть влияние различных факторов на эффективность деятельности транспортной организации в условиях рыночной экономики. Также в статье предложены возможные действия компании для минимизации рисков на фоне сокращения числа авиаперевозок в условиях кризиса и пандемии.
ABSTRACT
The article examines the factors of economic risks affecting the activities of transport companies in market
conditions. For the analysis, the activity of the airline JSC "Siberia" was selected. This company is engaged in
passenger air transportation, which allows you to visually consider the influence of various factors on the efficiency of a transport organization in a market economy. The article also proposes possible actions for the company
to minimize risks against the background of a decrease in the number of air travel in a crisis and pandemic.
Ключевые слова: анализ рисков, факторы экономической эффективности, транспортные услуги,
авиатранспорт.
Keywords: risk analysis, factors of economic efficiency, transport services, air transport.
В связи с обострившейся эпидемиологической
обстановкой (из-за коронавируса и сезонных заболеваний) во всем мире в 2020 и 2021 годах, необходимость совершенствования современной экономики на макро- и микроуровнях ставит перед транспортными
компаниями
задачи
построения
эффективной и качественной стратегии развития,
которая сможет максимально полно решить задачи,
возникшие перед конкретным перевозчиком, с учетом индивидуальных аспектов и условий деятельности организации.
В условиях борьбы с введенными ограничениями и волатильностью финансовой системы, многие транспортные предприятия Российской Федерации испытывают проблемы, связанные с отсутствием четко разработанных и обоснованных
критериев нормального функционирования, осно-

ванных на процессно-ориентированном менеджменте ресурсов, задействованных в производстве ‒
финансовой, материальной и трудовой стратегии
компаний, чья результативность невозможна без
применения и внедрения эффективных инструментов управления.
В настоящее время, авиакомпании – это гиганты рынка перевозок, что подразумевает наличие
большого парка авиалайнеров, и ответственность за
грамотное распределение технологических и человеческих ресурсов. Эффективное и результативное
управление всеми отделами – необходимая часть
функционирования всей компании.
Выделяют четыре основных фактора эффективности, которые влияют на деятельность компании [3]:
- Финансовый. Прогнозируемые финансовые
показатели, ожидаемые от приведения стратегии в
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жизнь, а также является базовой при определении
остальных целей и показателей.
- Потребительский. Выявленная группа или
группы пользователей в секторе потребительского
рынка, для которых предприятие реализует собственные продуктовые стратегии. Сектора рынков
определяются, как инвестиционные точки, в которых ставится задача повышения финансовых критериев. Параметры потребительской группы включают в себя: выполнение ожиданий клиента, лояльность, потенциал по увеличению прибыли
компании и расширению клиентской базы.
- Внутренний (организационные процессы).
Данные процессы формируются в виде деятельности, которая направлена на достижение целей потребителей и акционеров. Финансовые потоки
внутренних бизнес-процессов берут свое начало из
операционной деятельности и реализации инновационных продуктов, а заканчивается послепродажным сервисом.
- Обучение и развитие. Данный фактор считается основным показателем, который определяет
успешность сформированных целей и приемлемость достигнутых показателей, связанных с подготовкой и повышением квалификации персонала
компании. Обеспечивает компанию соответствующей инфраструктурой для достижения стратегических целей, включая условия выполнения целевых
параметров, обозначенных первыми тремя факторами.
Каждый из представленных показателей включает в себя основной вопрос, с которым он ассоциируется. Поиск решения для достижения необходимой величины обозначенных показателей становится главным вектором достижения целей,
обозначенных в стратегии развития компании.
Рассмотрим более детально авиакомпанию АО
«Сибирь» (Бренд «S7 Airlines». Основной вид деятельности авиакомпании составляют регулярные
грузовые и пассажирские авиаперевозки на международных и внутренних линиях. В настоящее время
авиакомпания обеспечивает в России работу внут-
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ренних маршрутов, соединяющих наиболее крупные по пассажирообороту узлы в Москве, Новосибирске и Иркутске.
В течение последних 15 лет использовала различные классы и типы самолетов. До конца 2008
года в арсенале авиакомпании были такие самолеты
как: Ту-154, Ил-86 и Ту-204. В ноябре 2008 года использование советских воздушных судов в гражданской авиации было полностью прекращено Российским законодательством, в связи с этим многие
авиакомпании перешли на зарубежные аналоги. [1]
Стратегическая цель S7 Airlines направлена на
устойчивое развитие для достижения лучших мировых показателей эффективности бизнеса авиаперевозок. Для достижения стратегических целей компания ставит следующие задачи, направленные на
развитие технологий, маркетинга и уровня сервиса:
- расширение сети маршрутов с увеличением
нагрузки на основные международные аэропорты
Домодедово и Толмачево, а также расширение
транспортной базы в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Иркутске;
- поиск и разработка новых внутренних и международных маршрутов;
- поддержка и развитие государственных региональных авиаперевозок;
- развитие партнерских отношений с зарубежными авиакомпаниями;
- повышение удобства для трансфертных пассажиров;
- запуск различных социальных сервисов, ориентированных на клиента;
- реализация политики поддержания денежных резервов на достаточно высоком уровне.
Анализ сегментации стоимости билетов выявил
два
ценовых
сегмента:
до 6 тысяч рублей (Рис. 1) и дороже 20 тысяч рублей (Рис. 2). В первом сегменте лидером является
«Победа»: она занимает 33,8% рынка. Далее «Utair»
с 26,7% рынка, «S7» c 16,2%, «Аэрофлот» с 5,5% и
в конце с 3,7% – «Уральские авиалинии». Во втором сегменте лидирует «S7» с долей в 32,7%, далее
«Аэрофлот» с 21,6%, «Уральские авиалинии» с
14%, «Nordwind» с 8,6% и «Utair» c 6,1%. [1]

Рисунок 1 – Рыночные доли авиакомпаний по количеству проданных билетов. До 6 тысяч рублей, 2020 г.
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Рисунок 2
Рыночные доли авиакомпаний по количеству проданных билетов. От 20 тысяч рублей, 2020 г.
Несмотря на общую политическую и экономическую нестабильность и все события в 2020 году,
авиакомпания продолжала улучшать свои операционные результаты. На фоне других компаний снижение величины пассажирооборота произошло не

на столь значительную величину, были осуществлены
более 40 тыс. рейсов.
Таблица 1

Основные производственные показатели
Показатель
2019
2020
Пассажирские перевозки – всего
Пассажирооборот, млн. пкм
11 476
5 558
Пассажиров перевезено, тыс.
16 053
12 349
Процент занятости кресел, %
87,0
80,0
Грузоперевозки – всего
Перевезено грузов и почты, тонн
34 924
34 810
Грузооборот, тыс. ткм
76 402
76 373
Общие показатели
Тоннокилометры, млн. ткм
1 796
1 796
Процент коммерческой загрузки
72,0
71,7
Правильно выстроенная политика в 2019 году,
позволила компенсировать в 2020 году негативную
динамику по некоторым показателям:
- количество воздушных судов увеличено с 46
до 62 единиц, эксплуатация регионального самолета Embraer E170;
- поддержка парка: сохранение процента занятости кресел снова превысило 80%;
- активное развитие маршрутной сети.
В 2020 году компанией было принято решение
сосредоточить вектор развития на перевозках по
внутренним линиям, поскольку международные
рейсы были закрыты и считались дорогими в плане
содержания. Также авиакомпания открыла рейсы в
южных направлениях, тем самым позволив осуществлять регулярные рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, из Новосибирска в Волгоград и Оренбург, из Владивостока
в Анадырь на черноморское побережье, Сочи и
Симферополь.
Помимо указанных мероприятий, в 2020 году
были предприняты шаги по продвижению сервисов, которые позволяют сделать путешествие пассажиров максимально комфортным, а инфраструктуру авиакомпании клиентоориентированной на
всех этапах:

Изменение, %
6
5
0,1
0
0
5,6
0,3

- реализована поддержка сервисов бесконтактной оплаты авиабилетов через Android Pay и Apple
Pay [4];
- реализована возможность выбора специального питания;
- внедрен сервис по информированию о статусе рейса по смс и в мобильном приложении [4];
- добавлен функционал онлайн-оплаты повышения класса обслуживания на сайте и в мобильном приложении; [2]
Таким образом, рассмотрение комплекса показателей деятельности авиакомпании АО «Сибирь»
(финансовых, уровня развития сервиса, и маршрутной сети, реализации стратегических целей), позволяют однозначно заявлять, что авиакомпания, работающая под брендом «S7» старается активно развивать свои сервисы, расширять услуги и
маршрутную сеть. Данный подход в долгосрочной
перспективе позволит повысить качество оказываемых услуг, а применяемая в компании система
внутреннего аудита позволит поддерживать на высоком уровне внутренние производственные и технологические процессы, грамотная работа с персоналом и повышение квалификации обеспечит качественное оказание услуг клиентам, что в итоге
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повысит рентабельность деятельности компании.
[5]
Подводя итоги исследования. необходимо заметить, что в статье рассмотрена деятельность
авиакомпании АО «Сибирь» в рамках текущей экономической ситуации на рынке авиаперевозок.
Были рассмотрены основные факторы эффективности и их влияние на деятельность компании. Кратко
изложены действия компании для минимизации
рисков на фоне сокращения числа авиаперевозок.
Анализ деятельности выявил, что авиакомпания активно развивают сеть внутрироссийских региональных перевозок с целью компенсации снижения международных перелетов. Компания развивает
инновационные
сервисы,
добавляя
возможность оказания цифровых услуг, в т.ч. бесконтактной оплаты.
Таким образом, комплекс мер авиакомпании
АО «Сибирь» показал свою эффективность по результатам отчетов за финансовый период.
Литература
1. Годовой отчет АО «Сибирь» за 2020 год.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.s7.ru
2. Жаков, В.В., Филимонова, З.В. Мировой
опыт реализации логистических технологий и его

применение для повышения конкурентоспособности транспортных услуг [Текст] / В.В. Жаков, З.В.
Филимонова // Транспортное дело России. 2017. №
6. С. 49-53.
3. Сорокина А.В. Механизм реализации эффективной стратегии компании с помощью сбалансированной системы показателей. Учебное пособие
для студентов магистратуры по направлению «Менеджмент» [Текст] / А.В. Смирнова // М.: МИИТ,
2011 -153 с.
4. Терешина, Н.П., Чуверина, О.Г. Повышение уровня цифровизации пассажирского транспорта [Текст] / Н.П. Терешина, О.Г. Чуверина // Автоматика, связь, информатика. – 2021. – № 4. – С.
31-32.
5. Терешина, Н.П., Флягина, Т.А., Чуверина,
О.Г. Повышение экономической устойчивости деятельности пассажирских транспортных компаний с
учётом зарубежного опыта [Текст]/ Н.П. Терешина,
Т.А. Флягина, О.Г. Чуверина // Вклад транспорта в
национальную
экономическую
безопасность:
Труды IV Международной научно-практической
конференции, Москва, 11 апреля 2019 года / Под редакцией Р.А. Кожевникова, Ю.И. Соколова, З.П.
Межох. – Москва: Российский университет транспорта, 2019. – С. 339-341.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОЕННОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ
Семененко О.М.
https://orcid.org/0000-0001-6477-3414
доктор военных наук, профессор
начальник научно-исследовательского отдела экономического анализа
Центрального научно-исследовательского института Вооружённых Сил Украины, Киев, Украина
Воронченко И.О.
https://orcid.org/0000-0001-6074-2995
Министерство обороны Украины, Киев, Украина
Харитонов К.В.
https://orcid.org/0000-0003-1640-853X
начальник-финансово-экономического отдела
Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины, Киев, Украина
Мотрунич И.И.
https://orcid.org/0000-0001-6117-1784
начальник-финансово-экономического отдела
Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины, Киев, Украина
Скворок И.М.
https://orcid.org/0000-0002-5788-6282
старший преподаватель кафедры военной подготовки
Национальный авиационный университет, Киев, Украина
Мороз И.В.
https://orcid.org/0000-0001-9988-2119
старший преподаватель кафедры военной подготовки
Национальный авиационный университет, Киев, Украина

Sciences of Europe # 83, (2021)

7

MAIN THEORETICAL FEATURES OF THE INTERCONNECTION OF MILITARY AND
ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE MODERN MILITARY-POLITICAL SITUATION
Semenenko O.
https://orcid.org/0000-0001-6477-3414
Doctor of Military Sciences, Senior Researcher,
head of the research department
Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine
Voronchenko I.
https://orcid.org/0000-0001-6074-2995
Ministry of Defence Ukraine Kyiv, Ukraine
Kharytonov K.
https://orcid.org/0000-0003-1640-853X
head of the financial and economic department
General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Kiev, Ukraine
Мotrunych I.
https://orcid.org/0000-0001-6117-1784
head of the financial and economic department
General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Kiev, Ukraine
Skvorok I.
https://orcid.org/0000-0002-5788-6282
Senior lecturer
Department of military training National Aviation University
Kyiv, Ukraine
Moroz I.
https://orcid.org/0000-0001-9988-2119
Senior lecturer
Department of military training National Aviation University
Kyiv, Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-83-3-6-17
АННОТАЦИЯ
Проблемы выбора рациональных объёмов оборонных расходов или новых интеллектуальных и технологических путей развития страны есть сегодня одними из ключевых в современном мире политического, военного, технического, морального противостояния многих стран между собой. Сегодня нередко
противопоставляется усиление обороноспособности страны к росту её благосостояния. Существующее сегодня недопонимание проблем национальной безопасности, направленное на уменьшения роли и важности военных, силовых аспектов национальной безопасности с дальнейшим их противопоставлением социально-экономическим аспектам развития страны есть сегодня критически угрожающим для Украины. Современные внешне-политические условия развития многих стран не лидеров с военной и экономической
области требуют актуализации изучения вопросов военной и экономической безопасности страны с дальнейшим изучением этих составляющих национальной безопасности как единого целого – военно-экономической безопасности. Приоритетность этих исследований необходима для исключения вопросов противопоставления обеспечения экономического развития страны и защиты от военных угроз. Авторами в статье рассмотрены взгляды учёных на роль и место военно-экономической безопасности в общей системы
национальной безопасности с изучением различных вариаций понятия “военно-экономическая безопасность государства”, а также сделаны выводы по вопросам возможного изучения военно-экономической
составляющей как единой составляющей национальной безопасности. Проведенный в статье анализ теоретических аспектов определения экономической и военной безопасности государства на основе сравнения их понятийных аппаратов и границ их влияния дозволил сделать ряд выводов о их взаимосвязи между
собой. Результаты анализа показывают, что сегодня имеющийся методический аппарат расчёта уровня
военно-экономической безопасности Украины однозначно не определён, а также нет однозначных взглядов ни на систему показателей оценивания уровня военно-экономической безопасности, ни определения
степени её влияния на национальную безопасность страны, что, в свою очередь, не позволяет корректно
определить её состояние с учетом военно-экономических отношений и в условиях отсутствия полной информации.
ABSTRACT
The problems of choosing rational volumes of defense spending or new intellectual and technological ways
of the country's development are today one of the key issues in the modern world of political, military, technical,
moral confrontation between many countries. Today, the strengthening of the country's defense capability is often
opposed to the growth of its well-being. The current misunderstanding of national security problems aimed at
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reducing the role and importance of the military, power aspects of national security with their further opposition
to the socio-economic aspects of the country's development is today critically threatening for Ukraine. Modern
external political conditions for the development of many countries that are not leaders in the military and economic fields require the actualization of the study of issues of military and economic security of the country with
further study of these components of national security as a whole - military and economic security. The priority of
these studies is necessary to eliminate the issues of opposing the provision of the country's economic development
and protection from military threats. The authors in the article consider the views of scientists on the role and place
of military-economic security in the general system of national security with the study of various variations of the
concept of "military-economic security of the state", and also draw conclusions on the possible study of the military-economic component as a single component of national security. The analysis of the theoretical aspects of
defining the economic and military security of a state based on a comparison of their conceptual apparatuses and
the boundaries of their influence, carried out in the article, made it possible to draw a number of conclusions about
their relationship with each other. The results of the analysis show that today the existing methodological apparatus
for calculating the level of military and economic security of Ukraine is not unambiguously defined, and there are
no unambiguous views either on the system of indicators for assessing the level of military and economic security,
or on determining the degree of its influence on the national security of the country, which, in its turn, does not
allow to correctly determine its state, taking into account military-economic relations and in the absence of complete information.
Ключевые слова: военная безопасность, военно-политическая обстановка, военно-экономическая
безопасность, военные (оборонные расходы), экономическая безопасность.
Keywords: military security, military-political situation, military-economic security, military (defense
spending), economic security.
Проблема выбора рациональных объёмов оборонных расходов или новых интеллектуальных и
технологических путей развития страны есть сегодня одними из ключевых в современном мире политического, военного, технического, морального
противостояния многих стран между собой.
Сегодня нередко противопоставляется усиление обороноспособности страны к росту её благосостояния. Однако сторонники такого подхода часто при приходе к политической власти видят ряд
ошибок, которые неизбежно настигнут правящий
круг в случае недостаточного внимания до внешней
и внутренней безопасности страны. Сегодня как никогда просто необходимо учитывать влияние
уровня военной безопасности страны на ее благосостояние и на благосостояние её населения. Это влияние проявляется, прежде всего, через усиление
конкурентных позиций государства во время ведения переговоров с другими странами. Забота о собственной безопасности создаёт позитивное влияние
на повышение её переговорной силы.
Сегодня страны-лидеры в мировом экономическом и технологическом развитии активно используют силовые методы в глобальной конкуренции,
избегая широкомасштабных войн, и акцентируя аспекты ведения противостояния между странами в
пользу «гибридных» действий. Защита от военных
угроз есть ни что иное как защита национального
суверенитета страны через усиление её обороноспособности и вытекающее из этого последствия к
недопущению давления извне на страну и ее резидентов для принятия невыгодных им решений по
развитию её национальной экономики и страны в
целом.
Существующее сегодня недопонимание проблем национальной безопасности, направленное на
уменьшения роли и важности военных, силовых аспектов национальной безопасности с дальнейшим
их противопоставлением социально-экономиче-

ским аспектам развития страны есть сегодня критически угрожающим для Украины. Современные
внешне-политические условия развития многих
стран не лидеров с военной и экономической области требуют актуализации изучения вопросов военной и экономической безопасности страны с дальнейшим изучением этих составляющих национальной безопасности как единого целого – военноэкономической безопасности для исключения вопросов противопоставления обеспечения экономического развития страны и защиты от военных
угроз. То есть в обществе за последние десять лет в
разы актуализировался вопрос о невозможности
экономии на собственной безопасности, если её политическое руководство живёт жизнью государства.
Предложенный материал позволит уточнить
некоторые аспекты становления понятия военноэкономической безопасности в Украине. Оборонная достаточность государства в такой сфере как
военная безопасность в своём большинстве должна
рассчитывать только на собственные людские, финансовые, материальные ресурсы. Соблюдение
этого правила гарантирует стране снижение уровня
военных угроз по отношению к ней, твёрдость в отстаивании своих политических и экономических
позиций, а также стабильность развития национальной экономики, что есть основой благосостояния любой страны и её населения.
Понятие “военно-экономическая безопасность” является достаточно новым, но его применение сегодня уже имеет определенную историю развития и становления в литературе. Проблемы этого
вида безопасности еще нуждаются в тщательных
исследованиях. Анализ процессов становления и
развития военной организации государства (ВОГ) с
целью повышения уровня обороноспособности
Украины показывает, что в большинстве основных
документов по развитию ВОГ (Военная доктрина,
Конституция Украины, Законы – “О национальной
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безопасности”, “О Вооруженных Силах Украины”
и т.п.) практически не отражаются вопросы военноэкономического характера, которые в современных
условиях развития Украины и ее ВОГ становятся
определяющими. Это вызвано достаточно низким
уровнем проведения исследований по проблемам
влияния военно-экономического фактора на процессы реформирования, развития и возможного
применения ВС Украины.
Геополитические изменения, изменения форм
и способов решения международных проблем и
конфликтов, переход к решению военных противоречий между государствами невоенными средствами, укрепление тенденций силового решения
конфликтов (особенно со стороны Российской Федерации (РФ)) обусловливает необходимость решения проблемы повышения обороноспособности
Украины отталкиваясь от современных реалий развития экономики страны, то есть обосновывать
дальнейшие пути и направления развития ВОГ с военно-экономической точки зрения.
По некоторым подходами, которые существуют в Украине военно-экономическую безопас-

ность считают составляющей экономической безопасности, которая непосредственно связана с
обеспечением обороноспособности государства
(рис. 1, рис. 2, рис. 3).
ВЭБ характеризует возможность и готовность
государства обеспечивать экономические, социальные, научно-технические, информационные условия развития военно-экономического потенциала
на уровне, который гарантирует военную безопасность страны, а также способность ОПК Украины
гарантировать удовлетворение военно-экономических потребностей на уровне рациональной оборонной достаточности (табл. 1).
Обеспечение военно-экономической безопасности является одной из важнейших функций государства. Как специфическое направление государственной военно-экономической политики процесс
обеспечения военно-экономической безопасности
охватывает систему взаимоотношений между хозяйствующими субъектами по удовлетворению военных потребностей общества и имеет целью поиск
оптимальных путей решения комплекса военноэкономических проблем.

Военно-экономическая

Технологическая

Ресурсно- сырьевая

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА

Социальный, демографический и экологический аспекты

Финансовая

Энергетическая

Продовольственная

Рисунок 1. Составляющие экономической безопасности согласно взглядам
В. Т. Шлемко и И. Ф. Бинько
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Военно-экономическая
Аграрная

Ресурсно-сырьевая

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА

Технологическая

Демографическая

Финансовая

Энергетическая

Безопасность финансовокредитной сферы

Экологическая
Продовольственная

Социальная

Внешнеэкономическая
Промышленно-техническая

Приватизационная

Рисунок 2.
Составляющие экономической безопасности согласно взглядам Бизнес-школы “Интел-синтез”
Источник: Олейников, Е. (1997) “Основы экономической безопасности: государство, регион, предприятие,
личность”. ЗАО «Бизнес-школа» Интел-синтез». Москва.
Внешние составляющие

Внешне-экономическая
Экспортная
Импортная

Внутренние составляющие

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА

Ресурсно-сырьевая
Энергетическая

Демографическая
Теневая

Финансовая
Военно-экономическая

Экологическая
Социальная
Продовольственная

Информационная

Технологическая

Рисунок 3. Составляющие экономической безопасности согласно взглядам
В. И. Мунтияна
Источник: Мунтіян, В. (1999) “Економічна безпека України”. Монографія. Київ.
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Таблица 1
Вариации понятия “военно-экономическая безопасность государства”
Автор
Определение
Это возможность и готовность государства обеспечить экономические, социальные,
научно-технологические и информационные условия развития военно-экономичеВ. И. Ольшевский
ского потенциала на таком уровне, который гарантировал бы военную безопасность
государства.
Характеризуется возможностью и готовностью государства обеспечивать экономические, социальные, научно-технологические и информационные условия развития
военно-экономического потенциала на таком уровне, который гарантировал бы воВ. И. Мунтиян
енную безопасность государства, а следовательно способностью ОПК гарантировать
удовлетворение военно-экономических потребностей на уровне рациональной оборонной достаточности.
Это состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних
Д. О. Гордиенко
угроз, при котором оно способно удовлетворять экономические потребности военной организации для строительства, содержания и устойчивого развития.
Это способность военной экономики устойчиво поддерживать необходимую военА. И. Пожаров
ную мощь и реализовывать военно-экономический потенциал в меру и сроки, предусматриваемые военной доктриной государства.
Это состояние национального хозяйства, при котором имеет место достаточное разВ. П. Корсунь
витие и сохранение научно-производственного потенциала военной экономики,
обеспечивает материально-техническое оснащение вооруженных сил.
Характеризует степень реализации национальных интересов Украины в военно-экономической сфере в условиях воздействия внутренних и внешних угроз мирного вреО. М. Олийник
мени и обеспечения устойчивого функционирования военной экономики в период
вооруженного противостояния.
Это такая степень развития военной экономики, что гарантирует ее устойчивое
И. В. Кириленко
функционирование в период вооруженного противостояния и обеспечивает в мирное
время удовлетворение оборонных потребностей на уровне разумной достаточности.
Источник: подготовлено авторами на основании источников [8]-[14].
Военно-экономическая безопасность обеспечивает выполнение требований военной безопасности. Но выполнение этих требований возможно при
достаточной экономической безопасности. В то же
время выполнение отдельных требований военноэкономической безопасности способствует и повышению уровня экономической безопасности. Это
обусловлено тем, что отдельные пути направлений
различных видов безопасности имеют двойное (и
даже больше) назначения, обеспечивает тесные взаимосвязи между ними. Так подрыв экономической
безопасности ведет к подрыву экономического потенциала, а отсюда и военно-экономического потенциала. Поэтому почти все составляющие экономической безопасности имеют и оборонное значение и также влияют на военно-экономическую
безопасность.
В свою очередь, экономическая система государства обеспечивает жизнедеятельность (финансирования) других подсистем национальной системы государства, в том числе оборонной.
Окончательного определения составляющих
элементов военной безопасности (в исследованных

документах) сегодня также нет. Хотя, были попытки выделения ее составляющих приведенных
на рис. 4.
Сегодня в ВЭБ следует рассматривать: возможность и готовность экономики обеспечить финансовые потребности оборонного сектора государства для его устойчивого развития с учетом влияния потенциальных негативных / позитивных
рисков.
Для советских ученых ВЭБ - это способность
военной экономики устойчиво поддерживать необходимую военную мощь и реализовать военно-экономический потенциал (ВЭП) в объеме и в сроки,
предусмотренные военной доктриной государства.
А. И. Пожаров утверждал, что вопрос разработки
показателей, пороговых значений и критериев ВЭБ
государства, как необходимого условия ее мониторинга и прогнозирования расходов на национальную оборону имеют огромное значение. Важнейшими категориями и показателями ВЭБ является
ВЭП и военно-экономическая мощь (ВЭМ), которые являются экономическими категориями, производными от экономического потенциала (ЭП) и
экономической мощи (ЭМ) страны.
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Военно-экономическая

Военно-технологическая

Военно-политическая

ВОЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА

Военно-экологическая

Военно-информационная

Военная

Военно-социальная
Рисунок 4. Составляющие военной безопасности государства
Источник: подготовлено авторами на основании источников [8]-[14].
Экономический потенциал страны - это объективные возможности, которыми располагает государство для производства материальных средств
для удовлетворения потребностей общества. Эти
возможности определяются объемом и качеством
реальной экономики. Показателями ЭП является
количество и структура трудовых ресурсов; величины производственных фондов, минерально-сырьевых ресурсов, топлива, энергии и т.д. Если ЭП
показывает, каким может быть общественное производство, то экономическая мощь - это реальная
способность экономики удовлетворять разнообразные потребности общества. Количественно ВЭМ
государства определяется масштабами военной
экономики (ВЭ). Обобщенную картину ВЭБ дают
представленные в динамике показатели экономической мощи, военной мощи, ВЭП и ВЭМ.
Согласно состояние военной экономики, ее
масштабы и структуру, тенденции развития, способность выполнять свое функциональное назначение. Эти показатели можно свести в три группы: а)
обобщающие показатели ВЭБ, б) показатели элементов структуры военной экономики, в) важнейшие пропорции, качественные показатели.
Согласно произведений болгарского исследователя Т. М. Мкртчяна, который осуществил анализ
изменений составляющих элементов экономической безопасности постсоветских стран, а также
ряда стран Западной Европы были определены основные составляющие экономической безопасности государства (рис. 5). В его работе одной из
внешних составляющих экономической безопасности государства выступает силовая, которая должна
обеспечить осуществление экономических интересов страны силовым путем. Есть интересным то,
что Т. М. Мкртчян поддерживает милитарисские
тенденции как залог дополнительного развития
экономики государства во всех ее аспектах. Поэтому, с этой позиции интересны исследования составляющих элементов экономической системы
РФ, как представителя данного идеологического
направления.

Центр стратегических оценок и прогнозов РФ
также занимался исследованием вопроса выделения военно-экономической составляющей. Труды
таких экономистов, как Л. И. Абалкин, С. А. Бартенев, С. Ф. Викулов, Ю. Е. Власьевич, В. И. Золотарев, В. Д. Королев, AM Никонов, К. И. Спидченко,
И. И. Юдин посвященные проблемам экономики и
ВЭБ страны, стали методологической основой для
анализа современного состояния экономики, возможностей по удовлетворению военно-экономических потребностей государства, в том числе и потребностей безопасности.
В последнее время подчеркивается, что “состояние национальной безопасности напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения
национальной безопасности”, поэтому предложено
выделить военно-экономическую составляющую
влияния на экономику страны. Между экономической и ВЭБ существуют прямые взаимосвязи, при
этом состояние второй обусловлено первой. Основой ВЭБ является ОПК. Поэтому ВЭБ большим образом обусловлена состоянием вооружения ВС
Украины.
Сегодня в литературе активно обосновывается
специфика выделения военно-экономической безопасности как интегрирующей составляющей двух
различных сфер национальной безопасности: военной и экономической безопасности государства.
При этом военно-экономическая безопасность
также является видом национальной безопасности
государства, ее важной составной частью. Определены компоненты и структурные элементы военноэкономической безопасности. Ученые уверены, что
важнейшим условием эффективной деятельности
по поддержанию военно-экономической безопасности на необходимом уровне является создание
механизма ее осуществления. Этот механизм должен включать систему показателей-индикаторов,
критериев и пороговых значений уровня военноэкономической безопасности, которые должны гар-
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монично вписываться в систему показателей экономики национальной безопасности. В свою очередь,
использование мониторинга военно-экономиче-

ской безопасности дает возможность органам государственного управления в плановом порядке формировать военно-экономическую политику страны.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА

Внешние
Технологическая
Финансовая
Комерческая
Силовая (военная)

Внутренние
Информационная
Экологическая

Продукты питания и сырье
Энергетическая
Технико-производительная

Рисунок 5. Основные составляющие элементы экономической безопасности согласно взглядам Т. М.
Мкртчяна
Источник: Mkrtchyan, T. (2015) “State Economic Security System and Its components the Int'l Conference on
Research in Humanities, Sociology & Corporate Social Responsibility (RHSCSR’15)”. Sofia
В 90-х годах в США произошла довольно
успешная реструктуризация военной промышленности. Это объясняется многими причинами, среди
которых важнейшими были финансовая помощь и
жесткий контроль со стороны государства, активное использование рыночного механизма и передовых методов организационного управления на макроуровне. Успеха реформирования способствовал
и тот факт, что корпорации в этих целях, кроме усиления концентрации военного производства путем
слияний и поглощений, использовали и другие методы, в том числе диверсификацию и конверсию
производства, экспорт вооружения и тому подобное. В результате реструктуризации военной промышленности в течение короткого времени в США
возникли немногочисленные гигантские военнопромышленные компании, обладающие огромным
опытом, финансовыми, научно-техническими и
производственными возможностями для разработки и производства различной военной продукции. Существенно возросла степень концентрации
и монополизации военного производства, что существенно начало влиять на уровень экономической безопасности страны. Данная позиция по важности обеспечения ЭБ страны через регулирование
финансовых вливаний в ОПК приведены в собственной национальной стратегии развития. А проблемам важности исследования оборонной составляющей в системе ЭБ также уделяется значительное внимание.
Турцией также была предпринята попытка не
только выделение понятия военно-экономической
составляющей в системе экономической безопасности страны, но и проведены исследования по влиянию изменения ее уровня на развитие страны.

Экономический взгляд республики Беларусь
(член Организации Договора о коллективной безопасности) на обороноспособность страны и ее ВБ
считается важнейшим критерием по обеспечению
национальной составляющей страны. Общий уровень ВБ определяется через исследование изменений индексов избранных макроэкономических индикаторов. Даже в ее военной доктрине определен
перечень мероприятий по обеспечению и поддержанию основ экономического обеспечения военной
безопасности.
Сегодня, в условиях глобализационных мировых процессов, почти все страны с развитой экономикой стремятся обеспечить не только постоянство
своей территориальной и идеологической целостности путем обеспечения ВБ, но и экономическое
развитие. Военно-экономическое сотрудничество
государств связано с дополнительными инвестициями в ОПК, изменением производственных мощностей, или переориентацией производства, напрямую влияет на уровень экономической безопасности. В 1992 году между несколькими
государствами Евразии (в разное время организация объединяла от 6 до 9 государств) был заключен
Договор о коллективной безопасности. Члены организации признали, что военно-экономическое сотрудничество существенно влияет на развитие их
экономик и состояние военно-экономической безопасности и пересмотрели перспективы развития
собственных военно-экономических отношений
вплоть до 2020 года.
Отечественные исследователи в 2005 году подробно рассматривали вопрос влияния сотрудничества Украины и НАТО на состояние ее экономической безопасности. Они пришли к выводу, что
вступление страны в НАТО будет способствовать
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формированию эффективной, функциональной и
самодостаточной системы экономической безопасности государства и является важной гарантией ее
стабильного социально-экономического развития и
мощным стимулом повышения конкурентоспособности на мировом уровне, а также это позволит выработать современные подходы к формированию
внутренней политики Украины в области экономической безопасности с учетом опыта стран - членов
НАТО, поможет создать необходимую основу для
интеграции нашего государства в евроатлантические структуры в соответствии с Планом действий
Украина - НАТО и т.д.
То есть, учитывая уникальные оборонительные и политические возможности НАТО присоединение Украины к Альянсу в будущем позволит решить ряд важных задач для обеспечения экономической безопасности Украины:
1. Предоставление гарантий безопасности, в
соответствии с которыми нападение на Украину
означает нападение на всех членов;
2. Предоставление “ядерных гарантий”, в соответствии с которыми нападение на Украину с применением ядерного, химического или бактериологического оружия обернется адекватным ответом
со стороны ядерных держав - членов НАТО (США,
Великобритания, Франция);
3. Существенное снижение опасности развязывания войны против нашей страны (Украина является стратегически важным государством, в отличие от нейтральных Финляндии и Швеции. Геостратегические
преимущества,
которые
дает
контроль над Украиной, для потенциального агрессора могут перевесить риск, который будет сопровождать агрессия против нее);
4. Укрепление политической независимости и
защищенности страны от внешнего вмешательства
в ее внутренние дела в соответствии со стандартами
безопасности НАТО;
5. НАТО не требует размещения на территории
Украины своих баз в обмен на членство (мы имеем
достаточный военный, человеческий и технологический потенциал, чтобы обеспечить свою безопасность, используя лишь политическую “крышу”
НАТО и теоретическую возможность поддержки со
стороны членов Североатлантического альянса в
военное время, поэтому вступление Украины в
НАТО фактически будет “бумажным”, без образования новых военных баз возле границ России;
6. Укрепление территориальной целостности
нашего государства, лишение сепаратистов силовых основ для реализации своих намерений;
7. Значительное снижение военного и экономического давления, в том числе энергетического,
на Украину со стороны России ввиду возможной
негативной реакции на такие действия влиятельных
стран, пребывающих в союзе с нами;
8. Обеспечение гарантии надежной безопасности за относительно небольшие средства, поскольку ни для НАТО, ни для Украины нет необходимости размещать на нашей территории иностранные войска (опыт вхождения в альянс стран
Восточной Европы свидетельствует о том, что этот
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процесс может быть очень дешевым, к тому же
Украина никогда не будет иметь такого уровня безопасности, как при членстве в НАТО, даже если бы
тратила на цели обороны весь свой бюджет);
9. НАТО не требует массового перевооружения восточноевропейских армий или закупки своими членами вооружения производства стран
НАТО. Каждое государство имеет право по своему
усмотрению решать, какие вооружения и производства какой страны покупать для своих вооруженных сил. Украинские вооружение советского образца не является проблемой для вступления в Альянс;
10. НАТО не лишает своих членов возможности военно-технического сотрудничества с другими государствами;
11. Увеличение объема иностранных инвестиций в Украину, поскольку безопасность связана с
экономикой. Например, в Польшу, Чехию и Венгрию приток иностранных инвестиций за год после
объявления о вступлении в НАТО увеличился в 3,5
раза, в Румынию - на 141%;
12. Поступления из стран Альянса в Украину
легальных инвестиций - в отличие от российских
вложений, которые в основном являются нелегальными. Согласно исследованию организации
“Транспаренси Интернешнл”, среди 20 наименее
коррумпированных государств мира 10 - это
страны НАТО;
13. Появление новых возможностей для отечественных конкурентоспособных оборонных производств. От вступления в НАТО понесли потери низкоэффективные оборонительные комплексы в Словакии,
но
выиграли
высокотехнологичные
предприятия Польши и частично Чехии. Конкурентным преимуществом Украины является высокотехнологический ВПК, а также способность создавать в замкнутых циклах некоторые конкурентоспособные
на
мировом
рынке
образцы
вооружения -, например, в таких отраслях, как самолето-, танко-, судо- и ракетостроение, противовоздушная и противоракетная оборона;
14. Улучшение климата для осуществления
предпринимательской деятельности в Украине благодаря подъему международного инвестиционного
имиджа страны. В результате вступления в Североатлантический альянс Украины в глазах международных инвесторов потеряет статус “постсоветской
страны”, с соответствующим набором стереотипных штампов - коррупцией, преступностью и тому
подобное;
15. Полное вступление Украины в Евросоюз;
16. Устранение причин, которые сегодня существуют для маргинализации нашей страны, вытеснение ее на периферию международной политики,
уязвимости к внешним воздействиям;
17. Добавление Украины в круг “авторитетных” членов НАТО. Кроме США, к этой группе относятся Великобритания, Франция, Германия, Турция. Исходя из потенциала и значения Украины для
безопасности Европы, наша страна, вступив в
НАТО, может по своему влиянию и значению стать
в один ряд с этими государствами, “перепрыгнув”
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сразу несколько ступенек, на преодоление которых
потребуются десятилетия;
18. Создание необходимой среды для укрепления страны в отношении “тепличных”, благоприятных геополитических условиях.
В соответствии с выбранным внешнеполитическим курсом, Украине необходимо ежегодно
продолжать курс “Плана действий Украина-НАТО”
– документ, в котором определяются стратегические цели и приоритеты Украины для достижения
полной интеграции в евроатлантические структуры
безопасности и для создания стратегических рамок
для существующего и будущего сотрудничества
Украина-НАТО, в соответствии с хартией об особом партнерстве, является основой отношений
Украина-НАТО (план действий был разработан в
соответствии с решением Комиссии УкраинаНАТО с целью углубления и расширения отношений Украина-НАТО). В которых не обошло стороной и рассмотрение вопроса о структурной перестройке оборонно-промышленного комплекса
Украины. Также не стоит игнорировать наличие
статической связи изменений основных макроэкономических показателей и оборонных расходов
Украины, а также сопредельных с ней государств и
проявленную зависимость между оборонными расходами и экономическим ростом промышленно
развитых стран, что может быть полезным опытом
для Украины на пути к успешному выполнению
требований для входа в НАТО.
Требования НАТО для новых членов были
(они остаются и сейчас) преимущественно политическими. Страны-кандидаты должны были создать
стабильный демократический строй, соблюдать
рыночные реформы, подчинить армию гражданскому контролю, уважать права собственных этнических меньшинств и суверенитет соседних стран.
Кроме того, по мнению руководства НАТО, будущие члены Альянса должны были преодолеть свою
отсталость от западных стандартов обороноспособности. Во время вхождения Польши в НАТО оказалось: наряду с политическими и законодательными
направлениями, важное место занимает военное
направление – углубление интер оперативности и
совместимости польских Вооруженных сил к стандартам и процедурам Альянса, выполнение которых является длительным и затратным процессом.
Процедура вступления Польши в НАТО не завершила интеграцию оборонной системы Республики
Польша с военной системой Альянса, так как до дня
вступления государство выполнило лишь основные
требования, зато много задач среди согласованных
в рамках планирования военного строительства
требовали решения и реализации в последующие
годы.
НАТО уже добилось снятия или уменьшения
противоречий между Венгрией и Румынией, Румынией и Украиной, Турцией и Грецией и тому подобное. Сотрудничество с НАТО и США позволяет и
таким странам, как Польша, Чехия, налаживать широкий спектр отношений с Германией, не опасаясь
ее потенциала и возможных претензий на бывшие
немецкие земли.
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Большинство постсоциалистических стран, в
том числе и Украину, инвесторы и туристы на Западе рассматривают как “посткоммунистические”,
нестабильны. Отдельные страны, в частности Болгарию, они ассоциировали прежде всего с регионом
Балкан, что в свою очередь десятилетиями ассоциировался с межэтническими войнами, межгосударственной напряженностью, терроризмом, криминалом, коррупцией.
Присоединение к НАТО существенно изменило такой имидж, вследствие определенности с
цивилизационной принадлежности страны, предоставленным НАТО уровнем безопасности и требованиями НАТО внутренней политики новых странчленов. Негативное влияние расширения НАТО на
экономики государств-претендентов на членство
ограничивался исключительно определенным временным ростом их оборонных бюджетов. Однако,
расширение НАТО произошло без видимого вреда
для экономик государств-членов. Чисто экономические выгоды от расширения НАТО, представленные прежде всего в форме роста финансовой стабильности и увеличении прямых иностранных инвестиций, другие сопутствующие экономические
преимущества превысили экономические затраты,
связанные с расширением НАТО.
Существуют три особые уровне оценки влияния членства в НАТО на такую прежнюю коммунистическую страну, как Болгария. На первом уровне
мы наблюдаем изменения национальной армии и
военной инфраструктуры государства. Второй уровень преимуществ членства в НАТО отражает преобразования всей системы безопасности страны, в
том числе и военно-экономической составляющей.
Третий уровень преимуществ членства в НАТО
напрямую связан с благосостоянием и повышением
благосостояния всего общества, и поэтому он является четким и ощутимым для всех, даже для критиков Альянса. Эти преимущества происходят от снижения политического риска, обусловленного членством в НАТО, а это оказывает наиболее мощный
гарантийный пакет для всех экономических, институциональных и общественных организаций и агентов, которые действуют или стремятся действовать
в стране, новом члене НАТО.
Выводы.
Проведенный анализ теоретических аспектов
определения экономической и военной безопасности государства на основе сравнения их понятийных аппаратов и границ их влияния позволило
утверждать, что:
во-первых, несмотря на широкую применяемость в научной литературе понятия “военной безопасности” её теоретическое закрепление ныне отсутствует на законодательном уровне, а также, соответственно, не определены ее составные
элементы;
во-вторых, имеет место четкое разграничение
влияния экономической безопасности национального хозяйства и обеспечения устойчивости к внутренним и внешним угрозам к обеспечению способности удовлетворять потребности личности, семьи,
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общества и государства благодаря защите национальной экономики;
в-третьих, не учтены мощности военной экономики, в том числе оборонно-промышленного
комплекса - военно-экономической сферы отношений, ни в понятийном аппарате экономической безопасности, ни в методиках определения ее уровня;
выявлена зависимость между величиной финансирования военных нужд и их влиянием на развитие
экономических возможностей государства в соответствии с индивидуальным развитием экономики
конкретной страны.
Анализ роли военно-экономической составляющей в системе экономической и военной безопасности Украины и проанализированный опыт ее становления в других странах показывает, что имеющийся методический аппарат расчета уровня
экономической безопасности Украины, в котором
однозначно не определена ни система показателей
военно-экономической безопасности, ни методика
определения её уровня, не позволяет корректно
определить её состояние с учетом военно-экономических отношений и в условиях отсутствия полной
информации.
Таким образом, актуальным направлением
дальнейших исследований может быть необходимость решения научной задачи, которая заключается в создании механизма оценки влияния военноэкономической составляющей на состояние экономической безопасности национального хозяйства в
условиях неопределенности окружающей обстановки.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито основні тенденції розвитку туристичної діяльності у світі й Україні. Визначено
роль механізмів державно-приватного партнерства для розвитку туризму як однієї з найбільш перспективних галузей економіки. Обгрунтовано, що співпраця держави й бізнесу у сфері туризму створює сприятливі умови для ефективного використання наявних і залучення інвестиційних ресурсів у країну та окремі
її регіони.
ABSTRACT
The article reveals the main tendencies of tourism development in the world and Ukraine. The role of mechanisms of public-private partnership for development of tourism as one of the most perspective branches ofeconomy
is determined. It is substantiated that cooperation between the state and business in the field of tourism creates
favorable conditions for efficient use of existing and attraction of investment resources to the country and its
separate regions.
Ключові слова: партнерство, розвиток, державно-приватне партнерство, державне регулювання туристичного бізнесу, туризм.
Keywords: partnership, development, public-private partnerships, government regulation of tourist business,
tourism.
Вступ. Відповідно до чинного законодавства
Україною оголошено туризм та курортну сферу до
пріоритетних галузей вітчизняної економіки. Володіючи значними природними, рекреаційними, трудовими ресурсами рівень розвитку туристичної галузі в Україні та її частка у ВВП залишається низькою. За експертними оцінками, при повноцінному
використанні українського туристичного потенціалу надходження до бюджетів усіх рівнів можуть
становити приблизно стільки ж (близько 10 млрд.
дол. США на рік), скільки отримують країни, співвимірні з Україною за туристично – рекреаційним
потенціалом [11, c. 20]. На сьогодні Україна належить до країн зі значним, але нереалізованим туристичним потенціалом. Розвиток вітчизняної туристично-рекреаційної сфери потребує значних фінансових вкладень, в першу чергу, інвестиційних
ресурсів. Одним зі способів забезпечення сталого
розвитку туристичної сфери в регіонах є залучення
ресурсів приватного сектора на умовах державноприватного партнерства. Державно-приватне партнерство (ДПП) є механізмом узгодження та регулювання інтересів держави та бізнесу, а також забезпечення взаємовигідного співробітництва, метою якого є реалізація програм і проектів
соціально-економічного розвитку країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питанням різних аспектів функціонування ДПП та
можливостей його застосування для розвитку туристично-рекреаційної сфери присвячено публікації
Івашової Л.М. [1], Панасюк В.І., Арбузова Т.В.[2],
Козловського Є.В., Ткаченко Т.І. [3], Почерніної
Н.[4], Склярa Г.П., Карпенко Ю.В. [5], Стеченка
Д.М, Безуглого І.В.[6], Круглова В.В.[7], Лісіціної
І.І. [8], Леоненко Н.А. [9], Шуплат О.М. [10]. Окремі аспекти щодо можливостей його фінансування
туристичного сектору розглядалися також автором
в публікаціях [11 - 14].
Мета статті полягає у дослідженні сутності
ДПП та його особливостей у туристичній сфері.
Виклад основних результатів дослідження.
Наразі у міжнародному конкурентному середовище
посилюється боротьба в таких нових для світового
туризму сферах, як експансія бюджетних перевізників, виникнення горизонтальної та вертикальної
кооперації між учасниками ринку. Практично в усіх

провідних державах світу органи державної влади
намагаються відсторонитися від прямої участі у
формуванні або реалізації туристичного продукту.
Як результат такого процесу в країнах здійснюється
децентралізація державних управлінських повноважень на досконалих та зрілих туристичних ринках,
де процеси саморегулювання були підтримані високою якістю надання туристичних послуг, а також
розвиненою системою судочинства. Такими ринками стали, наприклад, Німеччина та Італія, де
сфера туризму знаходиться у винятковій
відповідальності місцевої влади (федеральних земель, провінцій). Питання координації дій учасників туристичного ринку вирішуються у зазначених державах регіональними та муніципальними
органами влади за допомогою державно-приватного партнерства. Ще у березні 2005 року Рада
Європи офіційно рекомендувала європейським
країнам активніше застосовувати механізми такого
партнерства для інфраструктурних перетворень [3,
с. 80].
Європейська економічна комісія ООН під ДПП
розуміє партнерство, що засновується з метою забезпечення фінансування, планування, створення й
експлуатації об’єктів та надання суспільних послуг.
Головними особливостями ДПП є: а) довгостроковість забезпечення та надання послуг (іноді понад 30 років); б) розподіл ризиків між державним і
приватним партнерами; в) різноманітність форм
довгострокових контрактів, що укладаються між
приватними та державними структурами [15].
Традиційне розуміння приватно-державного
партнерства як механізму залучення фінансових ресурсів та розподілу ризиків у виробництві суспільних благ з метою оптимізації зв’язку «ціна – якість»
за сучасних умов наповнюється новим змістом, уособленим в категорії «державно-приватне партнерство, орієнтоване на людей» (People-first Public-Private Partnerships) . Така нова модель ДПП, за баченням Європейської економічної комісії ООН, стає
засобом досягнення Цілей сталого розвитку і «фокусує ДПП на наданні «цінностей для людей»» [4,
c. 3008].
Шуплат О.М. застосовує комплексний підхід
до тлумачення ДПП, при цьому виділяє [10, с. 142]:
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• системний: ДПП – особлива система економічних відносин між державою і бізнесом;
• проектний: ДПП – угода між державою і
бізнесом про ведення спільної діяльності з метою
реалізації того чи іншого проекту;
• інституційний: ДПП – інститут, заснований на сукупності формальних і неформальних правил, що регулює спільну діяльність органів державної влади та підприємницьких структур, в межах
якого задовільняються інтереси суспільства і узгоджуються соціально-економічні інтереси сторін;
• управлінський: ДПП – ефективний механізм стратегічного і тактичного управління економікою країни, регіону;
• інвестиційний: ДПП – спосіб залучення інвестицій в економіку країни, регіону;
• соціальний: ДПП – спосіб залучення приватного сектора до діяльності з надання суспільних
послуг та реалізації соціально значущих проектів;
• відтворювальний: ДПП – спосіб активізації
економічного зростання і процесів відтворення в
стратегічних і суспільно значущих галузях народного господарства.
Змістовна сутність державно-приватного партнерства вимагає віднести до його суттєвих ознак
наступні [5, c.100]:
• забезпечення вищих техніко-економічних
показників ефективності діяльності, ніж у разі
здійснення такої діяльності державним партнером
без залучення приватного партнера;
• довготривалість відносин (від 5 до 50
років);
• передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного
партнерства;
• внесення приватним партнером інвестицій
в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.
Під державно-приватним партнерством у
сфері рекреаційно-туристичної сфери розуміють інституціональне та організаційне об’єднання між
державою та приватними структурами для впровадження суспільно необхідних проектів і програм в
рекреаційно-туристичній галузі. ДПП звертається
до інноваційних методів, що застосовуються державним сектором для укладання контракту із приватним сектором, який використовує свій капітал і
управлінський потенціал при реалізації рекреаційно-туристичних проектів відповідно до встановлених тимчасових обмежень і бюджету, тоді як державний сектор зберігає відповідальність за забезпечення населення цими послугами вигідним для
нього способом і впливає на економічний розвиток
і підвищення якості життя населення [7, c. 5].
Oднe з пepшиx дocлiджeнь, пpиcвяченe poлi
ДПП y тypизмi, 6yлo пpoвeдeнo BTO 2000 p. 98%
гpoмaдcькиx тa пpивaтниx ycтaнoв iз 90 кpaïн cвiтy
зaзнaчили poль ДПП як «дyжe вaжливy» a6o «вaжливy» y пocилeннi кoнкypeнцiï [1, с. 55].
Державно-приватне партнерство в рекреаційно-туристичній сфері – це співробітництво між
різними за ієрархією державними органами, органами місцевого самоврядування з юридичними чи
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фізичними особами, що здійснюється на основі договору в порядку, що встановлений законодавством. Українське законодавство передбачає державно-приватне партнерство у сфері природокористування,
охорони
здоров’я,
управління
нерухомістю, туризму, відпочинку, рекреації, культури та спорту.
Державно-приватне партнерство в рекреаційно-туристичній сфері характеризується як система юридично оформлених відносин між органами влади, що регулюють процеси організації
відпочинку на макро-, мезо- та макрорівнях, а також державними рекреаційно-туристичними установами, приватними підприємцями, при якій стає
можливим досягнення синергетичного ефекту та
створення або поліпшення інфраструктури, товарів, послуг чи ресурсів, спираючись на принципи
соціальної відповідальності, екологічності, економічної ефективності шляхом реалізації певних
проектів. Процес супроводжується розподіленням
ризиків, ресурсів і винагород між партнерами [6,
c.140]. Зa peзyльтaтaми aнaлiзy зacтocyвaння ДПП
y cфepi тypизмy вчeними визнaчeнo тaкi пepeвaги:
фiнaнcoвa пiдтpимкa aвiaкoмпaнiй для з6iльшeння
ïxньoгo нaвaнтaжeння; opгaнiзaцiя cпiльниx
пpoгpaм iз пpocyвaння тypиcтичниx мapшpyтiв;
фopмyвaння пpoгpaми знижoк нa piзнi види
тypиcтичниx пocлyг; cкopoчeння з6opiв yчacникiв
мiжнapoдниx тypиcтичниx виcтaвoк; cтвopeння
cпiльниx гpyп, зi з6opy й aнaлiзy iнфopмaцiï пpo
cтaн тypиcтичнoгo pинкy; пoлiпшeння eфeктивнocтi yпpaвлiння o6'єктaми тypизмy.
Публічно-приватне партнерство передбачає
державне втручання в діяльність із залученням
суб’єктів економіки регіонів, що дає їм суттєві переваги, зокрема, щодо підвищення ефективності
використання обмежених ресурсів туристичної галузі та слугує формою для її подальшого розвитку.
Так у туристичній галузі одним із таких видів співпраці є розвиток кластерної моделі, що передбачає
поєднання державних програм та приватних проєктів в одній системній моделі, сприяє підвищенню
рівня послуг, що надають споживачам, залученню
громади до розв’язання соціальних проблем, ефективності використання коштів у регіонах. Основне
завдання такого поєднання – досягти якісно нового
рівня конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг за рахунок спільних бізнес-інтересів та
координації дій членів кластера.
Типова модель туристичного кластера включає ряд обов’язкових компонентів: безпосередньо
туристичний сектор, що об'єднує туристичні фірми,
готельно-ресторанні комплекси, об’єкти рекреаційно-курортного профілю, природно-заповідний
фонд; виробничий сектор, який об’єднує виробників туристичної продукції, що мають пряме чи
опосередковане відношення до туристичної діяльності; науково-освітній сектор, що включає освітні
заклади різних рівнів, на які покладено забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах, та
науково-аналітичні установи, які розробляють
стратегії розвитку, проводять маркетингові дослідження та рекламні акції; управлінський сектор,
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який об’єднує фінансові інститути, органи державного управління і влади, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які координують
діяльність учасників об'єднання та виконують інші
функції відповідно до своїх повноважень [2].
Варто зазначити: наразі у світі налічується
більше 100 проектів державно-приватного партнерства, що реалізовані у сферах, пов’язаних із туризмом. Проекти ДПП реалізовуються у країнах усіх
регіонів світу, із різним рівнем економічного розвитку та туристичним потенціалом. Деякі з проектів орієнтовані на розвиток туризму по країні в
цілому (проекти ДПП у Таїланді, Австралії, Непалі,
країнах Карибського басейну, Канаді, Гані), інші –
на розвиток певних дестинацій та (або) певних
видів туризму на їхніх територіях (Кіпр, затока
Акаба, національні парки тощо). Існують й такі, що
стосуються розвитку певного об’єкта туристичної
привабливості (готель «Armada» у м. Стамбул, тематичний парк «Диснейленд» у м. Париж) [8, c.
200].
Результат державно-приватного партнерства в
галузі туризму може бути як матеріальним (створення туристичних інформаційних центрів, придбання нового обладнання, створення підприємства,
тематичного парку, сільських садиб, тимчасових
помешкань, туристичної стежки тощо), так і нематеріальним (створення туристичного кластера, туристично-рекреаційної зони, дестинації, репозиціонування дестинації, розробка програмного
продукту, розвиток окремих видів туризму, впровадження
програми
розвитку
туристичних
підприємств, підвищення безпеки туристів, управління заповідною територією, освітні програми
тощо).
У світовій практиці державно-приватного
партнерства в сфері туризму накопичена величезна
кількість прикладів співпраці держави і підприємницьких структур. Умовно цю співпрацю можна
розділити на три основні напрями [9, c. 65]:
1) співробітництво в області реалізації комплексних проектів, пов’язаних з необхідністю значних
вкладень в інженерну інфраструктуру і комунікацій
(схеми договорів концесій, лізингу або прямого
державного фінансування інфраструктурної частини проекту);
2) співробітництво в галузі створення об’єктів
туристичної та розважальної інфраструктури (використання різних інструментів стимулювання приватного сектора: пільги, податки, кредити так далі);
3) співробітництво в сфері маркетингу і просування національного туристичного продукту (створення Національних туристських адміністрацій).
Висновки. Таким чином, застосування механізму ДПП в туристично-рекреаційній сфері матиме
позитивні наслідки не тільки для даного сектору,
але й для інших видів діяльності. В основі ДПП закладена співпраця держави та бізнесу на взаємній
вигоді. Якщо держава ефективно виконує свої функції і створює сприятливе середовище для розвитку
туристичного бізнесу (зокрема, розбудова відповідної інфраструктури, будівництво готелів та ресто-
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ранів, створення туристичних продуктів), то в кінцевому рахунку це призводить до зростання кількості робочих місць, збільшенню податкових надходжень до держбюджету, розвитку територій. Ефективність співпраці держави й підприємницьких
структур підтвердила й світова практика, причому
реалізація проектів ДПП може відбуватися як на рівні країни загалом, так і стосуватися тільки конкретної території або конкретного туристичного продукту. На сьогодні в Україні відсутня належна нормативно-законодавча база, якою б регулювалися
відносини учасників ДПП, не врегульовано функції
та участь різних рівнів влади в даному процесі, відсутній досвід щодо реалізації проектів ДПП в сфері
туризму, відсутня зацікавленість з боку інвесторів
та брак державних фінансових ресурсів для реалізації проектів ДПП.
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ABSTRACT
The article discusses the issues of the debtor's fulfillment of obligations in accordance with the debt repayment
schedule, measures to restore the debtor's solvency during judicial reorganization. It is concluded that the debtor's
fulfillment of obligations in accordance with the debt repayment schedule cannot be secured by withholding,
pledge or forfeit.
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When the debtor applies to the meeting of creditors with a petition to apply to the economic court for
the introduction of judicial reorganization, the debtor's
petition must be accompanied by a plan of judicial reorganization, indicating the preliminary deadline and
schedule for repayment of the debt1. The following documents must be attached to the petition of the founders
(participants) or the owner of the debtor's property for
the introduction of judicial reorganization: the plan of
judicial reorganization, the schedule of debt repayment,
the minutes of the general meeting of the founders of
the debtor indicating the list of its founders who voted
to appeal to the meeting of creditors with a petition for
the introduction of judicial reorganization, and documents on ensuring by these persons the execution by
the debtor of the debt repayment schedule.
In order to provide creditors with the opportunity
to familiarize themselves with all the documents, persons who have the right to apply to the meeting of creditors with a petition to apply to the economic court for
the introduction of judicial reorganization are required
to provide the petition and the documents attached
thereto no later than two weeks before the date of the
meeting of creditors2. According to IK Soliev, the submission of the petition and the documents attached to it
later than the specified two-week period does not de-

prive the creditors of the opportunity to discuss this petition at the meeting of creditors. The meeting of creditors may be postponed to a later date if additional time
is required to study the submitted documents and the
petition3.
In accordance with part one of Article 77 of the
Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy",
the fulfillment of obligations in accordance with the
debt repayment schedule can be ensured by the methods provided for by law. According to IK Soliev, the
Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy"
does not provide detailed regulation of these methods,
since they are regulated in detail in Chapter 22 of the
Civil Code of the Republic of Uzbekistan.
Indeed, part one of Article 259 of the Civil Code
of the Republic of Uzbekistan establishes that the fulfillment of an obligation can be secured by a forfeit,
pledge, retention of the debtor's property, surety, guarantee, deposit and other methods provided for by law
or agreement. However, securing a forfeit and a deposit, as well as withholding, is not allowed, since a
forfeit and a deposit provide for the performance at the
expense of the debtor's property in case of default by

1Шишмарева

ENTERPRISES //Norwegian Journal of Development of the
International Science. – 2021. – №. 63-2. – С. 16-20.
3 Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О
банкротстве» / Авт. Коллектив: М.К.Азимов и др. – Ташкент: 2007. – С.238.
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the debtor, and the retention is the securing of the fulfillment of obligations by withholding the property of
the debtor himself4.
A pledge, surety, guarantee, as well as other methods provided by law and the contract, are allowed as a
way to ensure the fulfillment of an obligation in accordance with the debt repayment schedule. Since these
methods should not contradict the requirements of the
law and the nature of the relations regulated by the legislation, it is proposed to supplement Article 77 of the
Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy"
with the following parts:
“The performance of obligations by the debtor
in accordance with the repayment schedule can be
secured by a pledge (mortgage), surety and other
methods provided for by legislation and the contract.
The debtor's performance of obligations in accordance with the debt repayment schedule cannot
be secured with retention, pledge or forfeit".
The official (procedural) basis for the introduction
of judicial rehabilitation in relation to the debtor-legal
entity is the determination of the economic court,
which, in turn, is adopted on the basis of the decision
of the meeting of creditors5.
The material basis for the judicial resolution procedure may be circumstances and facts that allow the
economic court to adopt a ruling on the introduction of
this bankruptcy procedure. Such facts include the real
possibility of collection from the debtor, as well as the
presence of third parties or the ability of the debtor to
make payment in accordance with the debtor's debt repayment schedule6.
When issuing a ruling on the introduction of judicial reorganization, the economic court considers the
legality of the proposed transactions to ensure the fulfillment of obligations. If the proposed security violates
the rights and legally protected interests of third parties
or does not comply with the requirements of the law,
the court is not entitled to issue a ruling on the introduction of judicial rehabilitation.
The rights and obligations of the persons who provided security arise not from the moment of the conclusion of the agreement, but from the date of the issuance
by the economic court of a ruling on judicial reorganization. This is justified, since the security is provided
for the purpose of introducing judicial rehabilitation.
According to part three of Article 77 of the Law of
the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy", the
agreement between the debtor and the persons providing security is concluded in writing, unless otherwise
provided by law.

It should be noted that it is not allowed to draw up
a written agreement after a ruling on the introduction of
judicial rehabilitation has been issued7. Since, in accordance with part three of Article 75 and parts four and
five of Article 76, one of the grounds for making a ruling on the introduction of judicial rehabilitation is a petition of a third party (or persons), subject to the provision of security for the performance of the debtor's obligations in accordance with the debt repayment
schedule, the proof of which is the already signed
agreement, it can be concluded that the agreement
should be signed only before the adoption by the economic court of the ruling on the introduction of judicial
reorganization.
The agreement is signed on the part of the creditors by a representative of the meeting (committee) of
creditors. In the case when the judicial reorganization
was introduced at the initiative of the economic court
under part three of Article 75 of the Law of the Republic of Uzbekistan, the agreement is signed by the interim manager.
On the other hand, the agreement is signed by the
providers of the collateral. The signing of the agreement by the debtor himself is not required8.
In this connection, part three of Article 77 of the
Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy"
should be stated as follows: "The agreement on securing the obligations of the debtor in accordance with
the debt repayment schedule is concluded in writing
before the day the economic court adopts the ruling
on the introduction of judicial reorganization and is
signed by the person or by persons who provided security, as well as a temporary administrator in the
interests of creditors".
It should be noted that the economic court, when
considering a petition of a third party and other persons
who have been granted such a right as filing a petition
for the imposition of judicial rehabilitation of the
debtor, is obliged to check the existence of a signed
agreement on securing the fulfillment of the debtor's
obligations9, and in the absence of such, refuse to satisfy the petition of these persons.
The amount of the provided security for the fulfillment of obligations must exceed the amount of the
debtor's obligations, reflected in the balance sheet as of
the last reporting date before the meeting of creditors
on the introduction of judicial rehabilitation, by at least
20 percent.
As I.K. Soliev notes, since the persons who provided security do not vouch for their own actions, but
for the fulfillment of the obligation by another person the debtor, then they should not be responsible with all

4
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of their property, but only within the limits of their obligations, those. within the value of the property or
property rights provided as security. The persons who
provided security become the guarantors that as a result
of the judicial reorganization the debtor's solvency will
be restored, and all creditors' claims will be satisfied in
accordance with the debt repayment schedule. If such
results are not achieved, the specified persons will bear
the responsibility established by the relevant agreement10.
According to the second part of Article 293 of the
Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the surety is
liable to the creditor in the same amount as the debtor,
including the payment of interest, reimbursement of legal costs for collecting the debt and other losses of the
creditor caused by default or improper fulfillment of
obligations by the debtor, unless otherwise provided by
the contract sureties11. According to the third part of
Article 293 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the persons who jointly gave the surety shall be
jointly and severally liable to the creditor, unless otherwise provided by the surety agreement.
Failure by the principal to fulfill his obligations to
the beneficiary gives the latter the right to present the
guarantor with a demand for the payment of a monetary
amount under a bank guarantee (Articles 299, 300, 305
of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan).
In addition, the sanitizing manager, on the basis of
Article 14 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, has the right to present the person who provided
security and did not fulfill his obligations, a claim for
compensation for losses caused by such actions12.
According to I.K. Soliev, the rule according to
which the person who provided security for the debtor's
obligations in accordance with the debt repayment
schedule is responsible for the debtor's failure to fulfill
these obligations within the value of the property and
property rights provided as security, in this case, apply
will not13.
The introduction of the judicial resolution procedure has two main goals: the first is to restore the debtor's solvency and repay debts to creditors in accordance
with the debt repayment schedule14. The first goal of

this litigation procedure is typical for almost all collection procedures (fully consistent with the approach of
the system of benefits for debtors in the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy"), while the second goal reflects the special nature of the litigation,
which, in turn, brings it closer neutral bankruptcy law
system15.
For these purposes, the main documents of the judicial resolution process are the judicial resolution plan,
aimed at restoring the debtor's solvency, and the debt
repayment schedule, which helps to ensure the repayment of creditors' debts16.
In accordance with Article 83 of the Law of the
Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy", the plan of
judicial rehabilitation should provide for ways of obtaining funds necessary for the debtor in the course of
judicial rehabilitation, in accordance with the debt repayment schedule. These requirements for the reorganization plan are aimed at achieving only one of the
goals of the litigation in question - the goal of debt repayment17.
In our opinion, it is necessary to specify measures
aimed at restoring the debtor's solvency, which is the
main goal of the plan of judicial rehabilitation18.
According to B. Khudoybergenov, measures to restore the debtor's solvency during judicial reorganization include:
- reorganization (transfer of the debtor's business
in whole or in part to one or several legal entities, sale
of part or all of the debtor's property, application of
forms of reorganization of legal entities);
- economic rehabilitation (conversion of production, closure of unprofitable production facilities);
- organizational rehabilitation (change of the head
of the debtor, suspension of his activities, expansion of
the functions of the rehabilitating manager)19;
- rehabilitation by legal means (collection of receivables, invalidation of transactions concluded
against the interests of the debtor, ensuring the continuation of the debtor's contracts, refusal of the debtor's
claim in favor of another, fulfillment of the debtor's obligations by third parties, placement of additional
shares)20.

Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О
банкротстве» / Авт. Коллектив: М.К.Азимов и др. – Ташкент: 2007. – С.245.
11 Ibratova, F. TERMS IN CIVIL LAw AND ThEIR
APPLICATION IN LEGAL PROTECTION OF CITIZENS
IN ThE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
12 Есенбекова, Ф. Т., Эсанова, З. Н., & Ибратова, Ф. Б.
(2021). ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СУДОМ
В
УЗБЕКИСТАНЕ.
In НАУКА
И
СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 156158).
13 Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О
банкротстве» / Авт. Коллектив: М.К.Азимов и др. – Ташкент: 2007. – С.246.
14 Ibratova F. TERMS IN CIVIL LAw AND ThEIR
APPLICATION IN LEGAL PROTECTION OF CITIZENS
IN ThE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
15Довлатова, Г. П., Ибратова, Ф. Б., Каращенко, В. В., Макеева, Е. И., Мирославская, М. Д., Пайкович, П. Р., &

Харлампенков, Е. И. (2021). Инновации, тенденции и
проблемы в области экономики, управления и бизнеса.
16 Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Justification and Justice by Judicial Acts //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 16.
17 Ibratova F., Narzullaev O. LEGAL NATURE OF LEGAL
RELATIONSHIP IN BANKRUPTCY //Norwegian Journal
of Development of the International Science. – 2021. – №.
64. – С. 24-26.
18 Ibratova F. Bankrotlik to ‘g ‘risidagi ishlarda prokuror
ishtiroki.
19 Ибратова, Ф. Б. (2019). ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 163170).
20 Худойбергенов Б.Б. Банкротлик таомили сифатида суд
санациясини такомиллаштириш. Фалсафа доктори
(Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун
тайёрланган диссертацияси автореферати. – Т., – 2019. –
Б.20.

10

Sciences of Europe # 83, (2021)
In this case, we believe that the requirements for
the external management plan specified in Article 106
of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy" should be included in the plan of judicial rehabilitation, since one of the main goals of external management is the restoration of the debtor's solvency, as
well as judicial resolution. Therefore, the measures to
restore the debtor's solvency, listed in Article 109 of the
Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy",
can also help in performing the functions of judicial rehabilitation. Thus, in the current Law of the Republic
of Uzbekistan "On Bankruptcy" there are no norms regulating the procedure of judicial rehabilitation, and
there are no reference norms in the Law of the Republic
of Uzbekistan "On Bankruptcy", which provide for the
possibility of applying a number of provisions on external management. We believe that the absence of such
reference norms does not allow the implementation of
the procedure of judicial rehabilitation and the effectiveness of its implementation will be very low.
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This article discusses the implementation of the study of robotics and 3D modeling in the school course. The
relevance of the development of educational robotics is revealed, federal programs and initiatives in the field of
robotics and implementation options in the educational process are described.
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В современном мире область применения робототехники в различных сферах жизнедеятельности человека очень широка и не перестает расти. В
этом смысле внедрение в школьный курс обучения
робототехнике становится все более актуальным и
значимым.
Современное образование сталкивается с глобальными проблемами, которые приводят к изменениям в существующих системах образования и
пересматривают их цели, результаты и инфраструктуру. Будущее российского образования не осталось в стороне, оно также пронизано влиянием компьютеризации и развития технологий, и оно нуждается в комплексной теоретической и практической
основе, которая должна базироваться как на лучшем мировом опыте, так и на достижениях отечественной педагогика.

При рассмотрении проблемы формирования
личности в школьной обстановке также можно обнаружить, что внеучебная деятельность учащихся
является наиболее эффективным способом ее решения. Внедряя курс «Обучающая робототехника и
3D-моделирование» в дополнительное образование, можно создать условия для удовлетворения
индивидуальных потребностей, развития творческих способностей и развития инженерного мышления [3]. Сочетание моделирования и программирования в одном курсе позволяет решить проблему
проведения досуга школьников с помощью ИКТ,
умения спроектировать и организовать свою индивидуальную и групповую деятельность, спланировать учебный процесс, его реализацию на общих
этапах и индивидуально документировать.
Серьёзной проблемой современного российского образования является ослабление научно-
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технической составляющей школьного образования. Инженерные профессии с каждым годом становятся все менее популярными среди молодежи.
Для эффективной работы в профессиональном обучении необходимо популяризировать и углублять
изучение естественных наук и технических дисциплин, начиная со школьной парты. К сожалению,
современное школьное образование с загроможденными учебными программами и строгими стандартами не может стимулировать комплексную работу по развитию инженерного мышления и технического творчества у детей [4]. В таких условиях
выполнить задание по развитию технического
творчества у детей крайне сложно.
Современные дети, для которых продукция
индустрии информационных технологий реальна,
вряд ли заинтересованы в техническом творчестве
дальнейшего обучения с помощью устройств прошлого века [1]. Одним из перспективных направлений является обучение робототехнике и 3D-моделированию. Робототехника появилась в мире в
1960-х годах как одна из самых передовых областей
машиностроения. В его основе лежали механика и
компьютерная техника, электроника и энергетика,
измерительная техника, теория управления, и другие научные и технические дисциплины. В начале
21 века робототехника и 3D-моделирование неизменно проникают во все области экономики [1].
Высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями в этих областях, востребованы. Ввиду постоянно растущего объема информации, этих специалистов необходимо обучать
прямо с парты. Уникальность карьеры робототехники и 3D-моделирования заключается в способности сочетать дизайн и программирование в одной
карьере, что способствует интеграции преподавания информатики, математики, физики, рисования,
естественных наук с развитием инженерного мышления посредством творческих приемов. Техническое творчество - мощный инструмент синтеза знаний и прочный фундамент для системного мышления. Инженерное творчество и лабораторные
исследования — это разнообразные виды деятельности, которые должны стать неотъемлемой частью
повседневной жизни каждого ученика в школе. Современный школьный курс информатики, который
включает робототехнику и 3D-моделирование компьютеризацию образования, как никакой другой направлен на подготовку учащихся к жизни в
информационном обществе.
Во время обучения ученики учатся быстро экспериментировать с электроникой в группах и индивидуально, программировать, строить и развивать
свои проекты в области робототехники и 3D-моделирования, создавать модели в программе проектирования КОМПАС и создавать модели на печатном
3D-принтере [2]. Эту стратегию обучения можно
легко реализовать в учебной среде LEGO и
Scratchduino, которая сочетает в себе специально
разработанные комплекты для занятий, сложную
систему детских заданий и хорошо структурированную образовательную концепцию. [5]
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Начиная с начальной школы, дети могут развивать идеи и навыки, связанные с 3D-дизайном (моделированием) и 3D-печатью. Официальное финансирование уроков информатики в начальной школе
позволяет преподавать 3D-моделирование и использовать специальное программное обеспечение
в рамках запланированных уроков. Кроме того, в
России уже есть опыт активного погружения учеников младших классов в тему моделирования, а
также опыт использования трехмерного компьютерного графического моделирования для организации уроков в начальной школе.
За рубежом уделяется внимание проблеме обучения основам трехмерного моделирования у детей
раннего возраста как средства развития пространственного воображения, в частности предлагается
изучать представления о сферических небесных телах с помощью трехмерного моделирования и трехмерной визуализации. Также предлагается использовать специальное программное обеспечение и
компьютерную анимацию для развития пространственного воображения.
Также важно понимать, что робототехника
преследует определенные цели на разных уровнях
образования. По этой причине, в зависимости от
возраста учеников, рекомендуется использовать
разные типы конструирования, выполнять разные
виды деятельности, изучать все виды предметов.
Сегодня это возможно за счет организации специальных кружков робототехники и факультативов.
В начальной школе изучаются основы инженерного моделирования и проектирования. Для
этого в каждой модификации используются конструкторы Lego и конструктор WeDo, позволяющий построить 12 моделей по инструкции. Программируя на компьютере, ребенок может наделять
интеллектом свои модели.
В начальной школе уровень моделирования и
уровень программирования роботов становятся более сложными и включают более сложные языки
программирования. Наборы LEGO Mindstorms
NXT предлагаются в качестве базового оборудования. Используя датчики Vernier, можно проводить
различные эксперименты с разными объектами.
В старшей школе углубляется изучение программирования и возрастает степень сложности робототехнической системы. Одним из вариантов
комплексного развития робототехники является
разработка станков с числовым программным
управлением. Примером одного из языков программирования, которые могут использовать старшеклассники, является язык LabVIEW [1].
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. Д.А. Медведев
подчеркнул, что «у детей должна быть возможность показать свои навыки и подготовиться к
жизни в конкурентном высокотехнологичном
мире» [4]. Идеи приобщения детей к технологиям
уже нашли отражение в образовательных стандартах Государства РФ [5], а также в Концепции развития образования и Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 г. Напомним, что
нормативно-правовая база преследует одну цель:
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всестороннее развитие личности ребенка в соответствии с познавательными интересами ребенка. В то
же время прослеживается тенденция к тому, что образование недостаточно эффективно с точки зрения
развития навыков и качеств, необходимых для современной жизни. И, несмотря на обновление содержания образования (введение государственных
образовательных стандартов), растет потребность в
усилении участия в образовании, социальных навыков и гражданского поведения.
Из-за активного использования детьми современных технологий и важности обучения детей
элементам компьютерной грамотности интерес образовательного сообщества к возможностям образовательной робототехники становится популярным и широко распространенным. С учетом этого
представляется необходимым предоставить дидактическую и методическую документацию (программы, тематические планы, планы уроков и т. д.).
Образовательная робототехника - новое
направление, направленное на повышение эффективности обучения, активное использование
детьми современных технологий, элементов компьютерной грамотности, формирование социальных
навыков и гражданских отношений. Поскольку все,
от развлечений до узкоспециализированных медицинских исследований, превращается в роботов,
все больше ученых и специалистов в области образования обращаются к этой технологии.
Профессор информатики Л.И. Поляков и Н. Н.
Желтова разработали образовательную программу
«Перворобот LEGO» и успешно применяли ее в
обучении школьников. «Курсы робототехники
дают возможность организовать индивидуальные
школьные проекты и исследования. Элементы
игры, которые присутствуют в начальных знаниях
курса, мотивируют ребенка, приводят его к познанию сложных основ дизайна и программирования
для взрослых », - заключают авторы [6].
Авторы, работающие над этой технологией,
пришли к выводу, что основная работа основана на
принципе обучения на практике. «Учащиеся сначала думают, а потом разрабатывают разные модели. При этом активизация усвоения учебного материала достигается за счет того, что мозг и руки
«работают вместе». Дети играют в роли молодых
исследователей, инженеров, программистов, дизайнеров, которые не только берут на себя новые роли,
но и легко усваивают знания в различных областях
науки. Возможны и ошибки в обучении, но они
быстро проявляются и достаточно легко исправляются, что заставляет ребенка развивать собственную активность, активное мышление и развитие
способности решать возникающие проблемы» [2].
По статистическим данным, курсы робототехники становятся популярными повсюду, и существует 170 образовательных клубов и центров робототехники в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Латвии и Эстонии. Исследователь К.С.
Ненашева отметила, что внедрение информационных технологий в образование помогает овладеть
навыками и умениями работы с современными техническими средствами.
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Существует множество образовательных технологий, которые развивают критическое мышление и навыки решения проблем, но очень мало образовательных сред, которые вдохновляют подрастающее поколение на инновации через науку,
технологии, математику, побуждая детей думать,
творчески анализировать ситуацию [2].
Это может быть связано с тем, что обучающая
робототехника в последние годы становится все более популярной в российской образовательной системе. Сотни учебных заведений используют комплекты роботов нового поколения для дальнейшего
и базового образования. Образовательная робототехника уже несколько лет успешно развивается во
многих регионах России [3].
Основные задачи урока робототехники: создание и поддержка среды для детского научно-технического творчества, создание условий для личностного развития ребенка, развитие личной мотивации
к знаниям и творчеству и интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.
Основы робототехники для детей в начальной
школе дают ученикам возможность понять, что такое робот и как он работает. Также детям будет интересно узнать, что понятие «робот» придумал в
1920 году писатель-фантаст Карел Чапек. Это базовые концепции робототехники, которые позволят
вам погрузиться в мир, полный удивительных изобретений и высоких технологий, мгновенно пробуждающих большой интерес к робототехнике у детей.
Основные концепции робототехники предназначены для помощи детям, решившим изучать роботов в высших учебных заведениях [4].
Образовательная робототехника интегрирована в образовательный процесс со средней школы
и основана на таких школьных предметах, как информатика, математика, технологии, физика, химия
и биология.
При внедрении в школьную программу курсов
робототехники в учебном процессе прослеживается
две основных проблемы — это недостаточный уровень методических материалов и высокая цена одной единицы робототехнического конструктора.
Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев используются зарубежные разработки. В настоящее время различные специализированные робототехнические комплексы, такие как
Fischertechnik, Huna, Arduino, LEGO Mindstroms и
др. Используются в школьных программах робототехники. Все эти модули довольно дороги, что делает их менее доступными. При этом они могут активно развивать детей во многих областях робототехники: мышление, логику, алгоритмические и
арифметические навыки, а также исследовательские навыки и, конечно же, технические знания.
Образовательная робототехника в школах как
внеклассная деятельность сегодня приобретает все
большее значение и актуальность. Восприятие феномена технологий, понимание законов технологий
позволяет учащимся удовлетворить потребности
времени и найти свое место в современной жизни.
Важно не упускать из виду познавательный интерес
к рукотворным объектам, которые его окружают,
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законам его действия, принципам, лежащим в основе его создания [5]. Учитывая вышеупомянутые
трудности, программа робототехники пока еще не
получила широкого распространения в школах. Но
даже без использования специальных устройств,
конструкторов и настоящих роботов в школьных
программах по ИТ и ИКТ необходимо изучить введение в робототехнику.
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ABSTRACT
The identification of conditions and prerequisites for moral and ethical development and self-development of
students is purposeful, specifically focused and systematically managed. The key role in their identification is
given to the teaching staff of general secondary education institution. Pedagogical staff is a coordinating link of
educational impact of pedagogical space on moral and ethical development and self-development of students. In
identifying the conditions and prerequisites for moral and ethical development and self-development of students
the basic laws of personal development and formation should be followed. In this regard, the teaching staff should
create a socially favorable environment conducive to students' self-affirmation. For this purpose, it should carry
out purposeful work on overcoming the external causes of immoral behavior of students. This work is a necessary
link in creating a favorable pedagogical space for moral and ethical development and self-development of students.
Keywords: development, self-development, morality, ethics, students, pedagogical space.
Introduction
Identification of conditions and prerequisites for
moral and ethical development and self-development of
students allows us to give this process a purposeful,
specifically focused and systematically controlled nature. The leading role in this process belongs to the pedagogical staff of general secondary education as a coordinating link of educational impact of the pedagogical space on moral and ethical development and selfdevelopment of students. The solution of this problem

requires a closer pedagogical influence and daily educational work on the part of the administration of educational institutions, teachers, teacher educators and
class teachers, employees of the socio-psychological
service.
First of all, we should note that the activation of
moral and ethical development and self-development of
students requires compliance with the basic laws of development and formation of personality as a morally responsible subject of pedagogical space. In this regard,
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the task of the teaching staff of the school is that "in
every centimeter of school life" teachers create a socially favorable environment conducive to students'
self-affirmation. Our study showed that there are a
number of difficulties in the system of interpersonal
communication of students, especially adolescents and
high school students.
Analysis of Results and Discussion
In their essays on the topic "Me, My Class and My
School" the pupils under study wrote that they feel uncomfortable because of frequent humiliation in their
class and school. More than a half of pupils are indifferent to everything that happens around them; many of
them noted absence of preconditions for self- assertion
in lessons and therefore attend school with a certain
anxiety. Only one fifth consider school as a second
home, where they feel no fear, where their personal dignity is respected, and their opinions are listened to. For
many students this situation is exacerbated by the nature of their relationships with teachers and parents [2,
p. 82]. We have identified a number of other examples
that confirm the need for special and purposeful work
of teaching staff to overcome external causes of immoral behavior of students. This work is a necessary
link in creating a favorable pedagogical space for moral
and ethical development and self-development of students.
The fundamental direction of work of pedagogical
staff on moral and ethical self-development of students
is actualization of motivational and demand sphere of
students, namely internal or personal aspect of moral
and ethical self-development in the context of personal
self-improvement. In this regard academician I.F.
Kharlamov emphasized that the primary basis of methodology of moral and ethical development of a personality "should be creation at school of such highly moral
atmosphere, which would have efficient positive influence on development of all structural components of
morality in students - their moral needs and healthy motives of behavior, would promote formation of moral
consciousness and behavior. Exactly such atmosphere
should act as moral being of schoolchildren and serve
as a source of their moral growth and self-improvement" [4, p. 65].
This point of view is also held by other scientists,
who, recognizing the validity of such an approach to the
methodology of promoting moral and ethical development and self-development of the individual and detailing it in relation to the process of formation of individual personal qualities, emphasize the need to intentionally create an educational space, the so-called
pedagogical microenvironment, corresponding to the
specificity of the process of moral and ethical development and self-development of students. Otherwise, the
individual components of the pedagogical space will
influence children spontaneously and not necessarily in
a positive way.
It is also important for teachers to consider the
pedagogical requirement that the influence of the
needs-motivational sphere on the moral and ethical development and self-development of a child can be
talked about only when he/she outlines for himself/herself the manifestation of moral actions and deeds in the
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critical conditions of his/her life. In this case the child
sees differences in how the moral position required in
life is expressed by him/her and what it should be from
the point of view of a morally upbringed person. The
actualization of such contradictions should be paid special attention to in the process of pedagogical management of students' moral self-development, especially in
adolescence.
In the process of experimental work in one of the
institutions of general secondary education in Gomel,
we created the Constitution of the institution, which
prohibited such immoral actions as: getting into a fight,
verbal threats and intimidation of younger and weaker
physically pupils; moral insults and the use of insulting
nicknames; infringement of personal dignity on national or social grounds; emphasizing physical defects
of others; rude statements about another person; slandering or insulting his/her classmates to school administration, the administration of the school, and the
teachers. The Constitution provided for the establishment of a school commission to protect the honors and
dignity of a person in conflict situations. With respect
to the duties of this body, it was stated that the commission would: a) seek to identify the real causes of conflicts between students and reconcile the parties; b) in
conducting the proceedings, avoid anything that might
cause new conflicts; c) suppress undignified behavior
of the conflicting parties. The commission was given
the right to contribute to the protection of the affected
person in every possible way. The Commission could
take the following decisions: reconcile the students; require a public apology from the perpetrator; warn a student who had engaged in hooliganism about possible
expulsion from school.
This approach to learners is reinforced by the
workshop "Humanism as a teacher-educator: essence
and ways of realising it". At the workshop it is important to discuss specially selected questions that focus teachers' attention on actualization of students' need
for moral and ethical self-development. Here are the
possible questions for discussion at methodical meetings of teachers and class masters: whether pupils in
your class strive for achievement of positive results in
learning, observance of rules of conduct at school and
public places; how to implement the principle of objectivity and humane attitude towards pupils in the process
of knowledge assessment; what methods and techniques of moral education should be used in work with
pupils for inducing them to moral and ethical self-education; what the pedagogical tact of the teacher and respect for personal dignity are demonstrated in a seminar. Discussion of these issues should not be reduced to
declarative proclamation of the ideas of humanistic approach to pupils. The main accent is made on the practical relevance of the problem of moral and ethical development and self- development of the personality, on
the possibilities of its solution through the development
of students' needs for self-education, recognition of
their social and personal significance, help in life difficulties.
The negative role of unjustified punishments,
threats and intimidation in the moral and ethical development and self-development of students should be
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characterized from a slightly different point of view.
Fear and fear of teachers have never been good helpers
in the system of moral self-education of students.
Therefore, overcoming the authoritarian attitude towards students should be considered as a crucial link in
the system of educational work to create an atmosphere
of personal protection for each student without exception, his moral and ethical development and self-development [2, p. 63].
Negative aspects of the authoritarian position of
teachers in enhancing moral and ethical development
and self-development of students can be grouped as follows: a) the relationship between teachers and students
is dominated by excessive exhortation and does not
achieve personally meaningful results of the main activities organized in the school; b) educators and class
teachers do not know the strengths of students, their
level of ambition in those activities that are most important for a growing person and influence his/her professional self-determination; c) teachers do not pay attention to the emotional experiences of students associated with the contradiction in the evaluation of their
efforts to achieve success in learning, social and personally significant activities.
Generalizing the causes of conflicts that provoke
situations of social risk, the teaching staff should be
proactive in overcoming them, trying to notice and
praise the young person in time not only for their academic success, but also for a humane and noble deed.
Improvement of educational work in this direction is
the most important link in stimulating students' internal
desire to develop a positive self- concept, appropriate
moral self-consciousness and behavior in a harmonious
unity of their manifestation in everyday life and socially significant activities [5, p. 85].
In order to implement the provisions formulated
above, the task of the school administration is to systematically study the state of teaching and educational
work, the application of modern methods of education,
as well as providing appropriate methodological assistance to teachers, taking into account their individual
characteristics and level of professional skills. The successful solution of this systematic task requires compliance with a number of pedagogical conditions. The first
involves learning about students' attendance and performance and using opportunities to improve educational
standards in the area of morale and ethics. The second
is the study of the business and professional qualities of
teachers, their pedagogical styles, their level of training, their strengths and weaknesses. The third condition
requires the provision of timely professional assistance
to those who need it, dissemination of teachers' creative
experience and the best examples of educational work.
It should be noted that administrative control over
the progress of moral and ethical development and selfdevelopment of students is exercised because of the
personal responsibility of the supervisor for its quality.
But this form of control is undergoing significant
changes. In the practice of modern institutions of general secondary education administrative control acquires analytical nature, and the results of the control
get humanistic coloring. The collected information in
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the process of administrative control implies subsequent corrective and methodological work and professional development of teachers, in particular on the issues of moral and ethical self-development of students
[5, p. 108].
An important place in the analytical activities of
the administrative strategy of the school is taken by the
pedagogical analysis of educational activities, collective creative activities (CTD). When planning the work
on moral and ethical self- development of students the
aspect analysis of the content of educational work as a
method of extracurricular educational work is investigated. In general the system of control over the course
of extracurricular educational work on moral and ethical issues may be as follows: a) study of documentation
of individual classes; b) direct observation of the system of moral and ethical education in the classroom; c)
observation of class meetings, discipline of students in
the classroom, during breaks, in public places; d) study
of the attitude of students to fulfill public tasks, maintaining sanitary condition, activity in subject circles,
sports sections; e) questionnaires and establishing students' interests and hobbies; f) talking to students,
teachers and class teachers about morality and ethics.
Conclusion
It is very important to pay attention to moral and
ethical self-development of students in the system of
educational lessons, especially in humanities subjects.
In particular teachers of literature, history, social studies, fine arts, and music should be guided to teach these
subjects as lessons of morality. It is known that aesthetics is a sister of morality. Unfortunately, in recent years
the role of education in the educational process has decreased because of the final control in the form of testing, including centralized testing. So right are those academics who say there are fewer and fewer authentic
educators in today's schools, and only subject teachers
remain. This state of affairs provokes the emergence of
violations of the culture of moral and ethical behavior
due to ignoring the pedagogical importance of the
moral self- development of the student in the learning
process.
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АННОТАЦИЯ
Статья является итогом многолетних лингвистических наблюдений и исследований. Здесь дается интенсивное развитие словообразований, речевой характер английского словосложения и национальная специфика словосложения в изучении лингво-дидактических аспектов языка. Известный факт, что язык так
или иначе признавался системой задолго до завоевания системно-структурным подходом своих нынешних
позиций. Это говорит о том, что не вызывает возражения рассмотрение языка как системы и теперь. Поэтому целесообразно остановиться на некоторых сторонах системно- структурного подхода, с тем чтобы
рассмотреть, каким образом неумеренное использование его в лингвистике могло сказаться на изучении
человеческого языка.
ABSTRACT
The article is a result of many years researches and observation. It deals with systematical-structural approach
in cognition and their developing in learning-teaching process of lingvo-didactical aspects of the language and
about two tendencies such as syntactical-orientation and semantical orientation of the word-building. Here were
given communicative character of word-building in English and national character in learning the lingvo-didactic
aspects of the language. In fact, the language was known as a system before systematical-structural approach. So
we must not raise an objection to consider the aspects of language systematically and expedient to learn communicative character of word-building in English.
Ключевые слова: системно-структурный подход, лингвистика, формализация, дидактика, аспекты
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XXI век принесла с собой и продолжает приносить многочисленные изменения во все сферы
нашей жизни. В области развития способа познания
объективной действительности особую важность
приобретает тот факт, что получил всемерное распространение системно-структурный подход. Этот
подход принес большую пользу в деле изучения
объективной действительности. Совершенно естественно что, системно-структурный подход не мог
не затронуть, а точнее не вторгнуться в лингвистику, где как и в других областях знания он способствовал получению более полных и глубоких
знаний изучаемого объекта – человеческого языка.
О пользе системно-структурного подхода в
лингвистике сказано и написано много, но а его теневых сторонах значительно меньше и преимущественно лишь в последнее время, хотя отдельные
критические соображения высказывались и в пору
становления этого подхода и на всем протяжении
его действия [1]. Поэтому целесообразно остановиться на некоторых сторонах системно-структурного подхода, с тем чтобы рассмотреть, каким об-

разом неумеренное использование его в лингвистике могло сказаться на изучении человеческого
языка. Основные характеристики системно-структурного подхода к изучению языка пожалуй таковы: рассмотрение изучаемого как системы;
структурное описание свойств; формализация различных свойств и сторон изучаемого объекта; преимущественно дедуктивный и априористический
метод; построение обобщенных моделей; тенденция к максимально возможной математизации и использованию формальной логики, применение кибернетических методов.
Язык так или иначе признавался системой задолго до завоевания системно-структурным подходом своих нынешних позиций. Не вызывает возражения рассмотрение языка как системы и теперь.
Возражение вызывает то, что осталось вольно и невольно не отмеченным. Как известно, системы бывают детерминированные и недетерминированные». Детерминированной считается система, в которой составные части взаимодействуют точно
предвиденным образом. При исследовании детер-
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минированной системы никогда не возникает никакой неопределенности. Если задана предыдущее
состояние системы и известно программа переработки информации, то определив динамичную
структуру системы, всегда можно безошибочно
предсказать ее последующие состояния» [2].
Совершенно очевидно, если и признать язык
системой, то он является недетерминированной системой, а это должно в корне менять подход к нему
как к системе вообще. Это значить что мы не можем
предсказать полностью или в сколько-нибудь значительной степени поведение частей этой системы,
мы не можем ожидать от нее «стройности», «симметричности» и прочих свойств системной организации [3]. Недетерминированность, не строгость
системы ведет непредсказуемости ее поведения.
Другая отрицательная черта гипертрофированно-системного подхода к языку состоит в отказе
от рассмотрения отдельно взятых элементов, в непризнании за ними самостоятельной значимости,
что находит свое выражение в релятивизме, когда
значение того или иного элемента мыслиться лишь
как отражение его связей с другими элементами.
Это особенно неблагоприятно сказывается на изучении слова, ибо последнее лишается своей субстанциональной самостоятельности, в то время как
значение слова вовсе не результат взаимодействия
слова с другими словами, а название предмета действительности.
Вообще в рамках системно-структурного подхода особенно сильно пострадало учение о слове.
В связи с проблемой формализации языка выскажем следующую не имеющую практического
значения но тем не менее имеющую практического
значения, но тем не менее имеющую право на существование мысль, а именно тот несомненный
факт, что естественный человеческий язык чрезвычайно трудно поддается формализации и в принципе до конца вообще не может быть формализован, хотя и неудобен с прагматической точки зрения (военные термины, информатика и т д.) должен
служить источником нашей гордости и счастья.
Ведь в противном случае, в случае формализации
языка, человек как homo sapiens, представлял бы собой нечто совершенно отличное от того, что он
есть, и отличие это, по нашему глубокому убеждению, было бы отличием в худшую сторону- возможность формализации языка свидетельствовала
бы о более стандартном, унифицированном, «упорядоченном», не в лучшем смысле этого слова,
мышлении. Это не беда, а благо, что он- Ш.Балли
говорит это о французском языке, но это безусловно. Относится к любому языку, - «ненавидеть
жесткие правила, ненавидеть все то, что могло бы
привести к автоматизации, к механической работе
над языком».
Изучение литературы по проблемам словосложения современного английского языка, позволяет
выделить две тенденции в изучении сложных слов.
Эти тенденции несколько условно может назвать
«синтактико-ориентированное» и «семантико-ориентированное» словосложение [4].
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Некоторые лингвисты считают, что «между
грамматической структурой сложного слова и его
лексическим значением существует определенная
связь и грамматическая до некоторой степени предопределяет лексическое значение сложного слова».
Например: «не зная компонентов сложного слова
существительного stargazing, можно определить,
что компонент gazing «наблюдение» «созерцание»
означает какое-то действие, направленное на предмет, обозначенный компонентом star «звезда». Действительно, целостное значение рассматриваемого
слова- «созерцание звезд». С этим не как нельзя согласиться, ибо «не зная компонентов сложного
слова», нельзя ничего определить. В данном случае, только зная значение первого компонента и
принимая его как объект действия, выраженного
вторым компонентом, и, более того, только зная,
что наблюдение звезд существует в человеческой
практике, мы можем вывести значение всего образования. Сама же структура stargazing совершенно
ничего не говорит о значении сложного слова. В самом деле, при другом лексическом наполнении
структуры N+Ving мы получим другие отношения
между компонентами и другие значения: bottomdwelling(fishes)=(fishes) dwelling at bottom; metalcutting (machines)=(machines) cutting metal; churchgoing (people)= (people) going to church; ocean-going
(vessels)=(vessels) travelling on the ocean [5]. Эти
примеры свидетельствуют, в частности, о том, что
сами связи определяются лексическим (предметным) значением элементов. Чисто структурного
значения не существует.
Положение, создавшееся в лингвистике в середине ХХ века и удерживающееся в наши дни,
обязывает лингвиста уяснить для себя и объяснить
своему читателю те общелингвистические, а подчас и общенаучные позиции, с которых он принимает свое описание конкретных языковых проблем
и материала. Это обстоятельство определило композицию статьи. Данная статья является итогом
многолетних лингвистических наблюдений и исследований.
Изучение категориально-мотивированных
сложных слов. Для конкретного анализа того, как
проявляет себя категориальный аспект существительного в формировании значения сложного
слова, были взяты сложные слова с первыми компонентами hand(агенс), sea(место), night(время),
steel(материал). Слова взяты из словаря Concise Oxford Dictionary.
1.Изучение слов с первым компонентом
(агенс). Слова с первым компонентом hand (всего
30 слов) характеризуются четким делением на
слова, формирующиеся по значению «агенс»: handbag, hand-ball, hand-barrow и др.(всего 15 слов):
слова в которых hand не проявляет себя как «агенс»
по отношению ко второму компоненту и выступает
в роли предмета, образуя логико-предметную связь
с определяемым предметом, т.е. образуя предметно-мотивированные слова: hand-towel, handcream и др.(всего 7 слов); структурно- немотивированные; hand-gallop (1слово); слова со вторым гла-
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гольным компонентом, значение которых формируется преимущественно по глаголу действию:
hand-shake –shake of persons hand with ones own (6
слов).
Важно отметить, что в началу словарной статьи, где представлены ложные слова с первым компонентом hand-, сделано примечание:» Attrib. Operated by hand (hand-brake, -mill, -press, -pump, wheel), held or carried in the hand (hand-baggage, mirror)”. Такая словарная помета подтверждает
трактовку о формировании типичных отношений
(агенс –предмет) в словах этого типа. Значения
остальных слов также находят хорошо обоснованную интерпретацию.
2. Изучение слов с первым компонентом
«место»
Эти слова характеризуются весьма большой
однородностью за счет того, что существительное
sea очень устойчиво проявляет себя в значении «место, территория». Хотя характер этого понятия варьируется – «море как водный бассейн». «Море как
его прибрежная часть». «Море как его прибрежная
часть», «море как масса воды в море», «море как
пространство, по которому передвигаются определенные средства транспорта», в общем понятии
«море» неизменно остается локативным пространством. Не меняет этого и тот факт, что сложные
слова с первым компонентом нередко обозначают
предметы, лишь внешне относящиеся к морю или
его признакам. Это хорошо сформулирована в пояснении к словарной статье sea-: (attr.and in comb)
living or used in or on, of, near, like the sea (often prefixed to name of animal, fruit etc. to form name of marine thing with merely superficial resemblance to what

it is named after, as the canary, cucumber, -fox,-raven).
Из 30 слов sea + N29 проявили описанное выше
свойство: sea-air-air at seaside esp. As recommended
for invalids etc., sea-fear; sea-foot-sailors high waterproof boot и др.
Заключение. В исследовании изучения словосложения большое внимание следует уделить понятию «композитное значение» как это сделано для
словообразовательного значения применительно к
аффиксальным, точнее суффиксальным, производным. Понятие «композитное» значение должно
охватить по возможности все факторы смысловой
структуры сложного слова, такие как, семантическая и структурная мотивированность, наличие или
отсутствие прямых связей между компонентами
сложного слова с анализом характера его эллиптичности, виды композитной омонимии и условия их
формирования, характер и степень сложности
смысловой структуры сложного слова различных
моделей.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблему готовності старших дошкільників до навчання у школі; зазначено основні компоненти загальної (психологічної) готовності до школи; з’ясовано роль використання квест-технології у підготовці старших дошкільників до навчання в школі; наведено приклад квесту для дітей старшого дошкільного віку.
ABSTRACT
This article discusses the problem of readiness of senior pre-schoolers to school; lists the main components
of general (psychological) readiness for school; clarifies the role of using quest technology in preparing senior preschoolers for school; gives an application of the quest for children of pre-school age.
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні
функціонує чітка система дошкільної освіти. Особлива увага звертається на освіту вихованців старшого дошкільного віку, їх підготовку до систематичного навчання в школі та надання їм стартових
умінь, навичок, мотиваційної готовності.
Виникає важлива проблема педагогічної науки
‒ функціональна готовність дитини до шкільного
навчання в умовах Нової української школи. Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це принципово нова соціальна
ситуація розвитку особистості (ергономічні зміни,
наповнення та розширення форми взаємодії у
«суб’єкт-суб’єктних» відносинах), яка зумовлює
психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці. На цьому віковому етапі відбувається зміна провідної діяльності з ігрової на
навчальну, основою якої є пізнавальний інтерес і
нова соціальна позиція. Подібний стан розвитку супроводжується формуванням у дитини ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійно рішення, з урахуванням їх ефективності, швидко адаптуватися до різних умов. Також слід враховувати
й індивідуальні особливості розвитку дитини, рівень розвитку її центральної нервової системи, особливості типу темпераменту, стан психофізичної
сформованості, генотип, вплив системи родинного
виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами підготовки дитини до школи займались такі науковці, як А. Богуш, Н. Бібік, М. Вашуленка, Н. Гавриш, О. Кононко, С. Лавреньєва,
Л. Пироженко, З. Плохій, К. Прищепа, Г. Суворова,
А. Середницька та ін. Проблема наступності в навчанні і вихованні дітей старшого дошкільного віку
досліджувалась такими педагогами і психологами,
як Л. Артемова, В. Кузь, Г. Люблянська, О. Проскура, О. Савченко, Д. Струннікова; діагностика готовності до шкільного навчання – О. Венгер, Ю. Гільбух, В. Дубровіна та ін. Серед психологів над
цією проблемою працювали І. Агринська, Л. Божович, В. Горбачова, Л. Маркова, Г. Щукіна. У теоретичних напрацюваннях Т. Ілляшенко, Л. Богуславської, С. Гончаренко, Л. Кондратенко, В. Щадрикова обґрунтовані концептуальні положення
готовності до школи, структурні елементи, вікова
характеристика готовності. Вихователі забезпечують готовність дитини до школи, а вона визначається тим, що дитина ще залишаючись дошкільником, розуміє важливість та необхідність підготовки
до навчання у школі. Безумовно готовність до
школи великою мірою залежить і від батьків, їм потрібно планувати роботу з дітьми, удосконалювати
їхні знання та психічну готовність.
Необхідність наступності в роботі пов’язаних
між собою ланок навчання обґрунтована в працях
Т. Бондаренко, Я. А. Коменського, Н. Лубенець, Г.
Назаренко, Й. Г. Песталоцці, С. Русової, Є. Тихеєвої, С. Уфімцевої, К. Ушинського, Л. Федорович,
Н. Черепані.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Готовність дитини до школи є актуальною проблемою в сучасному суспільстві.
Вона полягає в гармонійному розвитку дитини, на
основі врахування її індивідуальних особливостей.
Надходження в школу – найважливіший етап у
житті дитини. Вона повинна бути зрілою у фізіологічному та соціальному сенсі, досягти відповідного
рівня розумового та емоційного розвитку.
Мета статті. З’ясувати роль використання
квест-технології у підготовці старших дошкільників до навчання в школі.
Виклад основного матеріалу. Правильний
перебіг підготовки дитини до школи забезпечує хороший результат адаптаційного процесу у навчанні
в школі. Збори до школи починаються не за місяць
і не з магазинних полиць. Збори до школи починаються з народження, з того моменту, коли дитина
починає швидко бігати й виявляти цікавість до книжок і газет. Батькам надто важливо сформувати в
дитини відчуття значущості, важливості й престижності навчання, тому батькам і вихователям закладів дошкільної освіти необхідно переосмислити
свої підходи до підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, використовуючи у
свої діяльності нові форми та методи роботи.
Перехід дитини дошкільного віку із закладу
дошкільної освіти до початкової школи є важливим
етапом її життя. Він пов’язаний не лише зі зміною
середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, і характеризується зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Тому дуже важливо, щоб у
закладі дошкільної освіти – вихователі, а в сім’ї –
батьки допомогли дитині старшого дошкільного
віку усвідомити, що дошкільний заклад і початкова
школа є ланками єдиної системи освіти і виховання,
а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням
того, чим займалася, що опановувала вона раніше.
Проблема готовності старших дошкільників до
навчання у школі є актуальною сьогодні, оскільки
це важливий крок у доросле життя, і від того, яким
він буде, залежить здатність дитини пристосуватися до нових умов і використати власні можливості. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Тому задля забезпечення
ефективної адаптації дитини до шкільного навчання одним з найважливіших завдань дошкільного
закладу є психолого-педагогічний супровід готовності дітей до шкільного навчання, який ґрунтується на розумінні змісту, структури та критеріїв
готовності до школи. Це складний, багатокомпонентний, тривалий і взаємозумовлений процес. Все це
можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.
Питання підготовки і готовності дитини до
шкільного навчання аналізують українські вчені в
різних аспектах. Зокрема, Т. Бондаренко аналізує
загальнопедагогічні аспекти проблеми підготовки
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дітей до школи в її історичній ретроспективі; Г. Назаренко робить спробу дослідження організаційнопедагогічних умов забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку; С. Уфімцева та Л. Федорович досліджують
умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа; Н. Черепаня торкається питань створення оптимальних умов підготовки дітей до школи.
На початку XX ст. Н. Лубенець стверджувала,
що «...починати виховання дітей зі школи – означає
зводити будівлю на піску і без фундаменту». Своєрідним уточненням цього положення є міркування
Є. Тихеєвої, яка вважала, що «старший ступінь дитячого садка на одну третину вже школа, а молодший ступінь школи на одну третину дитячий садок»
[5].
В.О.Сухомлинський вказував, що «школа не
повинна вносити різкий перелом у життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що вона робила вчора. Нехай нове з’являється в її житті поступово і не приголомшує зливою
вражень» [10, с. 73].
Готовність дитини до школи складається з певного рівня розвитку розумової діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до довільної регуляції
поведінки. На думку багатьох дослідників, саме
довільність поведінки молодшого школяра є центральним моментом, що визначає його готовність
до навчання, оскільки вона проявляється як у
довільності пізнавальних процесів, так і в системі
його відносин до дорослого (вчителя), однолітків і
самого себе.
Готовність до школи ‒ це, перш за все психологічний, емоційний, морально-вольовий розвиток
дитини, сформоване бажання вчитися і елементи
навчальної діяльності [7, с. 85].
У цілому, готовність дитини до школи, з педагогічної точки зору, передбачає володіння спеціальними вміннями і навичками, які визначаються
програмами дошкільної освіти, а саме: розвитку
мови (навичками зв’язного мовлення, достатніми
рівнем сформованості лексичного та граматичного
ладу мови, оволодіння звуковою культурою мови,
вміннями фонематичного і звуко-буквенного аналізу і т.д.); розвитку елементарних математичних
уявлень (високим рівнем сформованості орієнтування на сенсорні ознаки предметів (колір, форму і
величину) та оволодіння способами перцептивних
дій на рівні зорового співвіднесення; оволодіння кількісними уявленнями і навичками рахунку, достатнім рівнем сформованості просторових і часових
уявлень і орієнтувань.
Крім того, у дошкільника повинні бути сформовані передумови до навчальної діяльності – у вигляді інтересу до навчання, окремих навчальних
умінь і навичок (планування, організації та контролю дій і діяльності в цілому). На жаль, статистика
свідчить про те, що близько 70% дошкільнят не готові до шкільного навчання, їх адаптація у стінах
школи є проблематичною і залишає свій негативний слід на психіці дитини.
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Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини,
яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна
готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей,
що найбільше сприяють нормальному входженню
у шкільне життя, формуванню навчальної діяльності.
Основними компонентами загальної (психологічної) готовності до школи є: мотиваційна готовність до навчання у школі, яка виявляється у прагненні дитини до навчання, бути школярем; у достатньо високому рівні пізнавальної діяльності і
мислительних операцій; у володінні елементами
навчальної діяльності; у певному рівні соціального
розвитку.
Свідченням мотиваційної готовності є наявність у дитини бажання йти до школи і вчитися,
сформованість позиції майбутнього школяра. Якщо
в дитини сформувалися адекватні уявлення про
школу, вимоги до нової поведінки, вона не відчуватиме труднощів у прийнятті нової позиції, легко засвоюватиме норми і правила навчальної діяльності
та поведінки в класі, взаємини з учителем і школярами; емоційно-вольова готовність до навчання в
школі, яка засвідчує здатність дитини регулювати
свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності, виявляється
у самостійності, зосередженості, готовності й
умінні здійснювати необхідні вольові зусилля. Вимоги до позиції школяра ставлять дитину перед необхідністю самостійно і відповідально виконувати
навчальні обов’язки, бути організованою й дисциплінованою, вміти адекватно оцінювати свою роботу. Тому цей вид психологічної готовності називають морально-вольовою, оскільки вона пов’язана
із сформованістю особистісної позиції дитини, з її
здатністю до управління власною поведінкою. Йдеться про вміння дотримуватися правил, виконувати
вимоги вихователя, гальмувати афективні імпульси, виявляти наполегливість у досягненні мети;
уміння довести до кінця розпочату справу, навіть
якщо вона не зовсім приваблива для дитини.; розумова готовність дитини до навчання в школі, яка
виявляється у загальному рівні її розумового розвитку, володінні вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність дитини до навчання у
школі охоплює її загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду; рівень розвитку
пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних
процесів (мовлення, пам’яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови для формування
навчальних умінь і загалом навчальної діяльності;
психологічна готовність до спілкування та спільної
діяльності – важливе новоутворення обумовлене
зміною провідних типів діяльності, переходом від
сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності.
Дитина, у якої не сформовані компоненти психологічної готовності до спілкування та спільної діяльності, відчуватиме такі типові труднощі у навчанні,
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як: нерозуміння позиції вчителя, невміння слухати
товариша, узгоджувати спільні з класом дії, завищена самооцінка та ін.
На думку науковців, організацію життєдіяльності старшого дошкільника в освітньому процесі
недоцільно жорстко програмувати, його необхідно
детально продумувати і планувати. Плани освітньої
роботи мають бути орієнтовними, містити загальні
відомості щодо спрямованості, змісту, форм та методів організації̈ діяльності дітей в старшій групі
дошкільного закладу, саме гнучке планування вихователями системи роботи з дітьми передбачає
врахування особливостей̆ дітей̆ як індивідуальні та
і особистісні й мобільну корекцію усього задуманого сценарію заняття. Вважаємо, що при цьому варто дозувати, повторювати, варіювати творчі завдання, враховуючи рівень розумового розвитку,
здібностей̆ кожної̈ дитини, випереджувати дитячі
задуми, йти трохи попереду: те, що дитина може
зробити на першому етапі з деякою допомогою дорослого, потім вона вже може зробити самостійно
[3].
Розумовий розвиток дошкільника неможливий
без активності, підтримувати який – одне із завдань сучасного педагога дошкільного закладу. Вихователю необхідно підбирати такі форми, засоби
та прийоми роботи, які дозволять дитині старшого дошкільного віку бути особисто залученою в
різні види діяльність, які допоможуть у становленні таких рис, як уява, допитливість, розвиток
мови, формування мислення і пам’яті. Одна з сучасних вимог освітнього процесу полягає в тому, що
навчання має бути для дитини цікавим. Тому в своєму арсеналі вихователі дошкільних закладів весь
час повинні мати і знаходити щось нове. Найбільш
привабливою природною формою і засобом пізнання світу для дитини дошкільного віку є гра. Досить актуальним є використання в роботі такої
форми гри, як квест.
Науковці, Я. Биховський, М. Бовтенко, П. Сисоєв, доводять, що під час застосування квест-технології діти проходять цілий процес мотивації від
уваги до задоволення, знайомляться з цікавим матеріалом, який дозволяє їм досліджувати, обговорювати й усвідомлено будувати нові концепції і відносини в контексті проблем реального світу, створюючи проекти, що мають практичну значимість
[5, с. 108].
У сучасній педагогіці найчастіше використовують такі види квестів: лінійний – завдання потрібно розв’язувати одне за одним; гравці рухаються за заздалегідь спланованим маршрутом;
штурмовий – гравці отримують завдання, підказки
до його виконання, але спосіб розв’язання та маршрут обирають самостійно; коловий – маршрут
має колову структуру. У цьому виді квесту беруть
участь, як правило, кілька команд, що стартують
із різних позицій і рухаються до фінішу кожна за
власним маршрутом.
З огляду на вікові особливості дітей у закладах
дошкільної освіти найдоцільніше проводити лінійні
квести. Вони можуть містити різні завдання: ін-
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телектуальні (ребуси, головоломки, загадки, шифрування); рухові (біг на швидкість, стрибки у висоту, проходження лабіринту); творчі (малювання
карти, складання віршів, співання пісень) тощо.
Основними критеріями вдалого квесту є насамперед його безпечність для учасників, оригінальність, логічність, цілісність, відповідність запланованому сюжету, створення атмосфери повного занурення в гру. Якісний квест має бути
побудований на комунікаційній взаємодії між гравцями. За відсутності злагодженої взаємодії неможливо досягти поставленої мети. Натомість спілкування, обговорення можливих варіантів дій
стає хорошим засобом для згуртування гравців [9].
У перекладі з англійської quest означає «пошук». Синоніми: бродилка, пригодницька гра.
Adventure (переклад з англ. – пригода) – один з основних жанрів ігор, що вимагають від гравця
розв’язання розумових завдань для просування за
сюжетом [4, с. 153].
У сучасних методичних джерелах квест розглядається як тривалий цілеспрямований пошук,
який може бути пов’язаний із пригодами або грою.
Водночас дослідники по-різному підходять до цього
поняття, трактуючи його як: проблемне завдання
з елементами рольової гри (О. Гапаєва); певним чином організований вид дослідницької діяльності
(М. Кадемія); міні-проекти, засновані на пошуку
(В. Шмідт).
Спільним у всіх цих визначеннях є розуміння
квесту як проблемного завдання, спрямованого на
розумову, пізнавальну та дослідницьку діяльність,
розвиток критичного, логічного, аналітичного та
творчого мислення дітей і дорослих. На думку вчених, які досліджують квест-технології, під час виконання завдань квесту дошкільники проходять повний цикл мотивації (від уваги до задоволення),
ознайомлюються з автентичними матеріалами, що
дають їм змогу досліджувати, обговорювати та шукати нові варіанти розв’язання поставленого завдання. Квест поєднує в собі елементи мозкового
штурму, тренінгу, гри тощо. Під час проходження
квесту задіяні розум дітей, їхні фізичні здібності,
уява, пам’ять і увага. Окрім цього, дошкільники
проявляють кмітливість та організованість. Тому
квест дає змогу ефективно поєднувати ігрову та навчальну діяльності дітей [11].
Що ми бачимо, в останній час, наші діти все
більше і більше піддаються комп’ютерній та «смартфонної» залежності. Наші діти багато часу проводять в мережі Інтернет, грають в комп’ютерні ігри,
забуваючи про все що відбувається навколо. Як «відірвати» їх від улюблених комп’ютерів, телефонів і
всіляких гаджетів і змусити звернути увагу на прекрасний світ навколо?
Як заохотити сучасну дитину? Це спробувати
об’єднати захоплення наших дітей сучасними гаджетами і поєднати його з активним навчанням під
час різних видів діяльності. Використання мобільних додатків передбачає інтеграцію даних інформаційно-освітніх технологій в традиційні специфічні
дошкільні види діяльності, а не ізольоване викори-
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стання даних технологій. Для того, щоб квест дійсно був захоплюючим і в той же час навчальним,
щоб активізувати всіх учасників освітнього процесу і дати можливість кожному проявити себе, для
підвищення рівня пізнавальної активності нам необхідний новий підхід.
У дошкільному закладі із дітьми дошкільного
віку краще проводити лінійний квест. Квести можуть містити різні завдання: інтелектуальнi – головоломки, загадки, проблемні ситуації; рухові – бiг
із перешкодами, стрибки у довжину, рухливі ігри;
творчі – мaлювання карти, малювання мнемо-схем
до віршів, складання загадок тощо.
Важливим етапом є процес ознайомлення дітей із правилами квесту: на кожній зупинці квесту
має бути відповідальна особа (куратор), що видаватиме учасникам завдання, стежити за учасниками.
Головна перевага квесту в тому, що така форма організації ненав’язливо, в ігровій формі, сприяє активізації пізнавальних і розумових процесів учасників [9, с. 6]. За допомогою такої гри можна досягти освітніх цілей: реалізувати проєктну та ігрову
діяльність, ознайомитись з новою інформацією, закріпити наявні знання, удосконалити на практиці
вміння дітей. Крім того, під час квесту діти навчаються взаємодії в колективі однолітків, підвищується атмосфера згуртованості і дружби, розвиваються самостійність, активність та ініціативність.
Таким чином, квест – це гра та навчання одночасно.
Це дуже цікавий і перспективний вид діяльності і
рольова гра. Виконуючи різні ролі, діти розглядають проблему з різних сторін. Наведемо приклад
такої роботи. Квест для дітей старшої дошкільного віку «Скоро до школи»
Мета: закріплювати вміння робити звуковий
аналіз слів, знання про геометричні фігури, природне довкілля, продовжувати вчити аналізувати музичні та літературні твори. Формувати мотиваційну
готовність до школи, розвивати логічне мислення,
пам’ять, сприяти оволодінню навичками взаємодії
під час виконання квестових завдань. Виховувати
відповідальність, активність, формувати дружні
стосунки в дитячому колективі.
Хід квесту:
Вихователь: Діти, сьогодні я отримала незвичайний лист, в якому знаходилася карта та аудіо запис. Послухайте його (діти дізналися, що лист надіслали мешканці країни Знань з проханням знайти
зниклу Королеву).
Полілог «Що я знаю про школу»
(діти висловлюють свої думки)
Вихователь: Молодці, діти. Я бачу, що Ви багато знаєте про школу, а значить ми можемо вирушати на пошуки Королеви Знань. Для цього нам необхідно скласти маршрут пошуку, а допоможуть
нам зашифровані картинки.
Гра «Слідопити» (діти підбирають звукові
схеми до картинок і визначають свій маршрут: 1 –
книжкова шафа, народознавчий куточок, музична
зала, групова ділянка, спортивний майданчик)
Вихователь: Діти, щоб виконати перше завдання нам необхідно об’єднатися в команди. Допоможуть нам у цьому пазли, які необхідно зібрати
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(діти обирають картинки із професіями та встановлюють взаємозалежність професій).
Відповіді дітей: вчитель і лікар ( без вчителя
неможливо стати лікарем, лікар лікує вчителя; актор-вчитель-водій).
Вихователь: Молодці. Рухаємося далі. Наступне завдання знаходиться на нашій книжковій
шафі. Нам необхідно закінчити прислів’я:
Вихователь: Будеш з книгою дружити;
Діти: буде легше в світі жити;
Вихователь: Будеш книги читати;
Діти: будеш все знати;
Вихователь: Гарна книга;
Діти: кращий друг, щирий друг, вчитель;
Вихователь: Дім без книги;
Діти: що день без сонця.
Вихователь: Найгарніший подарунок:
Діти: книга.
Вихователь: Молодці, діти. Ви знаєте, що літературні твори поділяються на оповідання, казки, вірші, авторські казки. Давайте пригадаємо, чим вони
відрізняються. Наступне завдання: необхідно підібрати літературні твори, які відносяться до оповідань, казок, віршів.
Вихователь: Наступне завдання: підбери шкільне приладдя відповідно до геометричних фігур
(діти підбирають геометричні фігури з якими схожі
предмети, об’єднують їх в групи, обґрунтовують за
якими ознаками групували предмети та називають
для чого вони потрібні).
Вихователь: Молодці. Наступне завдання шукаємо у музичній залі. Завдання: Впізнай музичний
твір (С. Прокопєф «Казочка», А. Хачатурян «Вечірня казка», Д. Кобалевська «Клоуни», П. Чайковський «Марш»).
Вихователь: Наступне завдання знаходиться
на спортивній ділянці: Гра «Збери рюкзак».
Останнє завдання: складання інтелектуальної карти
«Скоро до школи».
Вихователь: Молодці, діти. Ви виконали всі завдання, розвіяли всі чари, звільнили Королеву
Знань. Королева переконалася, що ви готові до
школи і дарує вам ось такі рюкзаки.
Використання квест-технології в освітньому
процесі закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню рівня зацікавленості дітей до процесу навчання та робить весь освітній процес цікавим та захоплюючим. Отже, можна зробити такі узагальнення: за умов ефективного педагогічного
керівництва іграми дітей, а саме: організацією розвивального і виховного середовища, забезпеченням
цілісного підходу до організації передшкільного
життя дітей старшого дошкільного віку, стимулюванням власної активності дитини, врахуванням вікових особливостей вихованців, реалізацією особистісного підходу до дитини, інтеграцією усіляких
видів дитячої діяльності, використанням прийомів
опосередкованого керівництва ігровою технологією така як квест, можливо досягти успішної та
якісної адаптації старших дошкільників до нового
для них середовища – школи.
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Висновки і пропозиції. Отже, підготовка дітей
до школи повинна бути всебічною, забезпечити формування системи якостей, які засвідчать їх психологічну готовність до життя і діяльності у шкільних
умовах. Вироблення таких якостей – одне з найважливіших завдань вихователів закладів дошкільної
освіти. Однією з поширених форм підготовки старших дошкільників до школи є квест-технологія, яка
сприяє створенню умов для особистісного розвитку
дитини, її позитивної соціалізації, розвитку ініціативи і творчих здібностей на основі співпраці з дорослими і однолітками.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается понятие проблемного обучения в современной школе и теоретически обосновывается его применение на уроках ИЯ. В практической части приводятся примеры упражнений проблемного обучения на уроках ИЯ, дан анализ упражнений проблемного характера. В данной работе использовались поисковый метод, также работа с журналами и книгами, практические занятия с учащимися.
ABSTRACT
This article describes the concept of problem-based learning in a modern school and gives a theoretical
substantiation of its use in foreign language classes. Examples of problem-based learning on foreign language
lessons are given in the practical part of the text as well as an analysis of problem-based exercises. In this work
we use an exploratory method and work with journals and books as well as practical exercises with pupils.
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В концепции учебного процесса «иностранный
язык», получивший практически повсеместную
поддержку, в качестве главной цели обучения, отражающей его специфику, отличающей от других
учебных предметов и в то же время показывающей
его общность с родным и вторым языком и литературами выделена коммуникативная цель, которая
«…выступает как интегративная, ориентированная
на достижение практического результата в овладении иностранным языком, а также на образование,
воспитание и развитие личности школьника» [1].
Таким образом, по мере достижения коммуникативной цели обучения осуществляется и психическое, и личностное развитие учащихся» [2].
Однако, эффективность этого процесса значительна, если удастся привести в действие все пока
еще слабо используемые резервы методического
характера, одним из которых является проблемное
обучение.
Пик интереса к проблемному обучению в странах СНГ относится к 70-м - началу 80-х годов.

Именно в это время появились и основные теоретические работы общего характера, в которых разработаны психолого-педагогические аспекты такого
обучения [3].
Однако, как правильно отмечает психолог В.Т.
Кудрявцева, к концу 80-х - началу 90-х годов
можно констатировать несоответствие между богатыми возможностями развития проблемного обучения и уровнем его теоретического осмысления.
Указанное несоответствие возводит серьезный барьер на пути превращения этих возможностей в
действительность.
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по
решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знаний, умения и
навыки, развиваются способности, познавательная
активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые качества.
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При проблемном обучении следует не сообщать знания в готовом виде, а ставить перед учеником задачу (проблему), заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти способ ее разрешения.
Ключевым понятием проблемного обучения
является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация в обучении имеет общую ценность только тогда, когда предлагаемое
ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых желание выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие.
В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, практические задания и т.п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не является проблемной
ситуацией, оно может вызвать лишь при определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация
может быть вызвана различными типами заданий.
В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится
проблема и они непосредственном участии учителя
или самостоятельно исследуют пути и способы ее
решения, т.е. строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают.
Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет положительные и отрицательные стороны. Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не только приобретению учащимися необходимой системы знаний,
умений и навыков, но и достижению высокого
уровня их умственного развития, формированию у
них способности к самостоятельному добыванию
знаний путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечивает прочные результаты обучения. Недостатки:
большие затраты времени на достижение запланированных результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся.
Решение проблемной ситуации согласно В.
Окошо, состоит из трех этапов [4]:
1) постановка проблемы;
2) решение данной проблемы;
3) проверка решения.
Что касается И.А. Лернера, то он выделяет
пять следующих этапов:
1) осознание проблемы, способ решения которой неизвестен;
2) расчленение задачи на данное и искомое
(осознание вопроса и имеющихся данных);
3) выявление зависимости между данными и
вопросом (здесь часто возникает необходимость
выдвижения гипотезы и планирования ее частичной проверки);
4) осуществление решения;
5) проверка решения.
Примерно такой же путь решения проблемной
ситуации намечает и A.M. Матюшкин, правда, он
разбивает его на четыре этапа:
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1) использование известных способов решения
- этап «закрытого решения проблемы»;
2) возникновение проблемной ситуации и расширение области поиска новых способов решения этап «открытого решения проблемы» и нахождение
нового решения;
3) реализация найденного принципа;
4) проверка правильности принятого решения.
Как мы можем судить по приведенным примерам, у всех трех исследователей данного вопроса
существует одно принципиальное единство взглядов относительно решения познавательной задачи.
Теперь хотелось бы перечислить те методические приемы, которыми пользуется учитель для создания проблемных ситуация. Думается, что их
можно представить следующим образом;
- учитель подводит учащихся к противоречию
и предлагает им самим найти способ его разрешения;
- сталкивает противоречия практической деятельности;
- излагает различные точки зрения на один и
тот же вопрос;
- предлагает классу рассмотреть проблему с
различных позиций (например, юриста, финансиста, педагога, психолога и т.д.);
- побуждает обучаемых делать сравнения,
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять различные факты;
ставит конкретные вопросы (на обобщение,
обоснование, конкретизацию, логику рассуждения
и т.д.);
- определяет проблемные теоретические и
практические задания (например, исследовательские);
- ставит проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, с заведомо допущенными ошибками, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с ограниченным временем
обсуждения, на преодоление «психологической
инерции» и т.д.).
Для реализации проблемного метода необходимы:
- отбор самых актуальных, сущностных проблем;
- определение особенностей проблемного метода обучения в различных видах учебной работы;
построение оптимальной системы проблемного
обучения, создание учебных и методических пособий и руководств;
- личностный подход и мастерство учителя,
способные вызвать активную познавательную деятельность учащихся.
Существует четыре уровня проблемности в
обучении:
1. Учитель сам ставит проблему и сам решает
ее при активном слушании и обсуждении учащихся.
2. Учитель ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под руководством учителя решают
ее. Здесь наблюдается отрыв от образца, открывается простор для размышления.
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3. Ученик ставит проблему, учитель помогает
в ее решении.
4. Ученик ставит проблему, предлагает возможные решения, проверяет эти возможные решения, исходя из данных, делает выводы, применяет
выводы к новым данным и делает собственные
обобщения, т.е. ученик сам решает проблему.
Преимуществами проблемного метода обучения являются следующие моменты:
- самостоятельное добывание знаний путем
собственной творческой деятельности;
- высокий интерес к учебному труду;
- развитие продуктивного мышления; прочные
и действенные результаты обучения.
К недостаткам следует отнести:
- слабую управляемость познавательной деятельностью учащихся;
- большие затраты времени на достижение запроектированных целей;
- недостаточный уровень языковой подготовки
в отдельных группах;
- нехватка времени на тщательное изучение
той или иной темы;
- непривычность подобной формы работы;
- трудность вовлечения учащихся со слабой
языковой подготовкой в обсуждение;
- риск трансформации дискуссии в спор между
отдельными учащимися.
Проблемное изложение - так дидакты называют такое введение нового материала, в процессе
которого путь решения проблемы показывает учитель или учебник. Предположим, необходимо ввести английские слова: accord, bizarre, collaboration,
consist, constant, disposition, intervention, permanent,
positive, proclamation.
Прежде всего в этом списке учащимся предлагается найти слова, которые напоминают им по звучанию или написанию русские слова. К таким словам обычно относят constant (постоянный, константа,
постоянная
величина),
positive
(позитивный). Кроме того, учитель может напомнить русские слова перманентный и прокламация,
которые без труда ассоциируются с английскими
permanent и proclamation. Так устанавливаются
связи между русскими и новыми французскими
словами. Далее учащихся знакомят с примерами их
употребления в речи (например: This book consist of
two parts). После определения слов, близких по значению школьникам предлагается найти среди них
те лексические единицы, которые напоминают им
уже изученные английские слова. Так disposition с
position. Употребление новых английских слов в
контексте позволяет уточнить их значение [5].
Слово bizarre, объясняются на английском
языке в процессе их употребления в речи: You have
used a bizarre method in this task, it's very interesting.
Такое проблемное изложение нового материала не
только вызывает интерес учащихся, но и способствует созданию дополнительных ассоциаций, а
следовательно и улучшает запоминание новых
слов.
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Проблемная задача
Как правило, задание может быть выполнено,
если известны цель, которую следует достичь,
предмет действия, которым следует манипулировать, и наконец, способ действия - как следует ее
решать. Так, например, когда выполняются имитационные упражнения, то целью является отработка
какого-либо грамматического явления (например,
артикли a, an some, the), запоминание новой лексики или формирование произносительных навыков.
Предметом этих упражнений могут быть
грамматические структуры, новые слова или произношение тех или иных звуков. Способ действия повторение. Хотя это, но скучно. Если же в задании
отсутствует хотя бы один из компонентов (цель,
предмет, способ действия), то оно превращается в
задачу и получает название «проблемная задача».
Например, - сгруппируйте слова по признакам, положительно или отрицательно характеризующим
человека: kind, clever, strong, ugly, foolish, greedy.
«Обучение - исторически изменяющийся процесс. Он изменяется в зависимости от уровня производственных отношений, в зависимости от потребностей общества, а также социальных условий,
духовного богатства общества, его культурных традиций и уровня образованности. Внутри той или
иной общественно-экономической формации всегда существовали различные виды и типы обучения, от перенимания опыта старших путем наблюдения и подражания до самостоятельного усвоения
новых знаний путем решения практических или
теоретических проблем». - Махмудов.
Также этот великий педагог считал, что проблемное обучение должно стать основным в обучении.
В нашу же эпоху используются различные методы обучения: проблемный, объяснительно-иллюстративный, компьютерный. Однако, главным
остается условие - как можно качественнее и быстрее донести до обучающегося знания.
Немаловажную роль в изучении иностранного
языка играет ситуация успеха.
Ситуация успеха - очень важный фактор в стимуляции общения на уроке. Учитель, в принципе,
не имеет права на плохое настроение, на головную
боль и повышенное давление. Урок - время мобилизации всех жизненных сил. Только наполнив
себя необходимой энергией и верой в успех, можно
идти на урок ИЯ, тогда эта энергия и вера передастся ученикам. Сейчас многие под положительной мотивацией стали понимать регулярное произнесение фразы "very good" или ей подобных ободряющих фраз (после каждой реплики ученика). На
самом деле никакой особой мотивации это не дает,
чаще за подобными фразами скрывается полное
равнодушие учителя к успехам или неудачам его
учащихся. Суть ситуации успеха в том, чтобы на
деле воплощать веру в возможность решения тех
задач, которые ставятся на уроке. Принцип «ты можешь выразить это по-английски (даже если не
помнишь грамматику и лексику)» - один из основополагающих принципов ситуации успеха. Переход
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на русский язык - это капитуляция перед учеником
и предметом. Сделать общение более реальным
(если не реалистичным), а также создать ситуацию
успеха помогут междометия. Учитель должен выражать свои эмоции так, как это принято в иноязычной культуре: никаких ах, ох, черт и проч. Вместо
них наполненные эмоциями: wow (кла-а-асс!), oops
(ой! Не получилось!), yuppie (ура!), yuk (фу!), ouch
(ой! Больно!), blimey (черт!) и т.д.
Возможно даже научить этим междометиям
детей, хотя, скорее всего, они выучат их сами, если
будут их слышать в речи учителя. Главное, чтобы
эти междометия, как и другие фразы, были органичными выразителями тех субъектных отношений, на которых строится реальное общение.
Приемы проблемного обучения эффективны
лишь в том случае, если они предусмотрены учителем своевременно. Как слишком легкие, так и
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слишком трудные задачи не способны стимулировать продуктивное мышление и, следовательно,
сделать обучение развивающим.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья продолжает цикл статей, посвященных составу минейного Торжественника БАН
21.4.4. (Нов.928), хранящегося в библиотеке РАН в г. Санкт-Петербурге, и ставит своей целью описать 26
произведений, посвященных минейным праздникам с января по июнь. В сборнике отсутствуют чтения
апреля. Ни в одном из 42 сборников, состав которых был изучен, не встречается значительная часть (10 из
26) чтений этого периода. Среди них № 57 «Житие св. Петра, братанича царя Берки», бывшего весьма
популярным в составе Миней начиная со времени его создания в XIV в. «Житие св. Леонтия» в шестой
редакции (№ 44) встретилось только в оном сборнике. Чтения № 35 и 49 относятся к поучениям Федора
Студита, № 52 входит в Spuria Иоанна Златоуста. Авторскими являются чтения № 50 Афанасия Великого
и № 53 Епифания Кипрского, которые также не обнаружены в 42 сборниках XIV–XXVI вв. Часто встречающимися в этих сборниках являются Слова на Богоявление № 36, 37, Слово на Сретение № 38, Похвала
трем иерархам № 40, Слово на Благовещение № 42, авторство которого так и не определено, в БАН 21.4.4.
(Нов.928) оно приписывается Иоанну Златоусту, а также Похвала святым Апостолам Петру и Павлу № 55
и Похвала святому Апостолу Павлу № 56. Чтения июля и августа будут описаны в следующей статье
цикла.
ABSTRACT
This paper continues the cycle of papers devoted to the composition of the Festal Menaion of the Academy
of Sciences Library 21.4.4., stored in the library of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. The aim
of paper is to describe 26 readings dedicated to the Menaion holidays from January to June. There are no April
readings in the collection. None of the 42 collections, the composition of which has been studied, contains a significant part (10 of 26) of this period readings. Among them, No. 57 “Hagiographie of St. Peter, the brother of
King Berka, that was very popular in the composition of the Menaus since the time of its creation in the XIV
century. "Hagiographie of St. Leonty” in the sixth edition (No. 44) was found only in this collection. Readings No.
35 and 49 refer to the teachings of Theodore the Studite, No. 52 is included in the Spuria of John Chrysostom. The
author's readings are No. 50 Athanasius the Great and No. 53 of Epiphanius of Cyprus, which are also not found
in 42 collections of the XIV – XXVI centuries. The readings of praise most frequently encountered in manuscript
books of the 14th – 16th centuries are Words to the Epiphany No. 36, 37, Word to the Meeting No. 38, Praise to
the Three Hierarchs No. 40, Word to the Annunciation No. 42, whose authorship has not yet been determined, in
BAN 21.4.4. (New 928) it is attributed to John Chrysostom, Praise to the Holy Apostles Peter and Paul No. 55 and
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Praise to the Holy Apostle Paul No. 56. The following article will be devoted to the description of last part of this
Festal Menaion readings.
Ключевые слова: рукописная книга, минейный Торжественник, церковнославянский язык.
Keywords: manuscript book, Festal Menaion, Church Slavonic.
Древнерусский минейный Торжественник являет собой тип четьих сборников с переводной частью, восходящей к византийским панегирикам, и
произведениями, созданными на русской почве,
приуроченными к церковным праздникам солнечного цикла. Неизменность жанрово-тематического
состава статей позволяет относить его к сборникам
устойчивого состава. Будучи книгой уставных чтений, тем не менее минейный Торжественник изменялся, дополнялся по воле монастыря или церковного прихода, заказывавшего такой сборник. Заказывались как полные, круглогодичные, так и
помесячные Торжественники. Минейные чтения
соседствуют с триодными в Торжественниках смешанного типа. Подобно прочим четьим сборникам
минейный Торжественник сохранял и развивал византийскую традицию письменного творчества. [2,
с. 125] Отражая творчество переводчиков, писцов и
вкусы заказчиков, минейный Торжественник становится типом четьих книг четырех редакций. [7, с.
11-13]
Настоящая статья продолжает цикл статей, посвященных составу минейного Торжественника
БАН 21.4.4. (Нов.928)21, хранящегося в библиотеке
РАН в г. Санкт-Петербурге, и ставит своей целью
описать 26 произведений, посвященных минейным
праздникам с января по июнь. Результаты могут
быть использованы для исследования языка и истории чтений, входящих как в БАН 21.4.4. (Нов.928),
так и в другие четьи сборники. Также исследование
четьих книг обусловлено тем, что «состав средневековых сборников, до бесконечности разнообразный, позволяет понять круг чтения книжника в
древности, особенности его мышления, его представление о добре и зле, о красоте и безобразии, о
нравственном и безнравственном, позволяет выявить новые, еще неизвестные в науке памятники,
имена доселе безвестных авторов» [8, с.34].
В описаниях произведения пронумерованы в
соответствии с их следованием в сборнике, то есть
с № 33 по № 58. В БАН 21.4.4. находятся 6 чтений
января (№ 33 -37, 40), 2 чтения февраля (№ 38, 39),
3 чтения марта (№ 41 – 43), 3 чтения мая (№ 44 –
46), 12 чтений июня (№ 47 – 58). В сборнике отсутствуют чтения апреля. Праздники, к которым приурочены чтения, датированы по старому стилю, как
в рукописи. Хронология в этой части Торжественника нарушается лишь единожды: чтение № 40 30

января. Похвала трем иерархом Великому Василию, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту. Пакы

Коньшина О.Г. О составе сентябрьских чтений минейного Торжественника БАН 21.4.4. (Нов. 928) // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия:
История, филология. 2016. Т. 15. № 9. С. 176–183.
Коньшина О.Г. Описание чтений октября – декабря из
минейного Торжественника 21.4.4. (Нов. 928) // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,
2019, №1, с. 220-223.
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намъ Іω7ан8нъ , иже zзыкомъ златъ , и паки намъ
явле(н) праздникъ . третϊи оvбо мCцъ сии ,
tнелэже великому свэтлэ тръжествовахомъ .
должно стоять перед чтениями № 38 и № 39, приуроченными ко 2 февраля и посвященными Сретению Господню. Перестановка вызвана невнимательностью составителя или переплетчика, хотя
данные произведения при переписывании были помечены буквенными номерами под титлом ОГ, ОД,
ОВ.
Название чтения в статье представляет собой
название праздника с указанием жанра произведения, как он указан в рукописи: «Слово на Крещение
Господа нашего Иисуса Христа», «Похвала трем
иерархом…», «О чудесах святого Леонтия», «Мучение святого мученика Иоанна Новаго» и пр. После дается начало произведения в орфографии источника: обозначены титла, некоторые выносные
буквы с титлом и без, часть выносных букв и слогов
даны в круглых скобках, прочие надстрочные знаки
и ударения не передаются.
Встречаемость (популярность) данных произведений мы проверяли по 42 рукописным сборникам XIV-XVII вв.22
33. 6 января. Слово на Крещение Господа
нашего Иисуса Христа. ДнеC возлюбленїи прїимемъ
проповhдника истины . реку же павла ап©ла вопиюща к вамъ . явися бл\гт
d ь бжия сп8сенаz всэ(м)
чл\комъ .
Л.209 – Л.213об.
РГБ ф.304.I/1622 (Л.56об. – Л.60об.), Солов.Анз.83/1148 (Л.95об. – Л.101об.)
34. 6 января. Слово на Крещение Господа
нашего Иисуса Христа. Мужи хрcтолюбцы и братолюбцы . н\нэ пр¿имэте мои г\лъ. и оµши ваша яко
врата tвръ€ши , вн(т)z мое слово вмэстите. и
пр¿имете tмене сп\сеное проповэдан¿е .
Л.214 – Л.219об.
РГБ ф.304.I/1622 (Л.67 – Л.74об.)
35. 6 января. Слово о празднике святого Богоявления. tцы мои и брат¿а и чада. пакы и п®е

Список рукописей дан: Коньшина О.Г. О составе сентябрьских чтений минейного Торжественника БАН
21.4.4. (Нов. 928) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология.
2016. Т. 15. № 9. С. 176–183.
Коньшина О.Г. Описание чтений октября – декабря из
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пра€днес8тва wглашен¿е, торжCтвэ х\вэ, на бг\оявлен8ный д\нь дошеdше невъзможемъ , неимамъ(ж)
что достоино
Л.220 – Л.222
Данное чтение не встречается ни в одном из 42
сборников. Текст соответствует огласительному
поучению «О рождестве Спасителя нашего Иисуса
Христа и о том, чтобы мужественно переносить
труды в нашем подвижническом житии» Федора
Студита.
36. 6 января. Слово на святое Богоявление
Господа нашего Иисуса Христа. Да tвер8заютсz
всzка оµста к8б\гоvсловию . и да воспоетъ всzкω
слωво , иже съ н\бсе возсиявъшаго б\жϊа слова .
всzкъ язы(к) да вэщаетъ.
Л.223 – Л.231об.
Арханг.Д.143 (Л.374 – Л.384об.), БАН, №
31.6.26 (Толст. 40) (Л.201 – Л.206об.), БАН-8
(Л.130в – Л.135а), Блш-411 (Л. 106б – Л.165а), Влк487 (Л.23об. – Л.27), Егр-34 (Л.274об. – Л.281),
ИИФиФ (Л.99г – Л.104а), КП-218 (Л.288 –
Л.289об.), Лук-85 (Л.85об. – Л.89), Маз-1109
(Л.408об. – Л.416), ОСРК-895 (Л.179г – Л.184б),
ОЛДП F.215 (Л.55об. – Л.60), ОСРК-900 (Л.118г –
Л.124а), Пгд-873 (Л.82об. – Л.86), Рум-434
(Л.265об. – Л.270об.), Сол-369 (Л.118в – Л.125г),
Тхн-419 (Л.322 – Л.327об.), Увр-337 (Л.105г –
Л.110г), Унд-560 (Л.128в – Л.131б), ЦГАДА-1381
(Л.167в – Л.172в), Чуд-262 (Л.537об. – Л.543об.)
37. 6 января. На святое Крещение Господа
нашего Иисуса Христа. Иже здан¿ю вLка t нэдръ
на(м) t\чьски< пр¿иде . и богатисz жит¿z дарованьми . явисz осужdен8нымъ свободитель
Л.232 – Л.242
БАН-8 (Л.135а – Л.140б), Блш-411 (Л. 165а –
Л.171а), Влк-487 (Л.27 – Л.31), Егр-34 (Л.281 –
Л.288об.), ИИФиФ (Л.104а – Л.109а), КП-218
(Л.309об. – Л.315), Лук-85 (Л.89 – Л.93), Маз-1109
(Л.416 – Л.424), Маз-1679 (Л.303в – Л.307в), ОСРК895 (Л.184б – Л.189в), ОСРК-900 (Л.124а – Л.129г),
Рум-434 (Л.270об. – Л.276), Сол-369 (Л.125г –
Л.130б), Тхн-419 (Л.327об. – Л.333об.), Увр-337
(Л.110г – Л.116в), Унд-560 (Л.131б – Л.134в), Чуд262 (Л.543об. – Л.550)
38. 2 февраля. Слово на Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа. Яже настоящаа
сщеннаго тор8жества, еђальскаа труба да оглашаетъ
. и д8вьствен8наму сему чер8тогу =, ч\тою мысл¿ю
преdстав8шаа насъ =.
Л.243 – Л.263об.
БАН-8 (Л.165г – Л.175б), Блш-411 (Л. 197г –
Л.209в), Блш-66 (Л. 546 – Л.571), Влк-487 (Л.49об.
– Л.57), Егр-602 (Л.313 – Л.329), Егр-34 (Л.330об. –
Л.343об.), ИИФиФ (Л.140в – Л.149г), КП-218
(Л.326 – Л.337), Лук-85 (Л.108об. – Л.116), Маз1109 (Л.485 – Л.501), Млц-116 (Л.172 – Л.180об.),
ОСРК-895 (Л.229а – Л.239б), ОСРК-900 (Л.163в –
Л.175б), Рум-434 (Л.321 – Л.331), Сол-369 (Л.169б

45
– Л.182в), Тхн-419 (Л.361об. – Л.373), Увр-337
(Л.144б – Л.155а), Унд-560 (Л.170г – Л.178г), Чуд262 (Л.185г – Л.198б)
39. 2 февраля. Слово на Сретение Господа
нашего Иисуса Христа. Се возлюбленϊи почтеннаго
въ чCтнэмъ еђалϊи . слышимъ праведнаго симеона
се ре(ку)ща . се бо пер8выи и послёдн¿и . закону
пер8выи побLгти . жидовинъ родомъ . хrтϊанинъ
бLгтϊю .
Л.264 – Л.271
Арханг.Д.144 (Л.377 – 381об.)
40. 30 января. Похвала трем иерархом Великому Василию Григорию Богослову Иоанну Златоусту. Пакы намъ Іω7ан8нъ , иже zзыкомъ златъ ,
и паки намъ явле(н) праздникъ . третϊи оvбо мCцъ
сии , tнелэже великому свэтлэ тръжествовахомъ.
Л.272 – Л.294об.
БАН-8 (Л.150г – Л.161об.), Блш-411 (Л. 209в –
Л.222б), Влк-487 (Л.39 – Л.47об.), Егр-34 (Л.312об.
– Л.327), ИИФиФ (Л.126б – Л.137г), Лук-85 (Л.98 –
Л.106б), Маз-1109 (Л.463об. – Л.481), Маз-1679
(Л.314г – Л.322), Млц-116 (Л.161 – Л.170), ОСРК895 (Л.215а – Л.226в), ОСРК-900 (Л.148г – Л.160в),
Рум-434 (Л.304об. – Л.317об.), Сол-369 (Л.151в –
Л.165г), Тхн-419 (Л.345об. – Л.358об.), Увр-337
(Л.127 – Л.139в), Унд-560 (Л.162в – Л.169в), Чуд262 (Л.168в – Л.181б)
41. 25 марта. Слово на Благовещение. (Без начала) W рожоствэ его возрduютсz . нарекu(т) же
имz емu їwан8нъ: Бdца пр¿ими даян¿е t мене и
tступи t мене г\лz и со мною . или аг\глъ . либо
ч\лкъ
Л.307 – Л.317
42. 25 марта. Слово на Благовещение пречистыя владычицы нашея Бгородица и присно девы
Мария. Во д\ни ωны зачатъ Елисавефь жена Захарьина . и таяшесz мcца пzть
Л.318 – Л.328об.
БАН, № 31.6.26 (Толст. 40) (Л.266об. –
Л.276об.), БАН-8 (Л.193в – Л.201в), Влк-487
(Л.88об. – Л.95), Глф-56 (Л.377 – Л.38об.), Егр-602
(Л.361об. – Л.375об.), Егр-34 (Л.391об. – Л.403),
ИИФиФ (Л.181а – Л.189г), Лук-85 (Л.161об. –
Л.168), Маз-1109 (Л.599 – Л.612), Млц-116 (Л.195 –
Л.202), Обл-124 (Л.37а – 47б), Обл-151 (Л.85г –
Л.93а), ОСРК-895 (Л.269б – Л.277г), ОСРК-900
(Л.208г – Л.218б), Пгд-873 (Л.116об. – Л.123об.),
Рум-434 (Л.393 – Л.400об.), Сол-369 (Л.222а –
Л.233г), Тхн-235 (л.189 – Л.212об.), Тхн-419 (Л.414
– Л.423об.), Увр-337 (Л.176а – Л.185г), Унд-560
(Л.189а – Л.200б), ЦГАДА-1381 (Л.242г – Л.252а)
О слове: Помечено как Слово Иоанна Златоуста. Черторицкая: вопрос об авторстве не решен, в
большинстве списков слово надписывается именем
Иоанна Дамаскина. Сол. мон., с.679: слово это принадлежит не Дамаскину, но Герману, патриарху
константинопольскому. Славянский текст в начале
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и в конце пространнее греческого подлинника. См.
Migne/patrol., t.98, p.320
43. 26 марта. Слово на собор Архангела Гавриила. Днеc братие зарz пр¿иде съ н\бси бл\говэщающа

(Л.385об. – Л.391), ОЛДП F.186 (Л.114 – Л.117), Солов. Анз.83/1448 (Л.248 – Л.251об.)
49. 24 июня. Слово похвально на рождество
пророка и Предтечи Крестителя Иоанна. Слав¿ю

о приходэ с\лнца праведнаго. Мню же ар8хааг\гла

нэкоему велеглCну по(до)бzсz наше слово , бл\го-

Гавр¿ила
Л.329 –Л.337об.
44. 23 мая. Похвала святому Леонтию епископу ростовскому чудотворцу. Иже въ с\ты(х) ω\ць

глCнэ поющему въ пролэтныя ч\сы . wбрэте оµбо

нашь велик¿й Леω(н)тей, рожdейсz в8коньстzнтинэ
градэ t бл\говэрнu родителю . и егда дойде възрастомъ сеdмаго лэта ода= бывъ родителема на
uчен¿е грамотэ
Л.338 – Л.347об.
Арханг.Д.143 (Л.441об. – Л.457об.)
В рассматриваемом сборнике чтение обозначено как «Похвала св. Леонтию». Однако по началу
текста удалось определить, что оно представляет
собой шестую редакцию «Жития св. Леонтия».
«Чудеса св. Леонтия», входящие в БАН 21.4.4.
(Нов.928) представлены отдельным чтением № 45.
45. 23 мая. О чудесах святого Леонтия. Благодаримъ uбо брат¿е чл\вколю(б)ца б8га . и прчcтую его
м\трь . даровав8шимъ намъ таковаго свэтил8ника .
Л.348 – Л.359об.
46. 2 июня. Страдание святого мученика
Иоанна Нового. Сей с\тый м(ч)нкъ х\въ новый
Іω(н)анъ . бэаше t града трапезонс8ка бл8гочcтивыхъ
родителей с\нъ . кuпецъ хuд(ж)оствомъ .
Л.360 – Л360об.
Чтение также не встречается в рассмотренных
сборниках и предстает в Торжественике БАН
21.4.4. (Нов.928) как предисловие к последующему
Мучению святого мученика Иоанна Нового (№ 47),
помеченное в рукописи как списано Григор¿емъ
мнихо(мъ)

wбїтели

Па(нъ)тократовы

,

j

пре(з)вjтеро(мъ) великия цRкви м(л)адовлахиской.
47. 2 июня. Мучение святого мученика Иоанна
Нового. Мнwзи оµчите(л)ства и(ж) добрэ . и
яко(ж) б\ви любезно пожившихъ ωбразы . t
нихъ(ж) оµбо единъ есть и первый настояш¿й .
Л.361 – Л.368об.
РГБ ф.304.I/1615 (Л.1 – Л.18об.)
48. 24 июня. Слово на рождество Иоанна Крестителя. Сл\нцоµ семоµ хотzщу видиму изыти ис
предэла земна(г) зарz пре(ж) варившее , явлzетъ
кто за нею грzде(т) . тако(ж) праведномоµ сл\цµ
х\оµ ,
Л.369 – Л.374об.
Арханг.Д.142 (Л.442об. – Л.449об.), РГБ
ф.304.I/1886 (Л.59 –Л.70), Волок.111 (Л.138 –
Л.142), Волок.132 (Л.158 – Л.161), Воскрес.107
РГБ ф.113 №432 - Поучения святых отцов. [Уточненное загл. по Доп. описи:] Сборник слов. Нач. XVI в.
23

не вм(а)лэ великаго въспэти глCа днCь ражdаема .
Л.375 – Л.381об.
Слово Федора Студита.
50. 24 июня. Слово рождество Иоанна Крестителя и Предтечи, и о Елисавети, и о Богородицы.
Нивоµ оµбо ис8сох8шу и звэре(м) попран¿е бы(ти)
wставлен¿а , во(л) wрателный съ тръдо(м) ра€бивая
возdвиже(т)ът руды . елико бо недэлан8на нива ,
времz пребывае(т) .
Л.382 – Л.384
Сочинение Афанасия Великого Александрийского.
51. 24 июня. Похвальное слово на рождество
честного Крестителя Господня Иоанна. Присно
текыи источникъ бжCтва . капляа преизсох8шаz
невэрьствомъ д\ша. днCь явисz на(м) яко пресвэтлое сл\нце. денницу . преdтекущую . всю озарzюще
вселен8ную свэтомъ радωсти .
Л.386 - Л.390об.
РГБ ф.304.I/1615 (Л.273об. – Л.277об.), РГБ
ф.113 №432 (Л. 142 -144об.)23
52. 24 июня. Похвала на рождество Иоанна
Крестителя Предтечи. Моис¿и велик¿и б\ж¿и рабъ .
начал8никъ прbркомъ. мор8ск¿и пустуникъ . бездушныи кузнець . маннэ и трапезе творець . б\ж¿и
законоположникъ . пр¿имъ законоположеныz
Л.391 – Л.394об.
Иоанн Златоуст. Spuria. Похвала на зачатие
святого Иоанна пророка – Предтечи и крестителя.
53. 29 июня. Память и мучение святых апостолов Петра и Павла. Кто доволенъ t похвалъ

прит8чю бол8шую принести имать, нежели гCнz свэдэтельства проповэди . самому гCду рек8шу . ты
еси петръ и на томъ камени созижdу ти цр\квь

Л.395 – Л.400
В заглавии обозначено как сочинение Епифана
Кипрского.
54. 29 июня. Святого апостола Петра, егда прииде в Рим. По клавдеи же црCтвова с\нъ его, лэ(т) .
ДІ . пр(и) семъ вол8хвъ симонъ приде в ри(м) , и
многа знамен¿а волхвован¿емъ и призракы нэкыя.
Л.401 – Л.408об.
РГБ ф.304.I/1615 (Л.285 – Л.293)
55. 29 июня. Похвала святым верховным апостолам Петру и Павлу. Н\бсе и землz реть вижdоµ .
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настояща> ради тръжества памzт¿ю апCлъ

47
небес-

нымъ оµбо силамъ бл\гохвалzщи(м) почтенными
гл\сы.
Л.408об. – Л. 412об.
Арханг.Д.142 (Л.450 – Л.456об.), БАН, №
31.6.26 (Толст. 40) (Л.336об. – Л.340об.), БАН-4
(Л.222об. – Л.226), БАН-8 (Л.219а – Л.221в), Блш411 (Л. 255а – Л.258а), Влк-487 (Л.177 – Л.179об.),
ИИФиФ (Л.207г – Л.210г), КП-218 (Л.438 –
Л.441об.), Лук-85 (Л.231 – Л.233), Маз-1109 (Л.695
– Л.699), МГАМИД-451 (Л.313об. – Л.322об.),
Млц-116 (Л.238об. – Л.241), ОСРК-895 (Л.300г –
Л.303б), ОСРК-900 (Л.238а – Л.241а), Пск-125
(Л.312 – Л.320), Рум-434 (Л.467 – Л.469об.), Рум436 (Л.257 – Л.264), Тхн-185 (Л.154г – Л.158а), Тхн419 (Л.525об. – Л.528), Увр-337 (Л.204г – Л.207г),
Увр-1045 (Л.176г – Л.181в), Унд-560 (Л.268г –
Л.276г), ЦГАДА-1381 (Л.337б – Л.340г), Чуд-262
(Л.485 – Л.488об.)
56. 29 июня. Похвала святому апостолу Павлу.
Не оµбо кто съгрэши(т) , рай добродэтел8ный и
породу д\ховноµ нарекъ павловоµ д\шоµ , сице многою оµбо цвэтzше блгdт¿ю
Л.413 – Л.419об.
БАН-8 (Л.221в – Л.225б), Блш-411 (Л. 258а –
Л.262а), Влк-487 (Л.179об. – Л.182об.), Егр-34
(Л.444об. – Л.450), ИИФиФ (Л.210г – Л.215б), КП218 (Л.441об. –Л.446об.), Лук-85 (Л.233 – Л.236),
Маз-1109 (Л.699 – Л.704), ОСРК-895 (Л.303б –
Л.307г), ОСРК-900 (Л.241а – Л.245г), Рум-434
(Л.469об. – Л.474), Сол-369 (Л.258в – Л.263б), Тхн419 (Л.528 – Л.537об.), Увр-337 (Л.207г – Л.212б),
Чуд-262 (Л.488об. – Л.494)
57. 29 июня. Житие блаженного Петра братанича царя Берки. С\тому епCпу ростовьс8кому кирилу, ходzщу в8татары с чест¿ю ко ц\рю Беркэ , за
до(м) с\тыz бdца . ц\рь же слыша(в) t него w с\томъ
леwн8т¿и .
Л.420 – Л.431
Данное житие в рукописных минейных Торжественниках XIV-XVII вв. не встречается, но в составе Миней оно было весьма популярно начиная
XIVв., когда оно было написано. [1, c. 39-48]
Конволют БАН 21.4.4. (Нов.928), был скомпонован в XIX в. с целью создания полного минейного Торжественника из отдельных, неполных или
частично не сохранившихся сборников минейных
чтений XVI в. В XIX в. было переписано и добав-

Коньшина О.Г. Описание чтение октября – декабря из
минейного Торжественника БАН 21.4.4. (Нов.928)// Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: филология. 2019. №1. С.220-223.
24

лено в сборник только одно произведение . Несмотря на то, что в данном сборнике минейные чтения с сентября по август расположены в хронологическом порядке и данный конвалют состоит
только из минейных чтений, отнести его к одной из
редакций минейных Торжественников не представляется возможным.
24
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АНОТАЦІЯ
У пропонованій статті на матеріалі словників «Український жаргон» Л. Ставицької, «Словник сучасного українського сленгу» Т. Кондратюк, а також за результатами опитування 120 студентів різних факультетів Запорізького національного університету (ЗНУ) простежено семантику та словотвірну структуру
прислівникових сленгізмів, визначено основні тенденції їх уживання в студентському мовленні м. Запоріжжя. Особливістю мовного “сленгового” портрету студентів ЗНУ є чіткий діалектний відбиток на виявлених мовних одиницях, а також уживання на письмі транслітерованих українською графікою англіцизмів.
ABSTRACT
In the proposed article on the material of dictionaries «Ukrainian slang» by L. Stavytska, «A dictionary of
modern Ukrainian slang» by T. Kondratyuk and also basic on the results of a survey of 120 students from different
faculties of Zaporizhzhia National University (ZNU) were traced the semantics and word-forming structure of
adverbial slang, were identified their use in student`s speech in Zaporizhzhia city. The peculiarity of the linguistic
«slang» portrait of ZNU students is a clear dialectal imprint on the identified language units and also the use of
English words transliterated in Ukrainian graphics.
Ключові слова: соціолект, сленг, прислівник, кількісно-означальні прислівники, дериват.
Keywords: sociolect, slang, adverb, quantitative-defining adverbs, derivative.
Актуальність. Належачи, разом із жаргоном
та арґо, до соціолектів, сленг викликає жвавий інтерес як у теоретиків лінгвістики, так і у лексикологів
та лексикографів. Питанням визначення поняття
“сленг” та критеріїв його класифікації в германських мовах займалася М. Руденко [11], в українській
– Л. Ставицька [14], спробу встановити загальні закономірності виникнення та функціювання сленгу
як лінгвосоціального явища та з’ясувати функційно-стилістичні параметри сленгової лексики
здійснила Н. Шульжук [19]; крізь призму лінгвокультурології молодіжний сленг розглядав П. Грабовий [4]; у межах іншомовних запозичень сленг описували Л. Архипенко [1] та Д. Щерба [20]. Укладачами найвідоміших лексикографічних праць, де
зафіксований український сленг (не лише молодіжний), стали С. Пиркало [7], Л. Ставицька (2005) (дослідниця подала сленговий матеріал разом із жаргонним) і Т. Кондратюк (2006).
Однак дотепер в українському мовознавстві
бракує розвідок, у яких би був наведений опис ди-

наміки поширення й поповнення сленгізмів прислівникового типу як особливого класу найменувань,
що відзначається, з одного боку, змінністю (вона
зумовлена безпосередньо сферою вжитку), а з іншого – особливою функційною природою.
Важливими ознаками молодіжного сленгу, на
думку М. Ткачівської, є метафоризація як здатність
молодою людиною переосмислювати речі по-своєму і креативно підходити до створення нових понять і гіперболізація як прагнення молоді відтворити своє ставлення до навколишнього середовища
за допомогою шокуючих слів, у яких наявні певні
відхилення від норм їх уживання [див. докладніше:
18, с. 115].
Основними джерелами формування українськомовних сленгових утворень, за спостереженням
О. Романової, є те, що вони виникають унаслідок
регулярного вживання слів іншомовного походження. Такі запозичення дослідниця поділяє на декілька груп, де слова за звучанням, і за семантикою
збігаються з англійськими, але графічно передаються українськими літерами (транслітерація);
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слова, які в українському молодіжному сленгу мають трохи інше значення, ніж в англійській мові;
слова, які отримали в сленгові афікси, властиві українській та російській мовам [10, с. 299].
Спроби покласифікувати молодіжний сленг
здійснюються постійно, і їх можна поділити на кілька груп:
− класифікації сленгу за походженням (наприклад, О. Романова – див. [10]);
− поділ сленгових утворень за тематичним
принципом (див. наприклад, роботи О. Позднякова
[9] та М. Ткачівської [18]);
− структурна класифікація сленгових одиниць (див. праці О. Столярчук [15; 16];
− диференціація сленгізмів за частиномовною належністю (Н. Шульжук [19, с. 110].
Об’єктом нашого дослідження є сленгізми
саме прислівникового типу, оскільки семантика і
структура таких утворень досить унікальна.
За семантико-синтаксичними ознаками І. Вихованець та К. Городенська поділяють прислівники
на два розряди:
1) означальні: виражають значення якісної
характеристики дії, рідше – процесу та стану;
2) обставинні: характеризують дію або процес за метою її виконання [3, с. 305].
Серед означальних прислівників автори академічних підручників виокремлюють три групи:
якісно-означальні (дають якісну характеристику дії,
або стану, відповідаючи на питання як?), способу
дії (вказують на спосіб дії і відповідають на питання
у який спосіб?) та кількісно-означальні (виражають
ступінь інтенсивності дії або міру чи ступінь вияву
якісної ознаки, і відповідають на питання скільки?
наскільки? якою мірою? як багато?) [див. докладніше: 5, с. 326-329; 8, с. 255].
Якісно-означальні прислівники як сленговий
матеріал уже ставали предметом нашої уваги [12, с.
221-223], відтак нинішня розвідка є продовженням
комплексного дослідження, об’єднаного темою
“Прислівникова система сучасного українського
молодіжного сленгу”.
Погляди українських науковців на виокремлення кількісно-означальних прислівників загалом
збігаються, проте в плані термінологічного їх іменування простежуються певні розбіжності.
Традиційно прислівники згаданої семантичної
групи називають прислівниками “міри і ступня”
[13, с. 329], кількісними [17, с. 194], котрі зазвичай
зараховують до “обставинно-атрибутивних у широкому розумінні” [2, с. 247] або до означальних [17,
с. 194]. Дехто з мовознавців виокремлює групу якісно-кількісних прислівників, що, своєю чергою,
можуть поєднуватися з дієсловами, прикметниками, іншими прислівниками [див. докладніше: 6,
с. 243]
Джерельною базою нашої студії стали передусім словник “Український жаргон” Л. Ставицької та
“Словник сучасного українського сленгу” Т. Кондратюк. Повноту мовного портрета сучасної молоді
забезпечило анкетування студентів Запорізького
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національного університету, в ході якого ми виявили, що прислівників аналізованої семантичної
групи в мовленні респондентів небагато.
Для з’ясування наявності в лексиконі респондентів кількісно-означальних сленгових прислівників ми поставили їм такі запитання: Які слова
Ви вживаєте у значенні «мало, трішки»? Які слова
Ви вживаєте у значенні «порожньо»? Які слова Ви
вживаєте у значенні «безліч, багато»? Зібраний
матеріал дав нам підстави виокремити кілька лексико-семантичних груп (далі – ЛСГ) кількісноозначальних прислівників, панівна більшість із
яких є лексикалізованими формами називного відмінка однини або множини іменників.
1. ЛСГ “мало,, трішки” у словниках
представлена лексемами: децил (2005 Став 120,
2006 Кондратюк 109), децл, децил-бецил (2005
Став 120), крапаль (2006 Кондратюк 171); понти
(розм.: А цукру у нас залишилось понти) (243).
У мовленні студентів ЗНУ зі згаданих лексем
фіксується
лише
широковживане
понти
‘дріб’язок’, понтець, а також похідні структури від
засвідченого кропаль – кропалик. Інші утворення:
мальоха,
пів
шишки,
соу-соу,
фігня.
Прислівниковий
формант
із-поміж
лексем
аналізованої групи має, за нашими даними, лише
десубстантив ліліпутно.
2. ЛСГ “безліч,, багато” в розглянутих
словниках репрезентована такими головно
відіменниковими утвореннями: вагон (2006
Кондратюк 71), валом (72) і навалом (203), дофіга
(2006 Кондратюк 305), до хера (2006 Кондратюк
112, 315), до хуя (2006 Кондратюк 112, 320),
неміряно (2006 Кондратюк 210).
Студенти ЗНУ послуговуються як відомими зі
словників лексемами та їх похідними (до хера,, дофіга,, дофігіщі), так і новими сленгізмами, наприклад: вері,, дохріна,, завались,, овер,, овер до хуя,, перебір,, туча. Трапляються у мовленні й нерозкладні
фразеологізовані структури, а саме: вагон і тачка,,
ту мач,, фігова хмара.
3. ЛСГ “порожньо” вміщує невелику кількість
лексеми, наприклад: голяк (розм.: В холодильнику –
голяк) (2006 Кондратюк 98), порожняк (розм.: У
мене повний порожняк з грошима) (246); фонар (У
мене грошей фонар) (309).
У студентському мовленні натрапляємо, окрім
відомих голяк та порожняк, на невелику кількість
прислівників та співвідносних із ними ідіом згаданої групи, а саме: зеро, нуль, трясця, шиш,, дірка
від бублика, ебсент тудей.
З огляду на природу лексем аналізованого
типу, найбільшу кількість із них становлять лексикалізовані іменники у формі називного відмінка однини або множини. Інколи трапляються повні (англіцизм соу-соу ‘ні багато ні мало’) або субстандартні (децил-бецил) редуплікативи.
Дещо менше виявлено застиглих колишніх
прийменниково-відмінкових сполук, наприклад: до
хера, дофіга, дофігіщі, дохріна та ін.
Частина зафіксованих структур має у своєму
складі запозичену з англійської мови лексику, а
саме: вері (very), овер (over), овер до хуя, ту мач
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(too much) (усе – із ЛСГ “багато”), зеро (zero),
ебсент тудей (absent today) ‘буквально – відсутній
сьогодні’ (ЛСГ “порожньо”).
Зрідка в мовленні молоді подибуємо відчислівникові (нуль,, зеро ‘порожньо’), віддієслівні (завались, неміряно ‘багато’), відприслівникові (вері
‘дуже’) найменування.
Значно рідше трапляються похідні, оформлені
прислівниковими суфіксами (ліліпутно ‘дуже
мало’).
Помітною є група сленгізмів прислівникового
типу, оформлених застиглими сполуками зазвичай
двох повнозначних слів, а саме: вагон і тачка
‘дуже багато’ (очевидно, є варіантом фрази вагон и
маленькая тележка), фігова хмара, овер до хуя
‘дуже багато’, дірка від бублика ‘порожньо’.
У мовленні студентів Запорізького національного університету, окрім наявних запозичень з англійської мови, чітко прозирають риси південно-східного говору української мови, пор.: вагон і тачка,
навалом, неміряно, дофігіщі, фонар.
Як бачимо, сленг є одним із основних мовних
явищ, яким користується сучасна молодь, і кількісно невелику, однак помітну групу в сленговому
мовленні молоді, зокрема, студентів Запоріжжя,
складають лексеми прислівникового типу кількісно-означальної семантики.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена окресленню параметрів реалізації ідеї милосердя в соціальній політиці держави як
утілення принципу соціальної справедливості. Новаторський підхід автора полягає в обґрунтуванні того,
що на сьогодні, зокрема, на прикладі західних держав можливо помічати деякою мірою «зрощення» ідей
милосердя та справедливості передусім у напрямку забезпечення мінімальних потреб для всіх членів суспільства, але й також у сфері соціального піклування про тих осіб, які в силу різного роду факторів (до
прикладу, фізичної чи розумової обмеженості) не здатні самостійно й повноцінно про себе потурбуватися.
Автор приходить до висновку, що ідея милосердя найбільшою мірою реалізовується саме за комунітаристської моделі. Особлива роль в дослідженні відводиться тому, як на прикладі системи інклюзивної освіти
реалізовується ідея милосердя та соціального піклування в державі в спосіб турботи про дітей, природно
обмежених у своєму розвитку.
ABSTRACT
The article deals with the measure of mercy in the social politics of the government as an embodiment of the
principle of social justice. The author's innovative approach is to substantiate the fact that today, in particular, on
the example of Western countries, it is possible to see some «merging» of ideas of mercy and justice primarily to
ensure basic minimum needs for all members of society, but also in the sphere of social care, which due to various
factors (for example, physical or mental limitations) are not able to independently and fully take care of themselves.
The conclusion is that the idea of mercy is most realized through the communitarian model. A special role is given
to inclusive education, where implements the idea of mercy and social care in the state (the way of caring for
children who are naturally limited in their development).
Ключові слова: інклюзивна освіта, комунітаризм, милосердя, солідарність, соціальна держава, соціальна політика, соціальна справедливість, соціальний захист.
Keywords: inclusive education, communitarianism, mercy, solidarity, welfare state, social policy, social
justice, social protection.
Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні процеси створюють передумови для більшого
залучення держави до управління суспільством і забезпечення його потреб. Завдяки цьому можливо
визначити не лише індивіда, соціальні групи, суспільство в цілому, але й державу певною мірою
«суб’єктом» милосердя. Мова йде про те, що держава як представник інтересів усього суспільства
повинна дбати про різні сфери його життєдіяльності (політичну, економічну, культурну, соціальну
тощо), однак у контексті втілення ідеї милосердя,
перш за все, йдеться про систему соціального захисту населення як безпосередню реалізацію засади
соціальної справедливості.
В такий спосіб на сьогодні можливо помічати
«зрощення» ідей милосердя та справедливості.
Ключова відмінність між милосердям та справедливістю як ціннісними установками полягає в тому,
що перше є соціально бажана, а друге – соціально
необхідна поведінка. Як відзначає В.В. Левкулич,

«уявлення про справедливість вкарбовуються в масову свідомість настільки, наскільки вона задовольняє масові потреби, викликає масовий інтерес і постає консенсусною цінністю» [9, c. 233].
На прикладі ж здійснення соціальної політики
допустимо вести мову про поєднання чи з’єднання
соціально бажаної та соціально необхідної поведінки в аспекті діяльності держави щодо забезпечення громадянам належного рівня соціального захисту. При цьому, до прикладу, реалізація державою сфери забезпечення потреб та інтересів
малозабезпечених верств населення, осіб з фізичною неповносправністю, опіка над дітьми, позбавленими батьківського піклування, певними категоріями населення тощо постає результатом «милосердної» передусім діяльності держави. У цьому
контексті соціально бажана поведінка поєднується
з соціально необхідною. З одного боку, держава зобов’язана дбати про вказаних вище осіб, тобто це
обов’язок держави як суспільного інституту, однак,
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з іншого боку, рівень (якість) такої діяльності суттєво відрізняється на прикладі різних держав. Таким чином, можливо вести мову про різний ступінь
«милосердності» в реалізації функцій держави.
Незважаючи на те, що визначена нами ідея є
новою, вона опирається на вже усталені позиції
щодо розуміння соціальної держави як спеціального концепту. Дане поняття має як своє теоретичне обґрунтування, так і практичне втілення в практиці передових західних держав.
Метою статті є продемонструвати, в який спосіб на сьогодні реалізовується ідея милосердя в політиці соціальної справедливості в сучасних моделях соціальної держави (на прикладі держав Європейського Союзу та України), в тому числі й у сфері
інклюзивної освіти.
Методи дослідження. У процесі проведення
дослідження автор використовував методи аналізу,
синтезу, узагальнення, формально-логічний та системно-структурний. Окрім цього, застосовувались:
статистичний – для демонстрації практики реалізації соціальної справедливості в державах Європейського Союзу та в Україні; порівняльний – з метою
здійснення компаративного аналізу існуючих моделей соціальної держави. З точки зору методики, дослідження побудоване на пошуку та обґрунтуванні
ідеї милосердя в різних моделях соціальної держави, в реалізації політики соціального захисту населення держав Європейського Союзу та України,
а також у системі інклюзивної освіти.
Результати дослідження. Вперше концепція
соціальної держави сформувалась у працях німецького вченого ХІХ ст. Л. фон Штейна. З його точки
зору, соціальна держава це така, яка зобов’язана
підтримувати абсолютну рівність у правах для всіх
різноманітних суспільних класів, для окремої
особи, а також сприяти економічному й суспільному прогресу всіх своїх громадян [8, c. 170-171].
У світовій практиці сформувались декілька моделей соціальної держави: ліберальна, корпоративна і солідарна. Відмінність між ними полягає в
ступені участі в реалізації соціальної політики, поперше, трьох її основних суб’єктів – держави, корпорацій та особистості, а, по-друге, інших інститутів громадянського суспільства [3, c. 353].
Ліберальна модель соціальної держави (Англія, Ірландія та інші) передбачає, з одного боку, мінімальну участь держави в системі соціального захисту населення, а, з іншого боку, – стимулювання
розвитку різного роду недержавного соціального
страхування та соціальної підтримки, різних засобів і способів отримання та підвищення громадянами своїх доходів. Перш за все, держава бере на
себе зобов’язання забезпечити мінімальний рівень
соціального захисту для всіх громадян, а також добробут найбільш слабких і знедолених верств населення. В свою чергу, кожен член суспільства відповідальний за свою долю та долю своєї сім’ї. Основою фінансового забезпечення є приватне
страхування та приватні заощадження.
Корпоративна модель соціальної держави
(Японія) визначає, що фінансовою основою забез-
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печення суспільства постають страхові внески корпорацій (організацій-роботодавців). Мова йде не
про усунення ролі держави в здійсненні соціальної
політики, але про участь держави, кожного члена
суспільства та підприємств у її здійсненні, однак зі
значним превалюванням участі саме організаційроботодавців. Формою втілення діяльності установ
та організацій тут є система пожиттєвого найму
працівників, а також надання ними різного роду соціальних гарантій працівникам (пенсійне забезпечення, часткова оплата медичних послуг, освіти
тощо).
Третя модель соціальної держави – солідарна –
ґрунтується на пріоритеті участі держави в здійсненні соціальної політики. Ця модель, базуючись на
принципі солідарності, передбачає відповідальність усього суспільства за долю кожного його
члена. В такий спосіб багатий платить за бідного,
здоровий – за хворого, молодий – за старого. Фінансовими механізмами забезпечення добробуту населення виступають державні бюджети та соціальнострахові фонди, що реалізовуються завдяки системі
перерозподілу фінансових засобів. При цьому можливість функціонування недержавних соціальних
фондів не забороняється. Така модель соціальної
держави поширена в скандинавських країнах Європи (Швеція, Данія, Норвегія та інші) та була сформована в 1950-1960-х рр.
У цілому слід зауважити, що однією з умов повноцінного функціонування соціальної держави є
наявність солідарності в суспільстві, яка базується
на «вкоріненій у суспільній свідомості моральній
установці на взаємодопомогу людей одне одному».
Результатом такої солідарності є загальне благо як
«прояв усезагальної справедливості в межах держави та як справедливе начало в відносинах індивідів між собою» [13, c. 240].
Як указує В.В. Зінченко, в контексті третьої
моделі соціальної держави принцип солідарності в
здійсненні соціальної політики реалізовується в таких аспектах: по-перше, солідарність між різними
соціальними групами, верствами населення, державою і громадянським суспільством за рахунок системи перерозподілу фінансових ресурсів; по-друге,
солідарність між трьома основними суб’єктами соціальної політики – державою, корпорацією та особою, де кожен у своїй частці бере в ній участь з допомогою різних засобів (бюджетні відрахування,
страхові внески роботодавців, працівників тощо)
[3, c. 354-355].
Яскравим прикладом соціальної держави третього (солідарного) типу є Швеція. Серед важливих
характеристик соціал-демократичного устрою цієї
держави є прагнення до справедливості та егалітаризм. При цьому справедливість у шведів сприймається як, перш за все, рівність усіх перед законом.
У свою чергу, егалітаризм виражений у незначному
розриві в рівні доходів між верхніми та нижніми
верствами населення, а також у рівному для всіх доступі до освіти та медичного обслуговування Перерозподіл засобів на соціальні потреби у Швеції
здійснюється головним чином завдяки високому рі-
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вню оподаткування (переважно найманий працівник чи індивідуальний підприємець). При цьому
частка податків населення складає близько 80 % індивідуальних доходів. Даний фактор є основним
об’єктом критики шведської моделі соціальної політики, адже, збираючи від населення значний обсяг їх доходів, держава перерозподіляє їх у вигляді
різного роду соціальних допомог і виплат. Однак,
як слушно відзначає Г.Ю. Канарш, вагомою перевагою шведської моделі соціальної держави є поєднання високого рівня соціальної рівності та високого рівня соціального добробуту [6, c. 138-139].
Отже, ідея милосердя в діяльності держави в
напрямку провадження соціальної політики в межах кожної з зазначених моделей соціальної держави виражається по-різному. В контексті ліберальної та корпоративної моделей держава через реалізацію відповідної системи, дбаючи про
забезпечення кожному члену суспільства мінімальних гарантій соціального захисту, в той же час основну частку в забезпеченні добробуту населення
покладає на недержавні соціально-страхові фонди
й гарантує умови для можливості забезпечення громадянами самих себе та своїх сімей (ліберальна модель). Окрім цього, держава, також гарантуючи мінімальний рівень добробуту для кожного члена суспільства, основну частку відповідальності
покладає на підприємства й установи, де працівники, завдяки своїй трудовій участі в виробництві,
отримують можливості для соціального забезпечення (корпоративна модель).
Однак, як видається, ідея милосердя в системі
соціальної політики держави найбільшою мірою
виражена саме за солідарної моделі соціальної держави, адже тут досягається максимальний рівень
кооперації та інтеграції різних ланок суспільства з
метою забезпечення добробуту всього населення.
При цьому провідну роль відіграє саме держава як
свого роду «гарант» утілення основних засад соціальної політики. Завдяки реалізації принципу солідарності милосердя в рамках даної моделі соціальної держави виходить на максимально високий рівень реалізації, коли кожен член суспільства є
відповідальним за всіх інших, так само як і всі
члени суспільства відповідальні за кожного індивіда. Такий наш висновок випливає з переконання
автора в тому, що реалізація милосердя в суспільстві пов’язана з його потужним інтеграційним потенціалом, який дозволяє належним чином реагувати
на виклики, що мають місце в суспільстві, а також,
що найважливіше, впливати на спосіб мислення індивідів у межах соціуму, орієнтуючи їх на потреби
інших та применшення власних егоїстичних установок.
У літературі також виділяють ще одну модель
соціальної держави – південно-європейську (латинську, католицьку), що має місце в Португалії, Іспанії, державах Південної Америки. Її особливість полягає в тому, що держава бере на себе мінімальну
відповідальність за добробут громадян, як і при ліберальній моделі, однак соціальна допомога й сприяння добробуту здійснюється за принципами хрис-
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тиянської етики та отримується від близьких, родичів, общини, місцевої влади. Якщо взяти, до прикладу, країни Південної Америки, то останні відзначаються високим рівнем бідності (майже кожен четвертий житель) та безробіття. Можемо відзначити,
що в цьому контексті милосердя реалізовується на
основі колективного залучення різних соціальних
груп до сприяння та допомоги в суспільстві.
Слідуючи далі в наших позиціях, зазначимо,
що в основі розуміння соціальної держави лежить
ідея соціальної справедливості. Серед сучасних
концепцій справедливості слід виділити відповідні
Р. Нозіка, Дж. Роулза, Р. Дворкіна, А. Макінтайра,
М. Нассбаум та інших.
Зокрема, концепція справедливості Р. Нозіка
(праця «Анархія, держава і утопія» 1973 р.), що
близька до ліберальної моделі соціальної держави,
передбачає розуміння справедливості як «права на
рівний захист з боку держави» [5, c. 74]. Істинно
справедливою філософ називає так звану «мінімальну державу», яка повинна, перш за все, забезпечити громадянам безпеку, можливість захисту їх
прав у судах тощо, а також створити умови для вільного обміну в державі товарів і послуг. При
цьому основним постає принцип самовідповідальності громадянина, який може попіклуватися про
себе сам, а безпосередньо держава бере на себе відповідальність забезпечити мінімальні умови добробуту для тих громадян, які в силу фізичних чи розумових здатностей не можуть самостійно забезпечити свої потреби.
Таким чином, утілити в рамках такого підходу
до справедливості та соціальної держави ідею милосердя досить складно, адже в рамках суспільства
кожен його член, перш за все, дбатиме про власний
добробут, у свою чергу, про інших (потребуючих)
попіклується держава. Більше того, переважно
зв’язки між індивідами в такій системі координат
обмежуються відносинами вільного обміну товарів
і послуг. Неможливе милосердя в умовах замкнутості індивідів на самих собі.
У свою чергу, в теорії Дж. Роулза (1971 р.)
справедливість постає як чесність. Остання, водночас, є «визнання балансу взаємних прав і зобов’язань або готовність брати на себе соціальні зобов’язання» [9, с. 66]. В основі підходу Дж. Роулза
лежить рівність щодо потреб індивідів. Ліберальна
теорія Р. Дворкіна ґрунтується на праві кожного на
рівний захист і повагу [5, c. 86].
На противагу теоріям справедливості Р. Нозіка, Дж. Роулза та Р. Дворкіна, на сьогодні значної
поширеності в західних передових суспільствах набувають комунітаристські теорії. Комунітаризм як
напрям у сучасній англо-американській політичній
теорії виник в 1980-х рр. як відповідь на поширення
ідей лібералізму в різних його формах. Суть комунітаризму Г.Ю. Канарш зводить до такої сентенції:
«Життя людини в суспільстві передбачає не лише
турботу про індивідуальні права, але й у не меншій
(і навіть більшій) мірі – турботу про благо співтовариства (загальне благо)». На відміну від уявлень
ліберальних мислителів, де індивід розглядається
як «ізольований атом» і який має лише «договірні»
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відносини з соціумом, в якому перебуває, комунітаристи виходять з постулату про те, що індивід – це
завжди носій певної соціальної ідентичності (певна
соціальна роль, соціальні зобов’язання тощо), завдяки якій і можливе сприйняття його як індивіда
[5, c. 92-93].
Одним із прогресивних представників комунітаризму є А. Макінтайр, який вибудовує свою
етико-політичну теорію на концепції Аристотеля
(ідея про мету людського життя, концепція чеснот
та уявлення про людину як «політичну тварину»).
Так, кожна людина прагне до блага, яке досягається
шляхом чеснот як засобів до його досягнення, що
може бути реалізовано в рамках політичної комуни.
Ідеальним типом такого співтовариства в А. Макінтайра є аристотелівський поліс, що влаштований ієрархічно. Кожен громадянин займає в суспільстві
певну нішу, здійснює певний вид діяльності, а його
заслуга визначається цінністю такої діяльності й
якістю виконання своєї соціальної ролі [5, c. 100].
Найбільш важливі сфери діяльності – політика та
законодавство.
Погляди комунітаристів є близькими до реалізації ідеї милосердя в суспільстві не лише тому, що
виходять з позиції розуміння індивіда як члена певної спільноти (співтовариства), але й тому, що поіншому бачать статус держави. Якщо в ліберальних
мислителів держава є дещо «зовнішнє» щодо індивідів, яка повинна «не заважати» їм реалізовувати
свою свободу, то, з точки зору комунітаристів, держава має серйозну функцію в суспільстві – сприяє
реалізації «загального блага». Це означає, що вона
повинна культивувати й «виховувати» в суспільстві
певні моральні якості (чесноти), спрямовані на виконання соціально корисної для суспільства діяльності з точки зору позиції «загального блага».
Видається, однак, що з цієї позиції комунітаристів можуть випливати деякі ризики. Якщо, з точки
зору ліберальних теорій, загальним благом є певний компроміс між благами кожного індивіда в суспільстві на основі їх поєднання, то комунітаристи
вважають, що саме від держави повинна виходити
ідея загального блага як певна «стратегія» поведінки індивідів у суспільстві, спрямована на задоволення потреб та інтересів усієї спільноти. Однак ризик тут полягає в наступному: по-перше, держава
може стати свого роду «гегемоном» моральної доктрини суспільства, яка буде насаджувати визначену
нею конкретну лінію поведінки; по-друге, постає
питання про те, чи зможе держава обрати ту моральну доктрину, яка б улаштовувала всіх членів суспільства, а також на підставі чого буде визначатись
така моральна доктрина; по-третє, держава може
переслідувати громадян із допомогою санкцій через «відхилення» їх від установленої лінії поведінки.
У такий спосіб, якщо говорити про концепт
милосердя та його реалізацію в суспільстві, то на
теоретичному рівні комунітаризм дозволяє втілювати його на практиці, проте держава не повинна
встановлювати в якості обов’язкової певну лінію
поведінки індивідів у суспільстві, натомість може
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лише рекомендувати певні моральні установки, заохочуючи до солідарності, жертовності, допомоги
ближнім тощо.
Ще один сучасний підхід до обґрунтування питання щодо загального блага виражений у функціоналістській теорії (А. Сен і М. Нассбаум). З цієї позиції соціальна справедливість розглядається крізь
призму розвитку базових функціональних можливостей людини інститутами держави й суспільства.
Тому метою суспільного розвитку стає «постійне
розширення людських можливостей (базових свобод)», які кожен за своїм розумінням використовує
чи не використовує для покращення якості свого
життя [5, c. 107].
У цілому ж «сучасне розуміння соціальної
справедливості пов’язане з наданням рівних стартових можливостей, соціальних гарантій усім членам суспільства, забезпеченням рівної оплати за рівну працю, недопущенням дискримінації, необхідністю підтримки депривованих верств і груп
населення» [13, c. 238].
Сутнісною характеристикою соціальної держави постає її нормативно обов’язковий характер,
тобто «держава, будучи соціальною, не просто здійснює певну благочинну діяльність щодо своїх громадян, але робить це з необхідністю, в силу взятого
на себе обов’язку. Саме обов’язок держави піклуватися про людину, а не сама турбота, є принципова
відмінність соціальної держави від будь-якої іншої» [8, c. 172]. Іншими словами, турбота про людину з боку держави перестає мати форму милостині, але набуває обов’язкового, визначального характеру. Така держава бере на себе певні соціальні
зобов’язання та гарантує їх виконання. В свою
чергу, громадянин отримує право вимагати від держави виконання її соціальних зобов’язань.
Основна мета соціальної держави полягає в
«максимальному задоволенні постійно зростаючих
матеріальних і духовних потреб членів суспільства,
послідовному підвищенні рівня життя населення і
зниженні соціальної нерівності, забезпеченні всезагальної доступності основних соціальних благ, передусім якісної освіти, медичного і соціального обслуговування» [2, c. 20].
У науковій літературі наголошується на необхідності відрізняти поняття соціальної держави та
соціальної політики. Якщо соціальна політика
спрямована переважно на зменшення соціальної
нерівності з допомогою монетарного перерозподілу, то поняття соціальної держави передбачає
«досягнення соціальної справедливості, консолідацію інтересів усіх соціальних груп суспільства, державні гарантії захисту їх соціально-економічних
прав, неприйняття нерівності» [11, c. 180].
У такий спосіб ми підійшли до питання щодо
практичних аспектів реалізації соціальної політики
та соціального захисту населення на рівні Європейського Союзу та в Україні. Порівняння досвіду реалізації соціальної політики на рівні ЄС та в Україні
дозволить нам, зокрема, вийти на окреслення особливостей реалізації ідеї милосердя в діяльності держави.
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На думку В.В. Зінченка, «суть ідеї соціальної
політики в ЄС полягає в тому, щоб не тільки допомогти тим, хто потерпає через несприятливі життєві обставини, але й створити громадянам такі
умови, в яких вони матимуть змогу й за допомогою
держави, і паралельно самі опікуватися власними
справами та брати участь в соціальній кооперації»
[3, c. 353].
Мають місце 3 основні джерела фінансування
соціального захисту в країнах ЄС: 1) державні відрахування; 2) страхові внески громадян; 3) внески
роботодавців. При цьому в середньому по країнах
ЄС на 2-у і 3-ю групи припадає близько 60 %, на
податки – близько 38 %. Однак у різних країнах ЄС
ситуація відрізняється: в Данії (найбільше з усіх
країн ЄС) на частку податків у фінансуванні припадає близько 62 %, в Ірландії – 53,5 %. В свою чергу,
в деяких країнах ЄС частка внесків громадян і роботодавців переважає над податками: Нідерланди
(65,4 %), Франція (65,3 %) і Німеччина (63,2 %) [11,
c. 188].
У передових економічно розвинутих країнах
Заходу проведення соціальної політики залишається одним із найбільш пріоритетних завдань. Так,
у країнах ОЕСР у 2013 році середня частка витрат
на соціальний захист сягала 22 % ВВП, а в окремих
країнах – навіть була суттєво вищою (Франція – 33
%, Данія – 30,8 %, Бельгія – 30,7 %, Фінляндія – 30,5
%, Швеція – 28,6 % тощо). Окрім цього, у структурі
державних витрат у країнах ОЕСР у 2011 році соціальний захист займав у середньому 35,6 %, в окремих країнах – був суттєво вищим (Данія – 43,8 %,
Німеччина – 43,3 %, Фінляндія – 43,1 %, Франція –
42,6 %, Австрія – 41,6 %, Італія – 41 % тощо) [7, c.
15-17].
Що стосується України, то на сьогодні наша
держава чітко не сформувала своєї моделі соціальної держави та до кінця не перейняла елементи існуючих моделей. Вважається, що використовуються інструменти ліберальної та солідарної моделей соціальної держави. При великій кількості
видів соціальної допомоги та підтримки різних категорій населення України (особи з інвалідністю,
пенсіонери, одинокі матері, малозабезпечені сім’ї,
внутрішньо переміщені особи тощо) рівень останніх залишається невисоким і не може повною мірою покрити існуючі потреби індивіда. В цілому
держава прагне до того, щоб кожен громадянин
зміг на належному рівні забезпечувати себе та свою
сім’ю, при цьому надає базові соціальні гарантії незахищеним чи соціально вразливим верствам населення. Має місце також прагнення постійно піднімати рівень мінімального рівня соціального забезпечення й водночас зменшувати суттєвий розрив у
доходах населення, у такий спосіб проводячи політику соціального вирівнювання та втілюючи принцип соціальної справедливості.
Основними проблемами низького рівня соціального захисту в Україні можна визначити: кризовий стан економіки, відсутність її прогресивного
розвитку; складна внутрішня та зовнішня обстановка, пов’язана з військовими діями на Сході України; недостатній рівень фінансового забезпечення
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соціальних гарантій та послуг; високий рівень безробіття та відсутність належних можливостей для
працевлаштування населення; патерналістські настрої в українському суспільстві; спрямування діяльності уряду на боротьбу з бідністю, а не розбудову промисловості, створення робочих місць та
стимулів для реалізації людей в Україні; корумпованість державного апарату та інші.
О.В. Макарова одним із найважливіших факторів соціальної несправедливості, що має місце в Україні, називає «збереження високого рівня державного патерналізму та утриманських настроїв у суспільстві». Патерналізм постає «формою стосунків
держави та суспільства, що характеризується «батьківською» опікою влади над народом та відповідними очікуваннями населення щодо державного
піклування». Певною мірою прояви патерналізму
притаманні кожній державі [10, c. 24]. В Україні патерналістські установки мають історичні витоки та
пов’язані з більш ніж 300-літнім функціонуванням
на території України «держав-опікунів»: спочатку
Російської імперії, далі – Радянського Союзу.
Як слушно наголошує В.В. Зінченко, головною
проблемою здійснення соціальної політики є фінансування соціальних витрат [3, c. 328]. В Україні питання соціального забезпечення та соціального захисту майже повністю знаходяться під компетенцією держави та постають як її обов’язок,
фінансуються за рахунок Державного бюджету. В
свою чергу, в Польщі система соціального забезпечення і соціального захисту побудована на співпраці держави та неурядових організацій на основі:
по-перше, замовлення державою на основі конкурсу виконання громадськими організаціями певних
соціальних проектів; по-друге, підтримки соціальних проектів громадських організацій шляхом участі в їх фінансуванні [14, c. 106].
В Україні держава переважно не підтримує реалізацію громадських проектів, спрямованих на активне сприяння в напрямку забезпечення окремих
потреб населення. Останні втілюються завдяки благодійним пожертвам. Варто відзначити, що в 2015
році громадські організації України, які беруть участь у соціальній підтримці людей з обмеженими
можливостями, з різних джерел отримали 6,3 млрд.
грн., основну частку з яких становили надходження
від благодійності (3,7 млрд. грн.). При цьому найбільше коштів було витрачено на благодійну діяльність – 1,9 млрд. грн. Усього було реалізовано понад 5,4 тис. соціальних проектів [14, c. 109].
Цікаво, що в Польщі громадяни (платники податку з доходів фізичних осіб) можуть спрямувати
1 % від своїх податків на користь обраних ними недержавних (у т.ч. благодійних) організацій, інакше
цей 1 % потрапить до державного бюджету. У такий спосіб особа самостійно вирішує, куди буде
спрямована частина з її податку. При цьому отримувачем цього 1 % податку може бути лише та недержавна організація, що має статус громадського
блага та зареєстрована в передбаченому законодавством порядку [14, c. 105].
На сьогодні в українському суспільстві паралельно співіснують дві тенденції: з одного боку, все
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більше людей, спираючись на зразки західних демократичних суспільств, стають переконаними в
необхідності самостійно забезпечувати та реалізовувати себе, але, з іншого боку, залишаються й настрої пострадянського мислення щодо пріоритетної
ролі держави в забезпеченні людині гідного рівня
життя. Серед факторів патерналізму в Україні можливо відзначити: 1) функціонує цілий комплекс
державних допомог, пільг, послуг, які надаються за
категорійними принципом, без урахування ступеня
та факту нужденності; 2) державна соціальна допомога переважно обмежується виплатами, активні ж
механізми виходу з проблемної ситуації не застосовуються; 3) розширення переліку пільгових категорій населення; 4) значна тривалість перебування
громадян серед пільгових категорій населення [10,
c. 29].
Таким чином, в Україні (з точки зору діяльності Уряду) в реалізації програм соціального забезпечення та соціального захисту спостерігаються переважно патерналістські установки, які реалізовуються в наданні соціальної допомоги різним
пільговим категоріям громадян та окремих соціальних проектів. При цьому рівень фінансування залишається достатньо низьким. Видатки на соціальний
захист та соціальне забезпечення складають в Україні близько 30 % місцевих бюджетів та державного бюджету [10, c. 141].
Однак, найбільш суттєвим недоліком діяльності держави в соціальній сфері є те, що практично
не реалізовуються заходи, спрямовані на вирішення
проблемної ситуації з пільговими категоріями населення (сприяння в працевлаштуванні, допомога в
здійсненні підприємницької діяльності, залучення
до певних проектів та активностей тощо). За межею
бідності в Україні на сьогодні перебувають 25 % населення.
Рівень мінімальної заробітної плати в Україні
з кінця грудня 2016 (1600 грн.) до листопада 2021
року (6000 грн.), хоча й зріс, однак все ж залишається досить низьким (трохи менше 200 євро), зважаючи на рівень інфляції та високі ціни на товари й
послуги для населення. В свою чергу, також низьким залишається прожитковий мінімум в Україні:
станом на листопад 2021 року він становить для
працездатного населення – 2294 грн., а для осіб, які
втратили працездатність, – 1854 грн. Що стосується
розміру пенсій (за віком) в Україні, то їх рівень також низький (станом на листопад 2021 року мінімальна пенсія становить 1854 грн. (трохи більше 60
євро)), в той час як у країнах ЄС цей показник становить від 130 євро в Болгарії до 2000 євро в Норвегії.
Варто відзначити, що не всі європейські держави встановлюють рівень мінімальної заробітної
плати (до прикладу, Данія, Італія, Австрія, Фінляндія, Швеція) на законодавчому рівні, однак у більшості країн він коливається від 184 євро в Болгарії
до 2000 євро в Люксембурзі. При цьому 10 країн
Європейського Союзу мають мінімальні заробітні
плати до 500 євро.
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Отже, українське суспільство, яке, зважаючи
на складну внутрішню та зовнішню ситуацію в державі, залишається орієнтованим переважно на «виживання». Український громадянин «не відчуває
тієї необхідної групової залученості до соціального, економічного та політичного життя своєї країни» [4, c. 218]. У такий спосіб відбувається процес
поглиблення індивідуальних намагань забезпечити
власне існування, що впливає на відповідне зниження рівня милосердя й жертовності. При цьому
за умови неефективного здійснення державою функції забезпечення гідного рівня життя населення
питання реалізації милосердя в суспільстві переважно лягає на свідомих та активних громадян, які не
байдужі до потреб інших та готові жертвувати наявними в них ресурсами. Завдяки цьому перманентно залишаються потенційні можливості для стрімкого розвитку благодійності, волонтерської активності тощо, як це мало місце в 2014-2015 роках в
Україні.
На противагу українським реаліям, в країнах
Європейського Союзу, де переважно держава на належному рівні піклується про своїх громадян, а також залучає недержавні організації до різноманітних соціальних проектів, реалізація милосердя в суспільстві постає продовженням функції держави в
напрямку піклування про потребуючих. У такий
спосіб суспільство також (однак у відмінний від
українського варіанта) «закривається» на собі. Більше того, незважаючи на достатні соціальні стандарти та гарантії в окремих країнах Європейського
Союзу, час від часу спостерігається тенденції до
страйків, маніфестацій, інших суспільних рухів, які
спрямовані на задоволення вимог щодо посилення
існуючого рівня забезпечення населення.
В якості висновку шляхом порівняння української та європейської ситуацій можливо відзначити, що на рівні суспільства реалізація ідеї милосердя, жертовності, участі в різних соціальних проектах демонструє набагато більші можливості й
перспективи. Це пов’язано з тими проблемами, які
переживає українське суспільство, викликами, які
стоять перед ним, й необхідністю на них реагувати.
Іншими словами, лише за наявності проблеми можливий прояв милосердя в якості «відповіді» на неї.
Суспільства ж держав Європейського Союзу виглядають досить «безпроблемними».
На сучасному етапі розвитку прогресивним у
сфері соціального піклування держави постає
явище інклюзивної освіти. В її основі лежить принцип забезпечення доступу до освітніх послуг для
осіб, які мають фізичні, емоційні, розумові чи сенсорні порушення в розвитку. Дана система передбачає наближення освіти до кожного члена суспільства незалежно від його фізичних чи розумових здібностей і здатностей. В Україні понад 1 млн. дітей,
які потребують корекції фізичного чи розумового
розвитку.
Ідеї інклюзивного навчання почали втілюватись ще в першій половині ХІХ ст. в Німеччині, Австрії та Франції. Задля цього були організовані спеціальні курси для підготовки педагогів для роботи
з дітьми з особливими потребами. Згодом у другій
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половині ХХ ст. в Швеції та інших розвинених країнах відбувається нова «хвиля» актуалізації питання про систему інклюзивного навчання. На міжнародному рівні принцип інклюзивної освіти був
проголошений на Всесвітній конференції з освіти
осіб з особливими потребами в 1994 році (Іспанія)
[1, c. 6-7].
Система інклюзивної освіти дозволяє не лише
залучати дітей з обмеженими можливостями в освітній процес, забезпечувати їм доступ до освіти, але
й соціалізувати дітей-інвалідів, створити активну
поведінкову установку в дітей-інвалідів на впевнене позиціонування себе в суспільстві, змінити
ставлення сучасного суспільства до осіб з обмеженими можливостями [15, c. 56].
Інклюзивне навчання може здійснюватися за
однією з форм:
1) повна інтеграція – за цією формою дітей із
психологічною готовністю до спільного навчання зі
здоровими однолітками та рівнем психофізичного
розвитку, що відповідає віковій нормі, по 1-3 особи
включають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; при
цьому вони мають одержувати корекційну допомогу за місцем навчання й проживання;
2) комбінована інтеграція, за якої дітей із близьким до норми рівнем психофізичного розвитку по
1-3 особи включають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; у процесі навчання вони постійно одержують допомогу вчителя-дефектолога (асистента вчителя);
3) часткова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного розвитку, які неспроможні
разом зі здоровими однолітками оволодіти освітнім
стандартом, включають до загальноосвітніх класів
(груп) по 1-3 особи лише на частину дня;
4) тимчасова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного розвитку об'єднують зі
здоровими однолітками 2-4 рази на місяць для проведення спільних виховних заходів.
При цьому повна та комбінована форми інтеграції прийнятні для дітей із високим рівнем психофізичного й мовленнєвого розвитку, а часткова та
тимчасова – з нижчим рівнем розвитку, зокрема, й
з його порушеннями [12, c. 130].
Крізь призму історичного розвитку можливо
вести мову про дві основні форми соціальної «адаптації» дітей з особливими потребами: 1) медична,
яка передбачала, що такі діти є хворими та повинні
лікуватися й розвиватися в спеціальних закладах,
що для них створені, тобто ізольовано від інших
членів суспільства; 2) соціальна модель «включення», яка має на меті активну інтеграцію дітей з
особливими потребами до навчального процесу на
рівні з іншими дітьми, які не мають вад у фізичному
чи розумовому розвитку.
З наведених моделей на сучасному етапі розвитку розвинені західні держави застосовують саме
соціальну, яка, на наше переконання, є одним із
способів реалізації милосердя в суспільстві. За цієї
моделі відбувається свого роду «реабілітація» ста-
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тусу дітей з особливими потребами, які до того вважались «меншовартісними», ствердження їх гідності, прав та можливостей у розвитку, незалежно від
їх природних здатностей. Таким чином забезпечується реалізація гуманності та рівного ставлення до
таких дітей. Цілком слушно вважається, що «іншість» дітей з особливими потребами не робить їх
«менш вартісними» та не є підставою для приниження чи маргінального ставлення до них. Милосердя прагне ствердити природне в людині, ствердити її гідність. У зв’язку з цим, держава разом із
громадським сектором беруть на себе обов’язок
щодо надання можливостей для розвитку дітей з
особливими потребами, зокрема, для їх участі в
освітньо-виховному процесі нарівні з іншими
дітьми, що не мають природних вад. Здобуття такими особами освіти дозволить їм у подальшому
розвиватися та реалізовувати свої прагнення в суспільстві, а включеність у соціальне середовище –
відчувати себе «своїм» у суспільстві, а не «чужим»
та відділеним.
Висновки. Ідея милосердя в системі соціальної політики держави найбільшою мірою виражена
саме за солідарної моделі соціальної держави, адже
тут досягається максимальний рівень кооперації та
інтеграції різних ланок суспільства з метою забезпечення добробуту всього населення. При цьому
провідну роль відіграє саме держава як свого роду
«гарант» утілення основних засад соціальної політики. В контексті ідей соціальної справедливості
саме комунітаризм дозволяє втілювати ідею милосердя в суспільстві на практиці, однак держава не
повинна встановлювати в якості обов’язкової певну
лінію поведінки індивідів у суспільстві, а може
лише рекомендувати певні моральні установки, заохочуючи до солідарності, жертовності, допомоги
ближнім тощо. Українське суспільство на сьогодні
багато в чому залишається в парадигмі пострадянського мислення щодо пріоритетної ролі держави в
забезпеченні людині гідного рівня життя. В свою
чергу, держава активно реалізовує ідеї патерналізму в соціальній політиці, не залучаючи до соціальних проектів інститути громадянського суспільства. При цьому також для українського суспільства,
що залишається орієнтованим переважно на «виживання», фактор милосердя реалізовується в діяльності свідомих та активних громадян, які не байдужі до потреб інших та готові жертвувати наявними в них ресурсами. На рівні реалізації
милосердя, жертовності, участі в різних соціальних
проектах українське суспільство демонструє набагато більші можливості й перспективи, аніж сучасні
західні (як «безпроблемні»), адже, перебуваючи в
кризовому становищі перед викликами, повинне на
них реагувати. У рамках інклюзивної освіти фактор
милосердя втілений завдяки «реабілітації» статусу
дітей з особливими потребами, які до того вважались «меншовартісними», ствердженню їх гідності,
прав та можливостей у розвитку, незалежно від їх
природних здатностей, включеності до соціального
середовища для подолання їх відчуженості в суспільстві.
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АННОТАЦИЯ
«Микс» статей посвящен одной теме: времени пандемии – моменту исторической утраты для каждого
из нас. Гибель всего привычного, дорогого не могла сначала обойти стариков – наших пращуров, нашу
отвагу, наших детей и внуков, и нас, которые, не потеряв специальность, потеряли работу из-за всеобщей
оптимизации, свое здоровье, а приобрели «выгорающую» энергию.
Энергия утекает и не успевает восполниться от навязчивых мыслей о том, что жизнь заканчивается, а
оптимизма нет. Что делать? Энергия – это сила особенного позитива. Очевидно, что пройден какой то этап
жизни, к которому мы не были готовы. И мысли в нашей голове не находят ответа. Люди ищут оправдания
и причины в других, но только не в себе. А спросить нужно себя: «Нравится ли мне такое состояние?»
Любой нормальный человек скажет «нет».
Это, своего рода, «установка на старость». Никто не знает своего будущего. Девяностолетний старец
сказал: «Умирает не старый, умирает поспелый».
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ABSTRACT
The "mix" of articles is devoted to one topic: pandemics - the moment of historically significant loss for each
of us. The death of everything familiar and dear did not bypass the old people - our ancestors, our courage, our
children and grandchildren, and us, who, without losing their specialty, lost their jobs and health due to general
optimization and acquired “burned out” energy.
Energy flows away and does not have time to be replenished from obsessive thoughts that life is ending, but
there is no optimism. What to do? Energy is the power of a special positive. Some stage of life has passed, for
which we were not ready. And the thoughts in our head do not find an answer. People look for excuses and reasons
in others, but not in themselves. And you need to ask yourself: "Do I like this state?" Any normal person will say
no.
This is a kind of “old age attitude”. Nobody knows their future. A ninety-year-old man said: "It is not the old
who dies, the ripe one dies."
Ключевые слова: пандемия, энергия утекает, «не навреди себе - лозунг для любого возраста», организм начнет восстанавливаться.
Keywords: pandemic, energy is leaking, "do not harm yourself - a slogan for any age", the body will begin
to recover.
Эта статья – о нас с вами. Это «путь – нить обозрения» времени, в котором живем, рождаемся и
умираем, смеемся и плачем, созидаем и разрушаем.
Педагоги убедили нас почти, что мы берем от
жизни знания и умения, и в этом «палочка-выручалочка» нас, сегодняшних. Так это, наверное, было
всегда, пока продолжается человеческая жизнь –
есть движение, есть и образование и его атрибуты;
нет движения – смерть.
В погоне за быстротечностью времени, мы забыли о своей мечте. Пандемия коронавируса, страх
перед смертью. заставили нас вспомнить о совместной мечте – ведь завтра она может быть неосуществима. Кто-то вдруг вспоминает о личной отваге,
самообразовании, да и желании просто жить – хотя
и находится в зоне «уходящей волны». Кто-то мечтал полететь отдохнуть на юг на самолете, как это
было сразу после войны, на первом отечественном
реактивном пассажирском самолете ТУ-104. Кто-то
считает, что все обойдется, надо взять себя в руки,
несмотря на «заканчивающийся бензин» в системе,
а кто-то вспоминает клин перелетных птиц – пролетающих «бессмертных душ». Кто-то пытается
разобраться: «черт-побери» - что такое пандемия, а
может, не так и страшно.
А кто-то не может отойти от профессионального долга. Это учителя, врачи, преподаватели и
обслуживающий персонал.
I. Пандемия – момент исторической утраты
Пандемия – гибель всего для нас дорогого: потеря работы – безработица, одиночество – изоляция, остановка движения – застой, сотни тысяч
смертей.
Люди подавлены и замечают депрессивные
симптомы. Психологи РАН пришли к выводу, что в
России в 2020 году каждый третий житель страны
жаловался на симптомы депрессивного расстройства: гораздо больше людей тревожатся, гораздо
хуже стал сон среди статистического россиянина,
больше пищевых расстройств, усугубляющих ситуацию с алкоголем, с агрессией – это можно видеть
повсеместно. Много обращений к неврологам, кардиологам, гастроэнтерологам с жалобами на симптомы стресс-ассоциированных заболеваний. И в
перспективе их станет еще больше, потому что система здравоохранения не реагирует и не меняется.

Четыре типа реагирования на пандемию.
1. Люди, которые мобилизуются во время
стресса и чувствуют себя действительно хорошо.
2. Люди, страдающие от большого депрессивного расстройства или хронического расстройства настроения, с теми же когнитивными и физическими проблемами, что и при депрессии. В пандемию симптомы этих заболеваний обостряются. У
таких людей развиваются осложнения, которые
врачи называют «двойной депрессией» (на основное расстройство накладывается новый слой
«страха и печали»).
3. Группа людей, которая испытывает сейчас
депрессивные симптомы, но в конечном итоге возвращается к исходному нормальному состоянию,
если эти симптомы будут устранены. Люди в этой
группе должны принять меры, чтобы их ментальные проблемы не усугублялись. Для нормализации
состояния они должны заняться спортом и установить режим дня.
4. Люди, у которых начинается клиническая
депрессия. Людям этой группы требуется психологическая помощь, они в шаге от патологии. Это состояние очень опасно, т.к. у этой группы нет возможности обратиться за помощью, нет ресурса.
Российские врачи отметили рост жалоб на
нарушение памяти, и концентрации внимания после перенесенного коронавируса. Исследователи
уверены, что неврологические и психологические
нарушения – это нередкое явление при тяжелых инфекционных заболеваниях, коронавирус не стал исключением. Это связано с тем, что инфекция может
сама по себе повреждать нервные волокна. Кроме
того, центральные функции головного мозга могут
повреждаться из-за токсического влияния вируса,
может образовываться токсический отек головного
мозга и у всех пациентов наблюдается депрессия
(профессор А. Карабиненко, каф. госпитальной терапии РГИМУ им. Н.И. Пирогова).
В пандемию чувства бессилия и безнадежности стали настолько распространены, что превратились в почти нормальные явления. То, что мы
наблюдаем, может быть не тяжелым физическим
расстройством, а временными нарушениями. Признаки депрессии миллионов людей могут быть как
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временной тоской, так и психическим расстройством.
По данным ВОЗ во всем мире от депрессии
страдает более 300 млн. человек. Кроме всего прочего, она приводит к повышенной утомляемости и
нарушению концентрации, что снижает производительность и стоит мировой экономике 1 трлн. долларов ежегодно. Большинству людей, реально страдающих от этого заболевания, диагноз просто не
ставят – больше внимания уделяют тяжелым расстройствам, а не депрессии и неврозу. Но в пандемию симптомы депрессии стали столь очевидны,
что игнорировать это заболевание больше нельзя.
65+ «нет установки на старость»
«Моя Честь зовется Верность»
Внутренняя наша энергии утекает и не успевает восполниться от навязчивых мыслей, что
«жизнь вот-вот закончится, и зачем себя мучить»,
«зачем все это надо». Может меняться внешность,
изменяется тело, появляется угрюмое выражение
лица, нет цели, нет отваги, нет оптимизма. Как
быть, что нужно делать?
Во-первых, выспаться, погулять с собачкой,
погладить кота, прогуляться на природе. Тело подсказывает остановиться и послушать себя.
Наша энергия - особая побеждающая живительная сила Природы. Конечно, мы переживаем
непростой, с потерями, этап жизни, к которому не
были готовы. И мысли в нашей голове не находят
ответа. Либо наступит хаос, либо, используя этот
путь, мы станем лучше. Люди ищут виноватых, и
причины своего состояния находят в других, но
только не в себе.
Интеллект работает против нас. Нужно спросить себя: «нравится мне такое состояние?». Любой
нормальный человек скажет «нет». Это, своего
рода, «прямая дорога к смерти» - «установка на старость». Очень часто люди соглашаются с мнением
большинства, что в 50, 55, 60, 65, 70 лет – так и
должно быть. А жить-то сколько осталось? Никто
не знает своего будущего.
До 30-40 лет человек не только развивается, он
еще растет. В 50-60-70 лет приходит мудрость,
жизнь продолжается. Вдруг человек попадает в
капкан установки возраста. Да, некоторые органы
тела перешли грань и, чтобы их совсем не разрушить, необходимы знания. «Не навреди себе» – лозунг для любого возраста. Наш организм начнет
восстанавливаться.
Первым этапом, но не единственным условием
для выздоровления, являются физические нагрузки
и чтение литературы. Жанры – любые, на ваше
усмотрение - вы будете переключаться на происходящее в книгах. Другая атмосфера, в сутках – 24
часа. Найдите время для себя, девятичасовой сон,
по мнению специалистов, достаточен.
Найдите для себя интенсивный тренинг – коррекции тела – 1,5 часа в день. Выполняйте хотя бы
по одному упражнению. Вы почувствуете прилив
сил и бодрости.
Второй этап - питание. Выберите для себя диету-программу. Благо, сейчас, это не проблема.
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Можно найти очень хорошие рекомендации, абсолютно не требующие критических затрат. Вы еще
не жили – ваша жизнь только начинается.
Третий этап - уход за собой. Главное украшение в любом возрасте – волосы. Маску для волос
нужно наносить и массировать по росту волос, питание волоса – самое оптимальное. Волос начинает
укладываться у всех с макушки по спирали. За все
изменения в жизни, в первую очередь, отвечают волосы. Когда вы подавлены – ваша щитовидная железа плохо работает, как следствие, волосы могут
выпадать более интенсивно. Волосы реагируют на
переедание, когда много разных веществ попадает
в организм. Лицо – «зеркало души». Не только
крема, но и дыхательная гимнастика, массаж, употребление в пищу мясных бульонов сказывается на
цвете лица. Все взаимосвязано. Стенки капилляров
из-за алкоголя и из-за лишнего веса, из-за стрессов
приходят в негодное состояние. Чрезмерный выброс адреналина способствует появлению сетки
морщин. И, как результат – старение кожи и, в общем-то, разрушение жизни.
Прогулки на свежем воздухе должны быть
ежедневными. На нашей планете есть радостные и
счастливые долгожители. И на вопрос – почему они
так долго живут, почти всегда отвечают: - Правильное питание, спокойная пластичная гимнастика,
жизнь без надрывов, - и, самое главное, нет установки на старость. Они не считают себя бабушками
и дедушками, хотя имеют и внуков, и правнуков.
По словам главы Минздрава России, Михаила
Мурашко, «здоровый образ жизни, правильное питание, повышенная активность помогут продлить
жизнь до ста лет, надо только попробовать жить по
графику 10-летнего ребенка». Проф. М. Мурашко
особо отметил, что становясь взрослыми, т.е.
«четко переходя рубеж дня рождения – 18 лет»,
люди считают, что им многое позволено. Это видно
по данным статистики и особенно заметно у мальчиков.
Научный журнал «Натура Коммуникасьон»
сообщил 25 мая 2021 года, что биологи из России,
США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость. По мнению ученых, наиболее устойчивым организм становится к 120-150 годам. И делается вывод, что 150
лет – максимальная теоретическая возможность
продолжительности жизни человека.
Аэродинамика перелетного птичьего клина
Птицы - наши большие друзья, а друзья, как
известно, имеют одну душу. Не случайно человек и
птица любят одно и тоже: свет, воду, корм, сон, безопасность и т.д. А еще они любят путешествовать в
комфорте. Наверняка вам не раз приходилось видеть, как клин перелетных птиц с грацией, достоинством и удивительным уровнем организованности
полета движется по небу. Клин в качестве организации безопасного полета стаи предпочитают в
средней полосе перелетные птицы: гуси, серые журавли, крупные чайки, и редко – лебеди и цапли.
Перелетные птицы используют поднимающийся от
нагретой земли теплый воздух, чтобы, используя
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аэродинамическое качество, планировать на внушительные расстояния, экономя свою внутреннюю
энергию. Однако клин имеет ряд преимуществ. Вопервых, он позволяет всем членам стаи четко видеть, в каком направлении нужно лететь. Во-вторых, каждая птица может вовремя заметить угрозу
при появлении хищников и сообщить об этом сородичам. Форма клина в плане и сбоку не менее энергоэффективна, чем планирование. Вожак стаи, самый опытный и самый сильный из всего сообщества стаи, работая крыльями, создает сзади себя
восходящую пелену вихрей, а это помогает следующей за ним птице. Таким образом, для каждой последующей птицы создаются более благоприятные
условия полета (явление sleep-stream).
Вот почему самым слабым достается место в
хвостовой части клина. А когда вожак устает, он нередко присоединяется к ним, на время уступая
первую позицию «заместителю».
«Нужно помнить свою историю и людей, с любовью ее делавших»
(А.Н. Туполев, 02.04.1972)
Полет с билетом «в никуда».
Аэрокомпания «Аэрофлот» в качестве дополнительного заработка рассматривает предложения
практики «билетов в никуда» - специальных рейсов, пассажиры которых после перелета возвращаются в пункт вылета [1].
Полет осуществляется на больших новых широкофюзеляжных самолетах Аirbus, семейства А350. Авторы идеи продумывают эту программу.
Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в
Москве, а приземлился пока неизвестно где. «Билет
в никуда» - вышел, погулял, и полетел обратно. Такие необычные предложения в целом интересуют
клиентов. 8 марта 2021 «Аэрофлот» совершил 4-х
часовой полет с вылетом и посадкой в аэропорту
Шереметьево на Аirbus А-350. Экскурсионный
рейс предусматривал дегустацию вин, гастрономические новинки на борту, концертную программу и
кинопоказ.
Спецрейс был направлен на участников бонусной программы авиакомпании с «золотым» и «платиновым» уровнями. Стоимость билетов в экономклассе экскурсионного полета в среднем составила
15000 руб., в «комфорте» – 25000, в «бизнесе» –
40000 руб. В эконом-классе пассажиров размещали
только на местах у иллюминаторов или у прохода,
оставляя средние кресла свободными.
Еще в далеком 1955 году наш великий соотечественник, авиаконструктор Туполев Андрей Николаевич, трижды Герой социалистического труда,
выпуская в эксплуатацию первый советский пассажирский узкофюзеляжный реактивный самолет
ТУ-104 (построенный на базе бомбардировщика
ТУ-16) стремился показать значимость юбилея Дня
Победы (1945-1955) в Великой Отечественной
Войне для всего советского народа. Перед запуском
самолета в серию он персонально курировал вопросы создания интерьеров салона и конструкции
кухонно-буфетных блоков. Хотелось ему (как отмечалось многими сотрудниками ОКБ «Туполев»),
чтобы народ-победитель, летящий на отдых в
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Крым, на Кавказ, в Одессу, смог достойно отдыхать, садясь в удобное пассажирское кресло, а симпатичная стюардесса лично каждому принесла бы
рюмку армянского коньяка и бутерброд с икрой.
Девушки для работы стюардессами выбирались по
строгому отбору. Предпочтение отдавалось стройным, симпатичным, сильным, с хорошим здоровьем, желательно с высшим образованием, т.е.
«дур» не брали.
Доверяя художественному вкусу жены, Андрей Николаевич привлек Юлию Николаевну к
оформлению пассажирского салона сначала экспериментального самолета ТУ-170, а затем и самолета ТУ-104. И она с увлечением помогала руководителям подразделения ОКБ А.Н. Туполева
В.Н. Кондорскому и И.Б. Бабину выбирать сорт и
расцветку материала для кресел и салона, оборудования, интерьера, кухни и т.п.Первые проекты
оформления интерьера носили отпечаток русского
имперского стиля, сторонницей которого была
Юлия Николаевна. Можно определенно сказать,
что она была одним из первых дизайнеров ОКБ [2].
Художественный фильм «Еще раз про любовь» (автор романа «104 страницы про любовь» Эдуард Радзинский) основан на документальных
фактах. Он - летчик, командир воздушного судна
(КВС) – Гарольд Кузнецов. Она – Алла, стюардесса. Во время рейса самолета ТУ-104 из Пекина в
Москву, при заходе на посадку в аэропорту Внуково из-за плохой погоды посадку поменяли на
аэропорт города Свердловска. Однако, в небе
Свердловска произошел «подхват» самолета, и сам
он устремился вверх, сотрясаясь и переворачиваясь
«на спину». До земли было около 9000 м и 2,5 минуты полета (падения). До момента своей гибели Г.
Кузнецов передавал на пленку самописца информацию о работе систем самолета: их состоянии, их поведении, за такие длинные и такие короткие 2,5 минуты. Впоследствии выводы о работе систем самолета в аварийном состоянии стали основой
устранения на самолете ТУ-104 явления «подхвата». Это явление наблюдается на высоте 13-14
км, сейчас оно используется в самолетах-лабораториях для подготовки летчиков-космонавтов без
нарушения правил безопасности полета.
Господь спросил: «Что ты не весел? Какими
бедами гоним?
Ответил встречный: «Я - профессор»,
И Бог заплакал вместе с ним.
«Профессорские новости» в период пандемии.
У нас типичное учебное отделение «периода
пандемии», в основном, «65-плюс». Некоторые потеряли работу на неопределенный период.
Мы с внуком не отлипаем от компьютеров: он
дистанционно учится, я дистанционно преподаю. И
еще весной, во время самоизоляции, я стал замечать, что мы общаемся как-то по-другому, теплее,
наверное, с заботой друг о друге, хотя и на своих
законных приватизированных квадратных метрах
служебного помещения, оторвавшись ненадолго от
своего монитора.
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Да и новости у нас всех нынче примерно одинаковые: число заболевших и госпитализированных, очередные карантинные меры, отсутствие желаемых вакансий на сайтах поиска работы. Даже
наоборот – информация подталкивает к депрессии.
Чтобы не стать ее жертвой, начинаю искать
пути к спасению, советуясь и с близкими, и с родственниками, и с профессионалами.
Сын сказал: «Давайте испечем безе». Внук порекомендовал записаться на онлайн-курсы. Местный психотерапевт заметила, что в моем возрасте
пора начинать искать хобби. Можно, например,
научиться рисовать.
«Он-лайн» курсы сразу «вычеркиваю». Мой
организм не в силах переносить даже то количество
«он-лайна», от которого сегодня нет спасения. После нескольких часов он-лайн-занятий болят глаза,
спина и ноги - как будто я разгрузил вагон, непрерывно глядя на яркое солнце.
Учащихся рисовать среди моих родственников
много. И у некоторых неплохо получается. Но на
меня, наверное, очень сильно подействовал вердикт
учительницы «изо», которая еще в начальной
школе заявила, увидев мой рисунок акварелью:
«Проку не будет!».
Если говорить серьезно, то работа у вузовского
преподавателя и без рисования сопряжена с каждодневным освоением нового материала, а в последнее время – еще и новых навыков, связанных с дистанционным обучением. У меня уже нет сил на
изучение законов перспективы: мне бы Zoom приручить. И быть уверенным, что, может, мои студенты во время «он-лайн семинара» все увидят,
услышат, и сами продемонстрируют.
Пандемию коронавируса человечество, конечно же, рано или поздно, победит. Войны заканчивались. Изобретались лекарства и вакцины, города восстанавливались после землетрясений и
наводнений. От одного по сей день нет спасения –
от злобы и агрессии. От моральных трясин, о которых писал Ф.М. Достоевский в знаменитом страшном сне Раскольникова: целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали, все
были в тревоге и не понимали друг друга, всякий
думал, что в нем одном заключается истина и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и
ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не
могли согласиться, что считать злом, что добром.
Не знали, кого обнять, кого оправдывать, люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе».
В советской школе нам любили предлагать
темы сочинения – «Что бы я сказал человечеству,
если бы у меня была такая возможность».
Тогда я ничего путного не мог придумать. А
вот сейчас очень хочется сказать: люди, злоба никогда еще никому ни от чего не помогала. Не сходите с ума из-за масок, перчаток, парковок, веб-камер, и прочих мелочей, которые незаметно пожирают жизнь. Испеките безе. Запишитесь на «онлайн курсы». Научитесь рисовать. Давайте вместе
проедемся на лифте. И не подеремся - ни сегодня,
ни завтра. А послезавтра, с изумлением обнаружим,
что у нас, в общем-то, все хорошо.
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Замечания о сегодняшней школе, учителях
и учащихся.
Практика общения со школой, школьной жизнью, по линии профессиональной ориентации
школьников и поступлению в колледж показывает,
что образование стоит перед очередным фактом –
снижением качества образования в школе, и это
приведет к реформе общеобразовательных программ по предметам ФГОС [1].
Все учащиеся, поступающие в колледж,
должны получить в школе образование в объеме девяти классов. Будет снижение «сложности» предмета из класса в класс, чтобы в условиях массовости среднего специального образования с дуальной
системой обучения не снижался процент выпускников школы, которые качественно на «хорошо» и
«отлично» сдают выпускные экзамены. Если делается упор на массовость в материальном производстве, то, закономерным является снижения качества подготовки учащихся. Однозначно, «оптимизация» убила индивидуальность наших школ.
Школа потеряла свою историю, свой характер, а целей только две – рейтинги и деньги. Качество – это
вне школы. К сожалению, родители вынуждены переводить своих чад на семейную форму обучения,
поскольку справедливо понимают, что «дома» ребенок точно под контролем и качество усвоенного
материала будет выше и честнее. Ведь совершенно
очевидно, что уровень качества педагога зависит не
от того, чтобы «пятерочник» получил высокий
балл, а от того, чтобы «двоечник» усвоил программу и получил твердую тройку. Учитель в своей
работе может выбрать любую полезную для обучения детей программу, но главное, он должен искать
единомышленников и никогда своих учеников не
называть двоечниками. Это стереотип, двоечников
не существует, это слово надо стереть из сознания
людей, работающих с детьми, т.к. задача педагога –
дать абсолютно каждому максимальную возможность для его успеха в предмете. Школа сейчас совсем не для учащихся, и школьники там не главные
действующие лица. Школа – это место проверок и
экспериментальных исследований. Учителя – обремененные итогами оптимизации, являются вынужденными исполнителями чужой воли. Они абсолютно бесправные личности, у них прав даже
меньше чем у техничек. Техничка может побороться за свой профессионализм – отказаться от работы, которая не входит в ее должностные обязанности, учитель – раб оптимизации – нет. Учитель –
одна из трех благороднейших профессий. Миссия у
него важная – сеять разумное, доброе, вечное. Основная задача учителя – создать условия своему
ученику для обучения и воспитания, несмотря на
то, что в российской школе повсюду говорят о качестве образования, на самом деле оно в школе не
главное. От педагога требуется не столько хорошо
учить, сколько быть послушной пешкой, четко выполняющей инструкции. Главное, чтобы учитель
был удобен, покорен и неприхотлив. Учителей постоянно вынуждают либо врать, либо молчать.
Кроме того, с учителя постоянно требуют родители. Они совершенно справедливо хотят, чтобы их
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детей учили образованные, умные, добрые, интеллигентные, понимающие, справедливые педагоги.
Но может ли задерганный, перегруженный, практически бесправный учитель соответствовать этим
требованиям в полной мере?
Литература
1. Использование новых технологий DL0T:
Повседневная жизнь пожилых людей в постэпидемическую эпоху/ MATEF Web Conference 297,
06014 (2019). ЕDP Science, 2021.
2. «КОВИД-депрессия»: стали ли люди часто
страдать от психических расстройств: РБК Тренды.
3. Э.С. Соломон «Полуденный демон: атлас
депрессий» - группирование людей по четырем
способам их реакций в текущий кризис с пандемией: РБК тренды – 2021.
4. Д. Антоновский. РБК: «Карантин облегчил
отношения психотерапевтов». 2021.

Sciences of Europe # 83, (2021)
5. Ошибка, из-за которой люди стареют
раньше времени. VANILLA. Su 2021. Он-лайн
трансляция – занятия по вечерам.
6. Gismeteo.ru: Открыты удивительные свойства птичьего клина – животные (новости погоды.2020 shutter stock.com
7. Р. Гусаров Практика полетов «в никуда».
Авиаобозрение, март, 2021.
8. А.Н. Туполев «Жизнь и деятельность». –
М.: Издательский отдел ЦАГИ, 1991. 400 с.
9. МК.ру. Спецпроект: «Дела житейские».
20.11.2020.
10. «Куда катится наше образование». Педсовет, октябрь, 2020.
11. Топ-5 причин, почему сегодня не любят
школьных учителей. «Российская учительская газета», №6, 2020.

No 83 (2021)
Vol. 3
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

