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Анотація: основним сучасним конструкційним матеріалом є метал. Метали вступаючи в 

окисно-відновну реакцію з навколишнім середовищем піддаються корозії, тому методи 

боротьби з корозією є досить актуальними. Метою даної роботи було створення ґрунтових 

покриттів, які мають оптимальний набір властивостей. 

Ключові слова: корозія, ґрунтове покриття, анодне і катодне покриття, фарбування, 

свинцевий сурик, хроматне інгібірування. 

 

Мета роботи - створення грунтових покриттів, які мають оптимальний набір властивостей. В 

результаті створено багато складів грунтівок; деякі з них виявилися досить дорогими, а деякі 

були розроблені до суто специфічних умов роботи. 

Метали фарбуються для захисту від корозії. Найбільш важливим є перший етап обробки 

поверхні. Він включає не тільки знежирення поверхні, але також осушення та видалення 

окалини. Знежирення може проводитися органічними розчинниками (найчастіше 

використовуються установки для знежирення в парах), проте часто ефективніше і дешевше 

буває очищення лужними рідинами. Багато що залежить від природи первинних жирових і 

інших забруднень поверхні. Розчини, які використовуються для знежирення металів, зазвичай 

мають лужний характер зі значеннями рН від 8 до 11,5. Вони складаються на основі їдкого 

натру, лужних силікатів, фосфатів, солей вищих жирних кислот і ін. [1] 

Широко використовуються також сучасні синтетичні миючі речовини, які мають дуже гарні 

емульгуючі властивості. 

На практиці застосовуються численні види процесів травлення: анодне і катодне травлення, 

очищення ультрозвуком, обробка у розплавлених солях і багато різних механічних способів 

очищення. Завжди бажано вибрати найбільш дешевий, швидкий і ефективний спосіб, але для 

цього потрібен досить великий досвід. 

Не завжди проста осушка металевої поверхні під фарбування достатня, особливо 

конструкцій на відкритому повітрі в умовах вологої атмосфери. Велику важливість має також 

видалення окалини, яке може представляти певні труднощі. Для цього найчастіше застосовують 
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піскоструйну обробку струменем інгібірованой води високого тиску, а також очищення 

полум'ям. При очищенні останнім способом окалина після знежирення швидко нагрівається з 

таким розрахунком, щоб вона в результаті сильного розширення при нагріванні відшарувалася 

від холодного металу. Потім без зволікання наносимо захисне покриття. Часто 

використовується також вивітрювання, при якому фарбована конструкція витримується до 

шести місяців на відкритому повітрі. Прокатна окалина піддається змінам розмірів і 

відшаровується. При цьому значно полегшується подальше її механічне видалення. Велике 

значення надається повному видаленню окалини.  

Це найбільш важлива операція при фарбуванні, оскільки гарна підготовка поверхні в 

поєднанні з поганим фарбуванням краще поганої підготовки при гарному фарбуванні. 

Очищена поверхня може фарбуватися; фарбування проводиться в кілька етапів. Спочатку 

проводиться захисна рідинна обробка, найчастіше в фосфатній ванні. Це запобігає іржавінню 

поверхні і повинно проводитися негайно після видалення окалини. Потім проводиться 

грунтування і, нарешті, фарбування. Це - загальна послідовність. На практиці кожен етап може 

складатися з декількох операцій або, навпаки, два етапи можуть бути сумісні. 

Тому що фарби не забезпечують повного захисту і можуть утворювати в результаті 

розкладання агресивні речовини, крім них наносяться ще і грунтові покриття. Вони 

забезпечують хорошу поверхню для подальшого нанесення шарів фарби. Матеріал грунту 

вибирається в залежності від металу, який захищається і середовища, в якому йому належить 

працювати. 

Найбільш широко вживається в якості грунту свинцевий сурік. Він складається з Pb3O4 з 

невеликими добавками глету PbO, з якого сурік отримується прожарюванням. Сурік має 

характерний червоно-помаранчевий колір, який легко помітити на конструкціях які потрібно 

фарбувати. Хоча сурик широко і постійно вживається вже 2000 років, його захисна здатність ще 

повністю не пояснена. Безсумнівно, що сурик утворює нерозчинні металеві мила (іони металу в 

поєднанні з молекулами органічних кислот) з продуктами розкладання лляної олії і тому 

гальмує їх агресивну дію. Сурик діє також в якості інгібітора, в поєднанні з радикалами кислот, 

так як встановлено, що розбавлені розчини свинцевих солей цих кислот гальмують корозію 

низьковуглецевих сталей [2]. Тому присутність в плівці кисню спільно зі свинцевими милами 

інгібує вплив на корозію металу. Окисел є слаболужним, і тому під час відсутності кислот 

розкладання стимулює утворення захисної плівки. Сурик агресивний по відношенню до 

багатьох кольорових металів, а тому його застосування головним чином обмежено чорними 

металами. 

У грунти вводяться також і інші сполуки свинцю. Свинцеві білила, що складаються з 

основного карбонату свинцю, а також металевий свинець дають лужну реакцію і надають 

захисну дію з тієї ж причини, що і сурик. Плюмбат кальцію не тільки хороший грунт, а й 

запобігає здуттю покриттів. Основний хромат свинцю поєднує захисні властивості свинцю у 

фарбах з додатковими інгібіруючими можливостями хроматного іона. Цинкохроматні фарби 

забезпечують захисну дію цинку в поєднанні зі слабкою лужністю і хроматним інгібіруванням. 

Вони використовуються при захисті легких металів, для яких сурик непридатний. У кислих 

середовищах він може посилювати корозію. 

Пігменти-наповнювачі також можуть надавати захисну дію. Окис заліза сам по собі не має 

інгібіторних властивостей, але в поєднанні з хроматами, суриком тощо сприяє створенню 

міцних суцільних плівок. Пігменти на основі окису заліза, непрозорі для ультрафіолетових 

променів, широко застосовуються в якості наповнювачів при нанесенні покривних шарів 

забарвлення, зокрема разом зі слюдою, в поєднанні з якою виходить добрий шар, що криє. 

Сажа в фарбах вживається в якості наповнювача при декоративній обробці конструкцій, що 

експлуатуються на відкритому повітрі. Якщо її застосовувати в ґрунтових покриттях, то 

безпосередній контакт з вуглецем може стимулювати корозію металу, який знаходиться нижче. 

Нові методи обробки поверхні поєднують початкові підготовчі операції з нанесенням 

грунтовки. Таке поєднання називається травлячою ґрунтовкою. Безпосередньо перед 

вживанням хромат цинку в полівинілбутиралі змішується з кислотою. Суміш може наноситися 

пензлем або набризкуванням, після чого наноситься грунтовка або обробне покриття. Травлячі 
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грунтовки застосовуються при покриттях сталі, цинку, олова, магнію, алюмінію та інших 

металів. Вони широко розповсюджені. 

Обробне покриття має меншу товщину, ніж отримане двома окремими операціями, і в деяких 

випадках виявляється менш досконалим. Однак у багатьох випадках цілком достатньо 

нанесення травлячої грунтовки. Механізм захисту крім інгібіторної дії хромів, мабуть, 

пов'язаний з відкритою будовою решітки тетрахромата цинку, яка здатна утримувати молекули 

окису цинку. Потім на металеву поверхню осідає фосфат цинку, який пригнічує корозію на 

активних ділянках. Хоча травляча грунтовка використовується також при фарбуванні 

алюмінію, магнію і їх сплавів, проте ці метали частіше піддаються хімічній обробці з 

подальшою ґрунтовкою і фарбуванням [3]. 

На алюміній і його сплави зазвичай перед фарбуванням наноситься цинкохроматна 

грунтовка. Зокрема, необхідно ретельно захищати щілини і зазори, куди утруднений доступ 

кисню і де легко може виникнути корозія. Для захисту з'єднань іноді застосовують хроматні 

пасти. При захисті алюмінію і його сплавів слід уникати фарб на основі свинцю. Магній часто 

хроматують, наносять хроматну, потім алюмінієву грунтовки і, нарешті, обробне покриття. 

Сполук має бути стійкою до лугів, такі, наприклад, епоксидні смоли. 
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Зміст наукової роботи. 

Рослинність Лівобережного Степу України вирізняється видовим різноманіттям. Однак 

зустрічається значна кількість отруйних рослин, котрі при необережному поводженні з ними 

можуть загрожувати здоров’ю та життю людини або тварин. Згідно медичної статистики 

отруєння рослинами складає 14% від загальної кількості, після отруєнь медикаментами [1]. 

Отруйними називають рослини, які в процесі еволюції набули здатність виробляти або 

накопичувати в різних органах специфічні біологічно активні речовини, які здатні за 
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відповідної експозиції (доза та тривалість дії) викликати хворобу або смерть людини або 

тварини [2]. 

Але недостатня вивченість отруйної флори території Луганської області спричинила 

необхідність проведення подальших досліджень з метою встановлення видового складу 

токсичних видів, їх динаміки та ареалів поширення. 

В задачу дослідження входило – дослідити видове різноманіття отруйних рослин 

Лівобережного степу України в межах Луганської області, зазначити ареали розповсюдження, 

виявити особливо небезпечні токсичні види. 

На протязі 2016 – 2017 року були проведені маршрутно – експедиційні обстеження 

фітоценозів Луганської області на предмет наявності отруйних видів рослин. 

Видовий склад визначено за атласами й визначниками [3 – 7]. 

Аналіз життєвих форм визначено за Серебряковим [8].  

Для визначення рясності отруйних рослин використано бальну О. Друде [9,14]. 

Українські бінарні найменування видових таксонів наведено за “Визначником вищих рослин 

України” [10] і словником назв рослин [11], а латинські – звірено за довідником “Судинні 

рослини України” [12]. 

В ході досліджень було виявлено 127 видів отруйних рослин, які належать до 35 родин. Вони 

є небезпечними для людини, домашньої худоби, здатні завдавати суттєву шкоду 

сільськогосподарській продукції. 

Аналізуючи видовий склад зазначаємо, що найбільшу кількість представників отруйної 

флори мають наступні родини : Brassicaceae (9,5%), Asteraceae (9,5%), Ranunculáceae (8,7%), 

Fabaceae (7,9%), Solanaceae (7,1%), Papaveraceae (3,9%), Аpiaceae (4,7%), Poaceae (5,5 %), 

Lamiaceae (5,5%).  

Інші родини представлені незначною кількістю таксономічних одиниць (Berberidaceae, 

Faboideae, Plantaginaceae , Amaranthaceae та інші.) ( табл.1). 

Таблиця 1 

Розподіл отруйних видів рослин Луганської області  

за родинами, шт. 

Родина Кількість видів 

Brassicaceae 12 

Asteraceae 12 

Ranunculáceae 11 

Fabaceae 10 

Solanaceae 9 

Papaveraceae 6 

Аpiaceae 6 

Poaceae 7 

Lamiaceae 6 

Caryophyllaceae 4 

Boragináceae 4 

Caprifoliaceae 3 

Convolvulaceae 2 

Papilionoideae 2 

Euphorbiaceae 3 

 

Згідно цієї класифікації життєвих форм розрізняють чотири види життєвих форм: деревні 

рослини, напівдеревні рослини, наземні і водяні трави. Серебряков наземні трав’янисті рослини 

поділяє на монокарпики і полікарпики. До перших належать одно - та дворічники, а до других – 

більшість багаторічних трав.  

Отримано наступні дані: серед життєвих форм отруйних рослин Луганської області 

переважну більшість складають наземні трави 91%, серед них полікарпічні трави – 67 %, 

монокарпічні трави – 24 %. Деревні рослини представлені невеликої кількістю видів 9 % від 

загальної кількості. Серед них 4 % - дерева, 5 % - чагарники. 
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За шкалою О.Друде визначали рясність: дуже рясно зростали 65 видів отруйних рослин, 

досить рясно 26 видів, зрідка – 10 видів, а 8 видів зустрічалися поодиноко. 

Слід зазначити, що серед отруйної флори Луганської області є представники родин , які 

викликають найбільш тяжкі отруєння : Solanaceae - Hyoscýamus níger, Datúra stramónium, 

Atrópa belladónna, Ranunculáceae - Aconítum soongáricum, Adōnis vernālis,Pulsatílla vulgáris, 

Nolinoídeae - Polygonátum odoratum, Аpiaceae - Conīum maculātum, Heracléum sosnówskyi, Cicúta 

virósa, Melanthiaceae - Páris Trillium, Asparagaceae - Convallaria majalis, Euphorbiaceae - Ricinus 

commúnis, Euphórbia helioscópia, Boragináceae - Échium vulgáre, Colchicaceae - Colchicum 

autumnale.  

Більшість отруйних рослин належать до умовно отруйних і є представниками синантропної 

флори. Це стосується представників родини Brassicaceae, Papaveraceae, Solanaceae, Аpiaceae, 

Boragináceae. 

Таким чином, природні умови Луганської області є сприятливими для зростання отруйних 

рослин, особливо наземних трав. Тому для забезпечення життєдіяльності населення необхідні 

пропагандистські заходи, що спрямовані на ознайомлення громадян з зовнішнім виглядом 

отруйних рослин. Особливо це необхідно в системі дошкільної та шкільної освіти, оскільки 

найбільша кількість отруєнь припадає на дитячий вік. Для попередження отруєнь серед 

сільськогосподарських тварин виробникам слід знати видові та біологічні особливості отруйних 

рослин. 
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Анотація: Досліджено показники варіабельності серцевого ритму, а саме: Мо, АМо, ВР, 

ІВР, ІН у щурів за фізіологічних умов та за умов дистиляції питного раціону. Визначено, що 

найбільше вірогідних змін у щурів за умов дистиляції спостерігається в показниках ВР, Мо та 

ІН. а найменше змін в значеннях ІВР.  

Ключові слова: вегетативна нервова система, варіабельність серцевого ритму, мода, 

амплітуда мод, варіаційний розмах, індекс вегетативної рівноваги , індекс напруги, 

дистильований питний раціон. 

Зміст наукової роботи 

Головною функцією вегетативної нервової системи (ВНС) є регуляція роботи всіх органів та 

підтримка сталості внутрішнього середовища, або гомеостазу, при різних впливах на організм, 

в тому числі при впливі дистильованого раціону [1]. Одним з найбільш інформативних методів 

дослідження вегетативної нервової системи являється аналіз варіабельності серцевого ритму 

(ВСР) [2]. На сьогодні стають популярними різноманітні дієти, в тому числі із використанням 

дистильованої води [3]. 

Для науки важливо розв'язати проблему коректності використання дистильованої води у 

біологічних і медичних цілях, що дозволило б виявити деякі механізми і мало важливе 

діагностичне значення, яке можна застосовувати в лікувальних і профілактичних цілях. 

Досліди були проведені на нелінійних безпородних білих щурах загальною кількістю 55 

тварин, віком 2 місяці, відповідно з існуючими міжнародними вимогами і нормами гуманного 

відношення до тварин.  

З метою дослідження впливу дистильованого раціону щури були поділені на 2 групи. До 

першої групи ввійшли контрольні тварини, які перебували за фізіологічних умов звичайного 

раціону харчування і питного режиму (n=23). Щури другої групи (n=32) отримували стандартне 

харчування, але знаходились в умовах дистиляції питного режиму. В якості питної води 

тваринам експериментальної групи давали воду з рівнем pH=5,4 – 6,6, очищену від 

електролітних домішок за допомогою дистилятора.  

Загальна тривалість експерименту становила 22 тижні. Дослідження проводили кожні 2 

тижні у підгрупах з 2 щурів. Електрокардіограму (ЕКГ) реєстрували за допомогою голчатих 

електродів від передніх і задньої правої кінцівок (II стандартне відведення).  

За графіками або числовим записом варіаційної пульсограми визначали ряд показників, що 

дозволяли у сукупності дати якісну оцінку вегетативного тонусу: моду (Мо), яка відображає 

значення наймовірнішого кардіоінтервалу у записі ЕКГ, варіаційний розмах (ВР) 

розраховували, як різницю між максимальним та мінімальиим значенням кардіоінтервалів, 

амплітуду моди (АМо), яка показує кардіоінтервалів у відсотках, що відповідає діапазону моди, 

індекс вегетативної рівноваги (ІВР), яка означає відношення амплітуди моди до варіаційного 

розмаху (ІВР = АМо / ΔХ), індекс напруги (ІН), це найважливіший показник варіаційної 

пульсометрії, що характеризує стан центрального контуру регуляції. Індекс напруги 

розраховували за формулою, в основу якої покладена формула Баєвського: 

(AMo / (2 Ч ΔХ Ч Mo)) Ч (50/7,8) Ч 1000 [4]. 
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Обробку даних здійснювали за допомогою пакетів статистичних програм ЕХCЕL і ORIDGIN 

з визначенням достовірності отриманих результатів за t- критерієм Стьюдента. Зміни 

рахувалися достовірними при рівні значимості р<0,05 [4,5]. 

В таблиці 1 зображені основні показники ВСР щурів досліджуваних груп. Виходячи з 

отриманих результатів дослідження варіабельності серцевого ритму щурів які знаходились за 

фізіологічних умов та за умов дистиляції, ми визначили, що показники ВСР як за умов 

дистиляції так і за фізіологічних умов знаходились в межах норми. Але у щурів за умов 

дистиляції ми спостерігали, що показники ВСР на певних тижнях досліду достовірно 

відрізнялись від показників ВСР щурів за фізіологічних умов. Так як кожний показник ВСР 

вказує на те, як працює вегетативна нервова система, по зміні цих показників можна судити про 

те як здійснює вплив дистильований питний раціон на роботу та активність ВНС. 

Згідно таблиці 1 найменше вірогідних змін у щурів за умов дистиляції раціону порівняно 

щурам контрольної групи спостерігалося в значеннях індексу вегетативної рівноваги. ІВР 

відображає співвідношення між активністю симпатичного і парасимпатичного відділів ВНС. 

Тому можна говорити про те, що дистильована вода малоймовірно впливає на співвідношення 

між симпатичним і парасимпатичним відділом ВНС. 

Найбільше вірогідних змін серед показників варіабельності серцевого ритму у щурів, які 

знаходились за умов дистиляції питного раціону спостерігались в значеннях ВР, Мо, та ІН. 

Показник ВР змінювався на восьмох із 11 тижнях дослідження, із них на 62,5% вірогідно 

підвищувався, а на 37,5% вірогідно знижувався. Підвищення цього показника свідчить про 

підвищення активності парасимпатичного відділу ВНС. Так як показник значною мірою 

пов'язаний зі станом місцевого контуру регуляції та активністю парасимпатичного відділу ВНС, 

можна сказати, що за умов дистиляції питного раціону у щурів підвищується активність 

парасимпатичного відділу ВНС. 

Наступний показник який у щурів за умов дистиляції вірогідно збільшувався на сімох 

тижнях досліду це показник Мо. Цей показник на 71,4% вірогідно зростав, а на 28,6% вірогідно 

знижувався. Мода вказує на найбільш ймовірний рівень функціонування синусового вузла. Чим 

більше значення показника тим більше зростає активність функціонування синусового вузла, 

тому дистильована вода у щурів вірогідно підвищує активність синусового вузла. Останній і 

найважливіший показник індекс напруги, який характеризує активність симпатичної регуляції, 

стан центрального контуру регуляції та відображає міру централізації управління серцевим 

ритмом і міру переваги активності центральних механізмів регуляції над автономними. У щурів 

за умов дистиляції ІН вірогідно змінювався на сімох тижнях досліду із них на 71,4% вірогідно 

знижувався, що свідчить про вірогідне зниження активності симпатичного відділу ВНС. 
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Таблиця 1 

Основні показники ВСР щурів досліджуваних груп 

 
Примітки: 1, 2 показники тварин контрольної та експериментальної груп відповідно; Мо – 

мода; АМо – амплітуда моди; ВР − варіаційний розмах; ІВР − індекс вегетативної рівноваги; 

ІН − стрес-індекс; * – вірогідність, різниця показників відносно контрольної груп при р < 0,05; 

оранжевий – зниження показника ВСР експериментальної групи щурів відносно контрольної 

групи щурів; синій – зростання показника ВСР експериментальної групи щурів відносно 

контрольної групи щурів. 

 

Висновки 

Згідно цьому, дистильована вода впливає на варіабельність серцевого ритму змінюючи, в 

основному, стан місцевого контуру регуляції та використовуючи також центральні та 

гуморальні механізми регуляції серцевим ритмом. Ймовірно, цей вплив здійснюється за 

рахунок дії дистильованої води на блукаючі нерви і їх ядра в довгастому мозку, а також за 

рахунок дії на осморецептори в гіпоталамусі, що сприймають зміни осмотичної концентрації 

навколишньої рідини, та здійснюють контроль за виведенням води та солей в організмі. 
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Abstract: Shape sleeve ends and the ends of the pipes is chosen independently flat, conical, convex 

or concave. The conical shape of the end is different from a plane at an angle, the tangent of which 

does not exceed the value of the coefficient of friction between the sleeve and the pipe ends. Such 

performance contact sleeve ends and pipes allow forming most workable connection depending on the 

given conditions, sizes and materials of its connection details. Find ways to improve designs highly 

hermetic threaded joints to improve reliability casing is relevant and promising task.  

Keywords: pipe, thread, strength, tightness, efficiency 

 

Complications and accidents during construction and operation of casing oil or gas wells are caused 

by the complexity of mining and technical conditions of work. The main causes abnormal function of 

the column: separation joints and pipes, pipe sections fall into the hole, complications of cementing 

and casing operation caused between the column and for the column manifestations and emissions. 

Due to abnormal function of threaded connections is 90% of all accidents casing, 40% due to loss of 

strength or break pipe thread in the thread and 50% - through leaks in joints. 

Damage casing 5-7% of all accidents and their elimination spent 10-12% of emergency repair time, 

the share of these costs increase with depth drilling. Up to 70% of all complications caused by casing 

leakage of threaded connections. An important way to increase the reliability and safety of the 

construction and operation of the well is to improve the design and technology of casing joints. 

Disability casing due to loss of reliability required strength and tightness of socket joints threaded 

connections. Even with full compliance of geometrical parameters of threaded connections standards 

such connections to a wide dispersion force interaction parameters that can not withstand operating 

pressures on the casing in the borehole. 

The trend to hidden under-strength and tightness of threaded joints Casing joints in full compliance 

with their geometrical parameters of the standard, as the latter does not regulate the requirements 

screwing with specified torque. The requirement to end couplings coincide with the end of the thread 

pipe is unreliable criterion of efficiency connection. Therefore it is necessary to look for new technical 

solutions to improve reliability and ensure the strength and tightness of connections, increase 

efficiency socket joints compounds casing design and technological methods. The most important task 

to ensure the reliability casing joints are: the right choice of sealing greases or special sealants, oil-

choice solutions and cementing process, create the necessary elastic tension in threaded joints. 

High efficiency and performance at the highest technical fastening and operation of wells in 

difficult geological conditions and obliquely-directed and horizontal wells showed highly airtight 

fittings node seal metal-metal, but they have some operational weaknesses. Therefore, increasing the 

strength and tightness of casing from improving connections with integrated hub seal is relevant and 

promising task. In the world of industrial practice showed highly airtight fittings have been widely 

used, for example, in Russia formed a separate class of "Premium" pipe connections with metal seals. 
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The design showed highly airtight connections include conical trapezoidal thread profile seal metal-

metal and persistent end. High thread type and OTTM common type in the world Buttress (according 

to the standards of the American Petroleum Institute API 5CT and API 5B) face significantly higher 

axial and bending loads than triangular thread. However, these structurally thread sealing functions do 

not perform. 

Sealing compounds is indicated with built-compaction. The principle of his work lies in the fact that 

when screwing thread outer surface of the pipe nipple is radial tension in the inner surface of the clutch 

and the area of contact occurring strain compression. Sealing the surface can be formed: Internal - 

cone, cylinder; outside - cone or convex surface (sphere, barrel). In OTTH coupling cone-cone seal 

with the company Hydril (USA): CTS, CTS-4, RB, FJ, Super FJ, FJ-40, EU, Tripleseal; company 

Sosiete Valures (France): VAM, VAM AF, VAM AT-AF, Nev VAM; firm Nippon Steel (Japan): NS-

CC and others. Convex shape nipple with sealing Extreme Line, Tenaris Blue, Antares MS, BDS, NK-

3SB more. In seals KS Bear, FOX in conjugation are convex and concave surfaces. In the seal of the 

company Atlas Bredford (USA) TS-4S, Jj-4S, FL-4S, Jj-3SS are teflon ring. Increase moment 

screwing reach contact stresses on thrust plane or in the form of reverse cone ends, the main function 

of which is to limit the screwing and achieve precise axial positioning surfaces and seal carving with 

desired tension. However, significant axial tension, which are designed connection "Premium" reduce 

face interaction or revealing butt. However, when inflating stress disorder possible mechanical seals in 

curved wells. Making connections with metal-to-metal seal is associated with a number of high 

technological conditions, complicated design, they require high precision cutting and sealing of mutual 

accommodation, threaded and thrust surfaces. This is necessary for their simultaneous coordinated 

interaction and achieve the specified tension in conjunction, as tensions in the thread and seal 

substantially affect each other. Such compounds are sensitive to failure to comply with torque, 

especially to their excess. It is worth noting that in the use of the oil fields for screwing key casing 

high work effort, plastic deformations occur groove thrust surfaces and the ends of these compounds 

that significantly reduces their tensile strength. It is in the field of plastic deformation in the first place 

is corrosion of metal in the presence of corrosive components in the borehole. In-directed angle and 

horizontal wells are most effective seal with the convex surface of the nipple. But this interface has 

less contact area, requires more radial tension and achieves high contact stresses. The rapid onset of 

plastic deformation, in addition to corrosion, leading to deviations form surfaces, reduce tension, 

tightness, declining terms of re-screwing. 

The authors of [1] proposed a device for sealing socket joints pipe connections established between 

the ends of the tubes and includes bushing, which is deformed in cold curved sections alternating along 

its length to form the surface of the second and fourth orders. It provides in connection deformation 

screwing each curved section and thus the distribution of strain at full length sleeves, bushings 

increases strength and can provide tightness at higher internal pressures. 

Shape sleeve ends and the ends of the pipes is chosen independently flat, conical, convex or 

concave. The conical shape of the end is different from a plane at an angle, the tangent of which does 

not exceed the value of the coefficient of friction between the sleeve and the pipe ends. Such 

performance contact sleeve ends and pipes allow forming most workable connection depending on the 

given conditions, sizes and materials of its connection details. Find ways to improve designs highly 

hermetic threaded joints to improve reliability casing is relevant and promising task.  
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Анотація 

Обгрунтовано необхідність акумулювання тепла. Проаналізовано способи акумулювання 

тепла, такі як ємнісний, фазоперехідний, хімічний і сорбційний та матеріали які при цьому 

використовуються. Показано перспективність сорбційнрго способу. 

Ключові слова: акумулювання тепла, сорбція, таплоакумулюючий матеріал. 

 

Акумулювання тепла відіграє важливу роль в реалізації таких енергозберігаючих заходів як: 

узгодження режимів вироблення і споживання тепла; розширення можливості використання 

вторинних енергоресурсів, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.  

Метою даної роботи є систематизація відомостей щодо способів акумулювання тепла та 

теплоакумулюючих матеріалів, характеристика їх переваг та недоліків. 

За характером фізико-хімічних процесів, які протікають у матеріалах, що акумулюють тепло 

розрізняють наступні способи акумулювання тепла[1]:  

 ємнісний; 

 фазоперехідний; 

 хімічний та фотохімічний; 

 сорбційний. 

В основі ємнісного способу лежить використання теплоємності теплоакумулюючого 

матеріалу, що нагрівається або охолоджується без зміни його агрегатного стану. Кількість 

акумульованого тепла розраховується за формулою [2 ]:  

W = m·c·(Т2 –Т1 ) (1) 

де W – тепло, що акумулюється, Дж; m – маса акумулюючої речовини, кг; с – теплоємність 

акумулюючої речовини, Дж/(кг·K); Т1 – початкова температура акумулюючої речовини, 0С ; Т2 

– кінцева температура акумулюючої речовини, 0С. 

Питома теплоакумулювальна здатність речовини, кДж/кг: 

w = W / m = c·(Т2 –Т1 ) (2) 

Значною перевагою ємнісного способу акумулювання тепла є недорога та проста 

конструкція акумуляторів та довговічність теплоакумулювальних матеріалів. 

До недоліків даного способу відносять: малу щільність накопичення енергії, постійну зміну 

температури при розрядці акумулятора, необхідність великого перегріву 

теплоакумулювального матеріалу, велику масу, що зумовлює додаткові потреби у вигляді 

великих площ та будівельних обсягів у розрахунку на акумулювання 1 ГДж теплоти. 

В основі лежить використання теплоти плавлення чи затвердівання речовини. Кількість 

акумульованого тепла розраховується за формулою[ 2 ]: 

W = m·[ct·(Тs – Т1) + C + cs·(Т2 –Тs)] (3) 

де W – тепло, що акумулюється, Дж; ; m – маса акумулюючої речовини, кг; ct – питома 

теплоємність теплоакумулюючої речовини в твердому стані Дж/(кг·K); cs - питома теплоємність 
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теплоакумулюючої речовини в рідкому стані Дж/(кг·K); С – теплота плавлення, Дж/кг; Т1 – 

початкова температура теплоакумулюючої речовини, 0С; Тs – температура плавлення 

теплоакумулюючої речовини, 0С; Т2 – температура нагріву теплоакумулюючої речовини, 0С.  

Перевагами данного способу є велика об’ємну енергоємність та постійну робочу 

температуру. Ця перевага призводить до суттєвого зменшення маси та об’єму акумулятора в 

порівнянні з ємнісним типом. 

До недоліків даного способу відносять: нестабільність властивостей теплоакумулюючих 

речовин при багаторазових циклів кристалізації – плавлення, деградація в часі, корозійна 

активність, потреба в розвинених поверхонь теплообміну та висока вартість. 

Перспективними теплоакумулюючими речовинами, для низькотемпературних акумуляторів 

фазового переходу речовини, являються органічні речовини (насичені та ненасичені 

вуглеводні) та кристалогідрати неорганічних солей, а для високотемпературних, являються 

з’єднання й сплави лужних та лужноземельних металів.  

Способи засновані на виділенні та поглинанні енергії при оборотних хімічних та 

фотохімічних реакціях, у яких на перших стадіях відбуваються ендотермічні хімічні реакції, в 

результаті чого теплова енергія, підведена до хімічно реагуючої суміші, запасається в хімічних 

зв'язках продуктів реакцій. На другій стадії відбуваються зворотні (екзотермічні) хімічні 

реакції, і запасена хімічна енергія знову перетворюється у теплову [3]. Авторами робіт [4-6] 

описано замкнуті цикли акумулювання тепла на основі оборотних хімічних реакцій. В цьому 

випадку продукти ендотермічної реакції можна передавати на великі відстані до споживача. 

При проведенні зворотної екзотермічної реакції тепло, що вивільняється, через теплообмінник 

подається споживачу, а продукти реакції знову під’єднують до джерела енергії для проведення 

наступного циклу. В якості джерела енергії використовують сонце, геотермальні води, ґрунт, 

теплові викиди підприємств та інше. 

Переваги термохімічногоспособу перетворення енергії полягають у наступному [7]: 

 досягається надзвичайно висока щільність акумулювання, завдяки наявності великої 

енергоємності продуктів хімічної реакції, забезпечуючи при цьому високу ефективність 

акумулювання енергії та її перетворення; 

 дозволяє зберігати акумульовану енергію довгий час без втрат та транспортувати її на 

великі відстані (більше 100 км); 

 дозволяє акумулювати як високо так і низько потенційне тепло, завдяки широкому 

діапазону температур при яких протікають різні оборотні хімічні реакції. 

До недоліків даного виду акумулювання можна віднести шкідливість деяких хімічних 

реагентів, які приймають участь у термохімічних реакціях, а також проблему, яка пов’язана з 

можливістю протікання оборотної екзотермічної реакції при охолодженні суміші продуктів 

ендотермічної реакції. Дані проблеми можна вирішити за допомогою використання замкнутих 

циклів, підбору відповідних хімічних реакцій, шляхом використання різних методів керування 

граничних параметрів оборотних термохімічних реакцій та ін. [8 ].  

Сорбційний посіб заснований на оборотних реакціях сорбції-десорбції. Актуальність 

сорбційного способу обумовлена такими показниками як: висока густина запасання енергії, 

незначні втрати тепла та багатоциклічність у використанні.  

Адсорбція є результатом взаємодії між твердим тілом (сорбентом) і рідиною (адсорбатом) на 

основі фізичної або хімічної реакції [9]. Фізична адсорбція відбувається, коли молекули 

адсорбату за рахунок Ван-дер-Ваальсових сил, фіксуються на поверхні пористих твердих 

елементів (адсорбенту), що призводить до накопичення адсорбату на поверхні адсорбенту 

(сорбція). При нагріванні молекули адсорбату можна видалити з поверхні адсорбенту 

(десорбція). У свою чергу, результатом хімічної адсорбції є іонні або ковалентні зв'язки, що 

утворюються між молекулами адсорбату і адсорбенту. Сила з'єднання набагато більше, ніж для 

фізичної адсорбції та виділяється більше тепла. Однак, складно провести оборотний процес, так 

як цей тип з'єднання сприяє хімічній зміні адсорбованої речовини, а отже молекули адсорбату і 

адсорбенту не повернуться до свого початкового стану після десорбції. [Error! Bookmark not 

defined.-14]. Тому, більшість адсорбційних перетворювачів тепла (АПТ), в основному, 

працюють на основі фізичної адсорбції. Актуальність системи акумулювання енергії на основі 

сорбційних явищ полягає в їх високій енергетичній густині та їх незначній втраті тепла і 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (27 листопада по 7 грудня 2017р.) 

 15 

повторюваності операцій акумулювання [14,15]. Матеріали, що використовуються в 

сорбційноїму акумулюванні мають вищу густину запасання енергії з всіх вивчених носіїв 

[Error! Bookmark not defined.] та деякі матеріали, мають густину запасання енергії близьку до 

біомаси [16]. 

На рис. 1. наведено енергоємність та робочу температуру найбільш вживаних 

теплоакумулювальних матеріалів ємнісного (вода, камінь), фазоперехідного (парафіни, 

CaCl2H2O, Na2HPO4 H2O, Na2SO4H, NH3-H2O, LaNiH), сорбційного (силікагель, цеоліт, 

активоване вугілля) типів та енергетичний вихід хімічних реакцій. З представлених данних 

видно, що ємнісні матеріали мають найменшу сорбційну ємність та найбільшу массу та об’єм 

для акумулювання 10 ГДж тепла. Фазоперехвдні матеріали займають проміжне місце між 

ємнісними та сорбційними але є проблема зі стійкістю властивостей протягом декількох циклів 

та екологічністю використовуємих матеріалів. Здатність до акумулювання тепла в оборотних 

реакцій є вишчою, ніж у сорбційних матеріалів, але хімічні реагенти, що приймають участь у 

реакціях є шкідливими для навколишнього середовища і людини та не завжди є можливість 

протікання оборотної екзотермічної реакції при охолодженні суміші продуктів ендотермічної 

реакції [18]. 

 

 
Рис. 1 Енергоємність та робоча температура найбільш вживаних 

теплоакумулювальних матеріалів [19]. 

 

Завдяки найменшій масі і об’єму теплоакумулювального матеріалу для акумулювання 1 ГДж 

тепла та екологічності використовуємих матеріалів найбільш перспективним для вивчення є 

сорбційний спосіб акумулювання тепла. 
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Анотація: У даній роботі розглянуто загальноприйняті способи та методи управління 

вуличним освітленням. Проведено аналіз сучасних систем управління та протоколів, які вони 

використовують. Наведено приклади сучасних системи, виявлено їхні основні переваги та 

недоліки. 

Ключові слова: мережа, освітлення, автоматизація, телеметрія, контроль, 

енергозбереження 

 

Мережі вуличного освітлення є суттєвою частиною структури комунального господарства 

міст, селищ і великих підприємств. Сучасні мережі вуличного освітлення - це енергоємні 

об'єкти, правильна побудова яких важливо для їх ефективної роботи, раціонального 

використання і мінімізації втрат енергоресурсів. Впровадження нових технологій автоматизації 

мереж освітлення дозволяють не тільки вирішувати ці завдання, але також полегшити їх 

обслуговування та моніторинг. В даний час значна частина обладнання районних і міських 

мереж освітлення морально і фізично старіє і постає питання про його оновленні. Крім того, 

сучасні системи автоматизації - це не просто данина моді, вони мають і економічні переваги: 

• у автоматичному режимі строго дотримується розклад, тому що виключається вплив 

людського фактора; 

• немає необхідності виїжджати на перевірку включення або відключення освітлення; 

• у разі не відключення освітлення не відбувається втрат електроенергії, так як диспетчер 

оперативно про це сповіщається і вживає відповідних заходів (раніше про невчасне 

відключення повідомляли через кілька годин громадяни); 

• для здійснення технічного обліку енергії немає необхідності виїжджати і знімати 

показання з лічильників візуально; 

• більш надійна система, побудована з сучасних компонентів, вимагає менше витрат на 

своє обслуговування. 

На даний час контроль за освітленням проводиться зонально. Метою дослідження є аналіз 

матеріалу та джерел інформації з метою подальшої розробки власної повноцінної ІСУВО 

(інтелектуальна система управління вуличним освітленням), яка дозволить здійснювати 

контроль та збір телеметричних даних з кожного освітлювального приладу в цій системі. 

Вуличне освітлення являє собою штучний спосіб оптичного збільшення видимості на вулиці 

в темний час доби, здійснюваний лампами, закріпленими на щоглах освітлення, шляхопроводах 

та інших опорах, які можуть включатися в темний час доби автоматично (або вручну) з 

диспетчерського пункту. 

Сьогодні найбільш розповсюджені застарілі газорозрядні лампи вуличного освітлення, 

заповнені парами ртуті або натрію. Проте, останнім часом, спостерігається тенденція переходу 

на світлодіодні випромінювачі. 

Сучасні системи освітлення оснащують засобами дистанційного управління та контролю. Як 

мережеві протоколи зазвичай використовуються LonWorks, DMX-512, DALI, DCI. Наприклад, 

широко поширений протокол LonWorks, розроблений Echelon Corporation, може 

використовувати в якості транспортного середовища силовий кабель, по якому подається 

живлення на лампу. У цьому протоколі визначені методи адресації, маршрутизації та 

управління. Таким чином також забезпечується енергозбереження, продовження ресурсу ламп і 

дистанційне керування. 

Для автоматизації включення і виключення ламп вуличного освітлення найчастіше 

використовують датчики рівня освітленості. Алгоритм роботи таких систем гранично простий: 
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при зниженні рівня яскравості нижче заданого порогу лампи включаються, і вимикаються при 

перевищенні порога спрацьовування. 

До недоліків таких систем можна віднести труднощі калібрування датчиків, чутливість 

датчиків до забруднення, неможливість реалізації енергозберігаючих алгоритмів роботи 

(наприклад, затемнення або виключення частини ламп в глухе нічний час, коли повне 

освітлення не потрібне). 

Альтернативним методом автоматичного управління в системах вуличного освітлення є 

використання графіка включень і виключень освітлення. При такому підході контролер на 

підставі дати, дня тижня і часу доби включає або вимикає освітлення. Цей метод є простим і 

ефективним. [1, с.57, 59] 

Системи автоматичного керування вуличним освітленням зазвичай працюють під 

управлінням зонального контролера або сервера. Залежно від алгоритму управління, контролер 

формує сигнал, наприклад, включення групи вуличних ліхтарів. Для передачі цього сигналу на 

виконавчі пристрої (зазвичай електронні баласти ламп вуличних ліхтарів) використовуються 

такі засоби: 

• слабкострумові сигнальні лінії (звита пари, RS-485 і т.д.); 

• радіоканал; 

• GSM-канал; 

• передача сигналу по силовому кабелю. [2] 

Сучасні системи автоматичного керування вуличним освітленням з використанням GSM - 

модему будують за трирівневою архітектурою: 

• блок безпосереднього управління лампою чи групою ламп в ліхтарі вуличного 

освітлення; 

• шафа зонального рівня управління (вулиця або квартал); 

• центральний сервер території.  

У такій системі будь-яку лампу можна включити або виключити сигналом з центрального 

сервера. Це досягається застосуванням блоків безпосереднього управління лампою. Розплата за 

ці зручності - висока вартість апаратної частини. 

Система індивідуального управління кожної лампою по GSM-каналу на практиці не 

застосовується через високу вартість GSM-модемів і необхідності встановлення індивідуальних 

SIM-карт в кожен блок і подальшого обліку витрат. Тому GSM-канал використовують тільки на 

рівні зонального шафи управління. [3] 

Цікавий метод управління вуличним освітленням відповідно до зовнішнім рівнем 

освітленості запропонувала корейська фірма Stwol. Замість фотодатчика застосували 

вбудований GPS-приймач і обчислювальний пристрій. Знаючи координати географічного місця 

розташування контролера вуличного освітлення і астрономічний час, що отримується із 

супутників системи глобального позиціонування, обчислювач визначає точний час заходу і 

сходу сонця. Контролер включає висвітлення за 15 хвилин до настання сутінків (моменту, коли 

центр сонця знаходиться під 6° над горизонтом) і вимикає освітлення через 10 хвилин після 

сходу сонця в даній точці земної кулі. Очевидно, що дана система нечутлива до оптичного 

забруднення і неточного калібрування фотодатчиків. 

Ще одним яскравим прикладом є автоматизована система керування вуличним (зовнішнім) 

освітленням «Геліос» - апаратно-програмний комплекс, що дозволяє організувати облік 

електроенергії, контролювати стан мереж вуличного освітлення, здійснювати діагностику 

обладнання. 

Автоматизована система керування вуличним освітленням «Геліос» розроблена на базі 

технічних рішень Інституту високих технологій Білгородського державного університету. При 

створенні «Геліоса» фахівці інституту успішно реалізували технології дистанційного керування 

вуличним освітленням по каналах GSM в режимах SMS / GPRS або з використанням технології 

Ehternet. 

Комплекс «Геліос» забезпечує: 

- автоматичне включення і виключення вуличного освітлення відповідно до заданого річним 

сезонним графіком; 

- централізоване оперативне телеуправління включенням і вимиканням освітлення; 
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- ручне управління режимами освітлення обслуговуючим персоналом; 

- автоматичний контроль і діагностику шаф управління вуличним освітленням і програмного 

забезпечення; 

- хронологію надходження команд управління; 

- фіксацію стану шаф управління, в тому числі активізацію їх пожежних і дверних датчиків; 

- прийом, обробка і зберігання даних інформаційно-вимірювальних приладів. [4] 

Як бачимо, дані системи здійснюють контроль за освітленням зонально. Використання 

приведених аналогів не дає змоги слідкувати з станом кожної окремої лампи. У результаті 

проведеного аналізу було досліджено існуючі системи управління вуличним освітленням та 

виявлено їхні основні переваги та недоліки. За мету поставлено розробити власну 

автоматизовану систему управління вуличним освітленням, яка дасть змогу керувати та 

отримувати телеметричні дані з кожного світильника окремо.  
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В статье выявлены основные причины транспортных происшествий с участием 

железнодорожного и автомобильного транспорта и предлагается использование человеко-

машинной модели для анализа опасности столкновения поездов и автотранспорта на 

железнодорожных переездах с целью определения рациональных мер по повышению уровня 

безопасности движения. 

Ключевые слова: ТРАНСПОРТ, ПРОИСШЕСТВИЯ, АВАРИЯ, КАТАСТРОФА, ЧЕЛОВЕКО-

МАШИННАЯ МОДЕЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 

 

Железнодорожный и автомобильный транспорт являются объектами повышенной опасности 

как сами по себе, так и при взаимодействии друг с другом. При этом безусловное обеспечение 

безопасности движения поездов и автотранспорта является критически важным при перевозках 

пассажиров (в равной степени, как и грузов), и это требование зафиксировано в нормативно-

правовых актах, применяемых на видах транспорта [1-3]. 

В современных условиях большую опасность для жизни пассажиров автомобильного 

транспорта несёт потенциальная возможность столкновения движущегося поезда с 

автомобилем либо автобусом в местах пересечения железнодорожных путей с автомобильными 

дорогами в одном уровне. Особенно это касается неохраняемых железнодорожных переездов, а 

также в условиях ограниченной видимости либо неисправности устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. Столкновения поездов с автотранспортом обусловлены, в-
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основном, т. н. «человеческим фактором» (а именно, игнорированием Правил дорожного 

движения водителями).  

Случаи столкновений поездов с автомобильным транспортом на переездах происходят в 

течение каждого года неоднократно. Отдельные случаи являлись катастрофами с большим 

количеством человеческих жертв. Так, в ряде стран мира за прошедшие 5 лет в результате таких 

происшествий около 100 человек погибло и несколько сотен были травмированы. В Украине 

только за 7 месяцев текущего года на переездах погибло 14 человек, а рост количества 

транспортных происшествий с участием автомобильного транспорта составил 37,5 %. При этом 

абсолютно все эти происшествия в последние годы произошли по вине водителей 

автомобильного транспорта [4-6]. 

Исходя из выше сказаного, вопрос, котрого касается данная работа, был и является 

актуальным. 

Говоря о безопасности движения, её обеспечении и повышении, невозможно не учитывать 

физику процесса движения поезда – его значительную массу, которая обуславливает и 

значительную кинетическую энергию, для гашения которой требуется тормозной путь. 

Методика решения т.н. тормозной задачи описывается, в частности, в [7]. Но в то же время, 

помимо автоматических компьютерных моделей, выполняющих моделирование движения 

поезда по участку (и тяговые расчёты) без участия человека, для этого можно использовать и 

эргатические, т.е. человеко-машинные модели [8]. Таковыми являются тренажёры машинистов 

локомотивов. 

С целью оценки тормозного пути разных поездов было выполнено моделирование процесса 

экстренного торможения с помощью человеко-машинной модели – тренажёра машиниста 

локомотива. Проводились опыты с моделью грузовых поездов разной массы на площадке 

(порожний состав массой 1250 т, смешанный массой 3000 т, гружёные массой 4000, 4600, 5000 

и 6000 т). Полученные значения тормозного пути приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Результаты моделирования тормозного пути грузовых поездов 

 

Также аналогичные эксперименты проводились и с моделями пассажирских и пригородных 

поездов. Результаты проиллюстрированы на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Результаты моделирования тормозного пути пассажирских поездов 
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При анализе полученных даннях принимается во внимание, что реакция машиниста, равно 

как и водителя, не является мгновенной. Необходимо время на то, чтобы среагировать на 

возникшее препятствие и привести тормоза в действие. На основе последней редакции 

методических рекомендаций "Применение дифференцированного значения времени реакции 

водителя в экспертной практике", утверждённой научно-методическим советом ВНИИСЭ по 

судебной автотехнической экспертизе (НМС по САТЭ) принято нормативное значение времени 

реакции – 1 с [9]. Таким образом, полученное значение тормозного пути для повышения 

точности моделирования нужно дополнительно увеличить – так, при скорости 25 км/ч это 

дополнительное расстояние будет равно всего 7 м, при скорости 80 км/ч – 22 м, а при 120 км/ч – 

33 м. 

Согласно ПТЭ [3], видимость заградительных светофоров установлена на расстоянии 1000 м 

на прямых и 400 м в кривых участках. Таким образом, если автомобиль с пассажирами 

окажется на железнодорожном переезде и будет своевременно заметен (также – включён 

заградительный светофор), то поезд может предотвратить столкновение на невысоких 

скоростях (не выше 50-60 км/ч, а в кривой – порядка 40 км/ч). А значит, максимальная 

скорость, с которой можно безопасно остановиться и предотвратить транспортное 

происшествие, мала и в целом зависит от условий видимости объекта. Для полностью 

безопасного движения с современными скоростями это не является приемлемым. 

Таким образом, для повышения безопасности перевозок пассажиров и постепенного 

сведения рисков их травмирования к нулю основными влияющими факторами являются (и 

известны) [10]: 

1. Минимизация количества пересечений железных и автомобильных дорог в одном уровне 

за счёт строительства путепроводов и развязок дорог в разных уровнях; 

2. Применение технических средств, повышающих безопасность железнодорожных 

переездов – заградительных устройств, перекрытие переездов автоматическими шлагбаумами 

по всей ширине, улучшение освещённости переездов с целью увеличения дальности их 

видимости, а также сокращение неохраняемых переездов. 

3. Повышение дисциплины, контроля за работой участников перевозочного процесса и 

ответственности (в значительной мере) за нарушение законодательства. 

Разумеется, именно первый фактор максимально повышает безопасность движения и 

удобство для участников перевозочного процесса. Однако же, именно он требует и 

значительных капитальных вложений. Капитальных вложений требует и переоборудование 

неохраняемых переездов в охраняемые и установка заградительных устройств. Для оценки 

вероятности транспортного происшествия и целесообразности применения тех или иных мер по 

повышению безопасности движения поездов и автотранспорта подход на основе человеко-

машинного моделирования является достаточно перспективным. В дальнейшем планируется 

проработать его более детально, с выработкой конкретных рекомендаций. 
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Аннотация: рентгенографическим методом исследована кинетика кристаллизации 

аморфной электроосажденной сурьмы. Установлено, что аморфная сурьма кристаллизуется 

при температурах 70оС и 110оС путем мгновенного образования большей части зародышей с 

последующим трехмерным ростом. Определены энергия активации процесса кристаллизации 

аморфной сурьмы и энергия активации диффузии в аморфной матрице сурьмы. 
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Одним из способов получения полупроводниковых соединений InSb является 

электролитическое осаждение индия на поверхность гальванопокрытий сурьмы. В результате 

последующего изотермического отжига би-покрытий In-Sb за счет диффузионного процесса 

образуется соединение InSb.  

Известно, что в зависимости от условий электроосаждения гальванопокрытия сурьмы имеют 

кристаллическое или аморфное строение. При этом, как было установлено в работе [1], 

скорость диффузии индия в фазе InSb при отжиге би-покрытий индий - сурьма зависит не 

только от температуры отжига, но и от того, в каком состоянии (аморфном или 

кристаллическом) было гальванопокрытие сурьмы.  

Понятно, что при отжиге би-покрытий индий-сурьма (аморфная) возможен переход сурьмы 

из аморфного состояния в кристаллическое. Поэтому вопрос о термической стабильности 

электроосадков аморфной сурьмы и кинетики ее перехода из аморфного состояния в 

кристаллическое является важным фактором, как с практической точки зрения, так и 

теоретической. В частности, результаты исследования кинетики кристаллизации аморфной 

сурьмы необходимы для выбора оптимальной температуры и времени нагрева би-покрытий In-

Sb или Ga-Sb с целью получения полупроводникового соединения. 

В настоящей работе исследована кинетика перехода аморфной сурьмы, полученной 

электролитическим способом, в кристаллическое состояние. Определены параметры, 

характеризующие кинетику такого перехода, что дало возможность судить о механизме 

превращения аморфной сурьмы в кристаллическую. Полученные результаты сопоставлялись с 

аналогичными данными для аморфной сурьмы, полученной методом вакуумного напыления. 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (27 листопада по 7 грудня 2017р.) 

 23 

Методика исследований. Электролитические покрытия сурьмы осаждались при комнатной 

температуре на железные подложки, имеющие форму диска диаметром 14 мм, из раствора 

следующего состава: 0,3 М SbCl3+1,6 M H2SO4+1,7 M HCl. Время электроосаждения сурьмы 

было равным 20 мин. при катодной плотности тока 40 А/м2. Толщина покрытий сурьмы 

составляла  3 мкм. 

Рентгеноструктурный анализ электроосадков сурьмы проводился на дифрактометре Philips 

(PW7010) в медном K излучении.  

Для исследования кинетики кристаллизации аморфных электроосадков сурьмы проводился 

изотермический отжиг покрытий в вакууме при температурах 70оС и 110оС. Через 

определенные промежутки времени образцы охлаждались до комнатной температуры и 

исследовались на наличие новой фазы – кристаллической сурьмы. 

На дифрактометре измерялась интенсивность наиболее сильной рентгеновской линии (012), 

соответствующей ромбоэдрической кристаллической сурьме. Эта линия наблюдалась под 

углом 2, равным 28,6 град. В процессе нагрева интенсивность этой линии I увеличивалась, 

достигая своего максимального значения I0 . Это свидетельствовало об окончании процесса 

кристаллизации всей массы электроосадка сурьмы. 

Результаты и обсуждение. 

 

 
Рис.1 Доля кристаллической фракции I/I0 при кристаллизации аморфной сурьмы в 

зависимости от времени нагрева при температурах 70 и 110о С. 

 

На рис. 1 представлены экспериментальные данные, позволяющие судить о кинетике 

процесса превращения аморфной сурьмы в кристаллическую при температурах 70оС и 110оС. 

Время полного превращения составляло 120 и 450 минут соответственно. Согласно авторам 

работы [2] процесс перехода из аморфного в кристаллическое состояние носит многостадийный 

характер. 

Кинетика кристаллизации всегда определяется двумя макроскопическими переменными: 

временем t и абсолютной температурой Т. Доля образующейся новой фазы x (t) может быть 

определена из уравнения Аврами (Johnson-Mehl-Avrami-Yerofeev-Kolmogorov): 

])(exp[(1)( ntTKtx 
 (1) 

где К(T) – коэффициент, зависящий от температуры; n – некоторый параметр. 

Коэффициент К состоит из предэкспоненциального множителя К0 , описывающего частоту 

попыток по преодолению потенциального барьера, и экспоненциального фактора exp(-E/RT), 

где Е – энергия активации процесса превращения аморфной фазы в кристаллическую, R- 

универсальная газовая постоянная. После некоторых преобразований получим следующее 

выражение: 

)(10lnlglg]}
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1
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Полученные экспериментальные результаты удовлетворительно описываются уравнением 

(2). Полагая что x(t)=I/I0 , с хорошим приближением (ошибка 3 %) получим линейную 

зависимость lg{ln[1/(1-I/I0)]} от lg t (рис.2). Кинетические параметры, определенные из данных 

рис. 2, приведены в таблице 1. 

 
Рис.2 Применение уравнения Аврами к экспериментальным результатам исследования 

кристаллизации аморфной электроосажденной сурьмы. 

 

 

Таблица №1 

Кинетический 

параметр 

Значение Доверительный 

интервал 

n 1,48 0,05 

E 37,6 кДж/моль 1,5 кДж/моль 

K0 0,097 с-1 0,077 с-1 

 

Найденное нами значение энергии активации Е (37,6 ± 1,5 кДж/моль) значительно меньше 

значений Е, приведенных в работе [2] ( от 170 до 600 кДж/моль) для бинарных аморфных 

сплавов. В работе [22] на примере сплава NiP было показано, что методы приготовления 

образцов и их толщина существенно влияют на значение энергии активации. Для тонких 

напыленных пленок аморфной сурьмы величина энергии активации процесса кристаллизации 

составила 56,4 кДж/моль [4], что близко к нашим результатам. 

Сестак [2] заново проанализировав процесс кристаллизации стекол, описал механизм 

реакции посредством эмпирической кинетической модели, сформулированной в 

предположении выделения сферических частиц новой фазы, и детально исследовал 

происхождение уравнения Аврами. Оказалось, что при рассмотрении нескольких процессов 

(зародышеобразования, роста, химической поверхностной реакции) процесс 

зародышеобразования является лимитирующей стадией превращения аморфной фазы в 

кристаллическую. 

Для разных случаев процесса зародышеобразования Сестак определил числовой параметр n, 

который определяет полную энергию активации E, зависящую от энергий активации 

зародышеобразования EN, роста зародышей EG и диффузии ED. Процесс был рассмотрен как 

изотермический, хотя этот случай не является типичным для кристаллизации стекол. Однако 

неизотермическими условиями, для которых требуется более сложная процедура расчетов, 

пренебрегали в большинстве исследований. 

Кристаллизация аморфной сурьмы является относительно простым процессом, не связанным 

с химическими реакциями, о чем свидетельствует малое изменение энтальпии. Так как наши 

экспериментальные данные хорошо описываются уравнением Аврами, мы использовали 

результаты Сестака для изотермических условий.  
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Наблюдаемые значения n (около 1.5) при обеих температурах позволили сделать вывод о 

том, что процесс кристаллизации аморфной сурьмы осуществляется путем мгновенного 

образования большей части зародышей с последующим трехмерным ростом.  

Возможен и альтернативный механизм, когда большая часть зародышей образуется с 

постоянной скоростью с последующим одномерным ростом. Однако этот механизм однозначно 

может быть исключен для наших результатов, о чем свидетельствуют данные по динамике 

изменения размеров кристаллитов во времени. Как было установлено, морфология поверхности 

осадков кристаллизованной сурьмы подобна первоначальной морфологии аморфной сурьмы в 

виде сферовидных конгломератов диаметром около 2 мкм. 

Следуя исследованиям Сестака для результирующего процесса, можно положить Е=3ЕD/2 и 

таким образом энергия активации диффузии сурьмы в аморфной матрице при процессе 

кристаллизации составляет 25,1кДж/моль. Это значение не намного отличается от тех величин 

ЕD , которые были получены при изучении диффузии индия в аморфной и кристаллической 

сурьме при образовании фазы InSb: 53 и 63 кДж/моль соответственно[1].  

Для подтверждения результатов о механизме кристаллизации аморфной электролитической 

сурьмы был проведен анализ влияния времени отжига покрытий на уширение рентгеновских 

линий. Используя обычную методику расчетов Шеррера, были определены размеры 

образующихся в аморфной матрице кристаллов сурьмы в направлениях, перпендикулярных 

плоскостям {012}, {104}, {110} (Таблица 2).  

 

Таблица №2 
Т=70оС 60 мин. 120 мин. 150мин. 180 мин. 215 мин. 

{hkl} d(Å) 

{012} 45±3 47±2 49±4 48±6 50±2 

{104} 27±2 28±4 31±2 27±3 28±4 

{110} 37±3 37±3 35±5 36±2 37±5 

Т=110оС 20 мин. 50 мин. 60 мин.   

{hkl} d(Å) 

{012} 31±2 41±9 42±8   

{104} 21±1 23±9 23±6   

{110} 26±1 28±1 29±5   

 

Анализ этих результатов показывает: а)тенденцию к увеличению размеров кристаллитов 

сурьмы при каждой температуре вследствие прогрессирующей кристаллизации; 

б)образующиеся кристаллы Sb имеют значительно меньшие размеры, чем в электроосажденных 

кристаллических осадках (622, 824 и 774 А соответственно для трех направлений; с) размеры 

кристаллов закономерно увеличиваются в ряду {104}< {110}< {012}. 
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Distance learning is one of the innovative educational technologies. Modern distance educational 

technologies offer real prospects for improving the quality of knowledge and efficiency of the 

educational process, for solving various social problems related to the functioning of the institution of 

education. 

More recently, the issue of the essence of distance learning was one of the most urgent. Discussions 

about whether the DO is an independent form of training or absorbed by the correspondence form of 

training have not been properly resolved. Analyzing the course of the experiment in the field of 

education, the majority of specialists agreed on the introduction of distance education that it does not 

oppose, but integrates very well with both full-time and part-time forms of education. At the heart of 

the educational process with distance learning is the purposeful and intensive independent work of the 

student, who can study at a convenient place and at a convenient time. With this form of organization 

of instruction, the student and the teacher are spatially separated from each other, but at the same time 

they are in constant interaction, organized with the help of special methods of constructing the training 

course, forms of control, methods of communication via e-mail and other Internet technologies. 

The system of distance learning implies an individual approach to learning. It is based on self-

education. Every person engaged in self-education can determine the direction of the content of his 

work himself, choose what, in what volume, with what depth and by what sources he will be engaged. 

At the same time, it proceeds from its own motives and needs. Freedom of choice in this case is 

expressed in the possibility of choosing the content study option, the variety of forms of study and 

control, methods and methods of teaching. The purpose of this form of self-education is to expand, 

deepen one's own horizons in one or another field of knowledge. The most important advantage of 

distance learning is the ability to determine the direction of the learner's personality development, the 

development of his personal trajectory of education, the selection of the most comfortable options for 

studying the course and training programs. In the AC, the teacher has the opportunity to optimally and 

rationally use the educational information, create the conditions for interaction and support with 

students. It should be noted that the educational process of the AC is characterized by the following 

properties: 

- Adaptability - individualization of the curriculum and loads; 

- Flexibility - a free training schedule that allows you to define your own schedule, taking into 

account employment and personal preferences; 
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- Economic efficiency - minimization of costs for regular trips, absence of separation from 

production, etc. 

The most suitable for use in distance learning are technologies based on the use of hypertext 

textbooks, computer training and testing programs, computer simulators and laboratory workshops, 

video lectures, videoconferences. 

Electronic multimedia hypertext training material is designed for self-study of the course and is 

focused on maximizing the activation of this process. It contains structured educational material, 

presented as a sequence of interactive frames with multimedia information. Using the technology of 

information hypermedia, provides a rapid transition from one training frame to another, and enables 

the trainee to choose the trajectory of learning. 

The electronic reference book allows the student to quickly obtain the necessary information in a 

compact form. The computer test system offers the possibility of conducting both a control 

measurement of acquired knowledge and the ability to conduct self-monitoring for the trainee. 

However, the effectiveness of the use of testing tools increases, if it allows you to accumulate and 

analyze test results by various criteria. Moreover, this service is interesting not only for the teacher, but 

also for the trainee himself, for analyzing his achievements. 

To consolidate knowledge, as well as refine the acquired skills, computer models, designers, 

simulators and laboratory practices are used. The purpose of these tools is to automate the acquired 

skills in situations that simulate real conditions. 

Consultations using telecommunication means are a specific technology of distance learning. They 

can be conducted both on-line (chat) and off-line (forum, e-mail). Recently, computer telephony has 

been increasingly used, which makes it possible to conduct audio-consultations. A feature of the 

telecommunication consultation is the possibility of its recording, which gives valuable material for 

analysis. 

In Ukraine, distance learning technologies are a relatively new phenomenon: they were first talked 

about in the early nineties of the last century. In the West, distance learning has proven itself for a long 

time, since the use of such technologies has made it possible to solve a number of important tasks, 

such as reducing the cost of training (no costs for renting premises, trips to the place of study, for 

students and teachers, P.); Training more people; Improving the quality of education through the use of 

modern tools, voluminous electronic libraries, etc .; Creation of a unified educational environment 

(especially relevant for corporate training). 

At the present time, the capabilities of personal computers, as well as software, are rapidly growing. 

The open educational space has become accessible to the general public. More and more schools are 

now actively working with e-mail, using remote access to information bases and educational resources 

of the Internet, creating their own websites, participating in inter-school and international projects, 

courses, and Olympiads. Modern schoolchildren know the means of modern communications quite 

well. Therefore, it is necessary to use this in order to gain knowledge through distance learning. 

Along with the undoubted advantages of this form of training, you can also isolate the obvious 

disadvantages: 

1. Lack of full-time communication between students and the teacher. That is, all the points related 

to individual approach and upbringings are excluded. And when there is not a person around who can 

emotionally color knowledge, this is a significant disadvantage. 

2. The need for a number of individual psychological conditions. For distance learning, a rigid self-

discipline is necessary, and its result depends directly on the student's independence and 

consciousness. 

3. The need for constant access to information sources. We need good technical equipment, but not 

everyone who wants to learn has a computer and access to the Internet. 

4. Typically, students feel a lack of practical training. 

5. There is no constant control over the students, which for the Russian people is a powerful 

incentive. 

6. Training programs and courses may not be well developed due to the fact that there are not so 

many qualified specialists capable of creating such training aids. 

In distance education the basis of training is only written. For some, the lack of the opportunity to 

present their knowledge in verbal form may present certain difficulties.  
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Evaluation of learning outcomes is not so often and thus makes it difficult to adjust the training 

program for a particular student. 

Distance education support is one of the effective mechanisms for the profiling of school education. 

With a huge workload of students of specialized classes, you can use similar technologies. Distance 

learning in the process of studying the programs of elective courses will create additional and expand 

the available opportunities to increase the accessibility, quality and effectiveness of profile training, 

and can contribute to the formation of a socially competent, mobile, adaptive and competitive 

personality, clearly aware of their rights and responsibilities, , The available opportunities and 

resources that can successfully function in a particular social space . 

The use of information and communication technologies in the educational process in the context of 

the profile training of students makes new demands on the educational and methodological support of 

educational programs, and therefore the issues of creating and using distance educational resources for 

the general education system are becoming priority.  

With the introduction of profile training, there is a shortage of educational and methodological 

developments both in the organization and implementation of various models of profile training, and in 

content-methodological support of core general subjects and elective courses. Distance support can 

facilitate the solution of such problems by expanding the access of teachers to scientific, scientific, 

methodological, information and analytical materials on topical problems of science development (by 

branches of knowledge) and education, the author's educational and methodological materials that can 

be useful for forming Educational and methodological kits on basic, specialized general subjects and 

for the development of elective courses. Using computer networks, participating in discussions, 

Internet conferences, forums, it is possible to discuss current problems of profile training and share 

experiences through networking with both education specialists and with fellow teachers, 

administrators, parents and all stakeholders. Work with Internet resources in an educational institution 

can be organized in two main ways: the work of students directly at the lesson and the organization of 

extracurricular activities of students. 

The work of the students directly in the lesson can involve the use of resource fragments as 

demonstrations in a lesson for the entire class or for the organization of a front-line student survey. 

They can be engaged in a computer class that has access to the global Internet and work independently 

with the information resource. 

The role of the teacher is to provide students with brief information on the theory and organization 

of practical activities, reflecting the content of the Internet resource (in the form of printed materials) 

and assignments. Then they go to the appropriate page on the Internet and perform specific tasks. And 

of course, at the final stage, a report on the studied information material is compiled, containing: a 

summary of the theoretical material, drawings, tables, answers to the questions posed, and so on. 

The work of students with Internet resources as a part-time activity can be reduced to finding 

information for the preparation of reports, abstracts, messages on a specific topic before and during its 

study to obtain additional materials on the topic for use in the lesson; Addressing students to certain 

sources while studying the topic; Preparation of various types of creative work; Search for audio-visual 

aids on the topic. You can attract students to the creative work on the material of the Internet resource 

and the presentation of its results (for example, on Web pages); To get consultations from specialists in 

the network, at the end of the Internet resource there is a section where you can ask questions of 

interest. 

In addition to the didactic potential of networked educational resources and distance educational 

technologies, in the context of profile training, their organizational capabilities can also be used. When 

teaching, you can use mixed forms of mastering educational programs: full-time, part-time, external, 

when part of the subjects the student is studying in the internal mode, while others, at his choice, he 

can study remotely. For example, a student of a humanitarian profile can master non-core disciplines at 

an accelerated pace, such as - physics, chemistry, biology, thereby freeing up the hours for studying 

profile training courses or appropriate elective courses. Using such a combination of forms of 

education will help to increase the learner's motivation to consciously plan his educational activity, 

increase the intensity of the educational process in order to allocate additional time resources for the 

mastering of core subjects and elective courses, and create opportunities for project and research 

activities within the chosen profile. 
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Didactic potential and functions of computer telecommunications provide the opportunity to 

organize an educational process that meets the requirements and goals of profile training and reflects 

the basic principles of the personality-oriented approach. Given that the profile training involves 

flexibility, wide variation and differentiation in both the choice of the content of the students and the 

forms of education, educational models based on the use of distance educational technologies become 

an effective resource for the implementation of profile education. 
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Анотація. Стаття присвячена питанням використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в професійній діяльності педагогічних працівників професійних навчальних закладів і 

дослідженню їх впливу на неї. Стаття написана на матеріалах досліджень кафедри 
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Процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ відбувається в умовах 

серйозних змін в сфері освіти. Невід’ємною складовою цих змін є інформатизація освітньої 

сфери. Для підвищення ефективності процесу інформатизації освіти, для того, щоб цей процес 

був результативним, потрібен зворотній зв'язок зі споживачем освітніх послуг. В даному 

випадку такими споживачами є педагогічні працівники ПНЗ. Зворотній зв'язок потрібен в 

першу чергу для того, щоб організація, яка проводить підвищення кваліфікації усвідомлювала, 

чого саме потребують слухачі курсів, яка інформація, знання, вміння, навички їм потрібні для 

вдосконалення в своїй професійній діяльності.  

Актуальність. Проблемам упровадження й ефективного застосування ІКТ у професійній 

освіті присвячено чимало теоретичних та експериментальних праць вітчизняних і зарубіжних 

педагогів, психологів, дидактів, методистів, фахівців з комп’ютерної техніки, практичних 

працівників. Це наукові дослідження Б.С. Гершунського [1], В.Ю. Бикова [2], В.П.Безпалька [3], 

В.Г.Кременя [4], В.В.Олійника [5], А.Ф.Верланя [6], М.Ю. Кадемії [7]. В.М.Кухаренка [8], Ю.І. 

Машбиця [9], І.В.Роберт, [10], С.О. Сисоєвої [11]. Але переважна більшість робіт написана 

понад 10 років тому і поступово втрачає свою актуальність, в основному в роботах радянських, 

українських та російських дослідників розглядаються загальні питання інформатизації освіти, 

основна увага дослідників приділена загальній середній, а не професійній освіті, питання 

розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних 

закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій взагалі і впливу використання ІКТ 

на професійну діяльність педагогічних працівників ПНЗ залишаються не дослідженими. 

Метою дослідження є визначення, як використання ІКТ впливає на професійну діяльність 

педагогічних працівників ПНЗ 

Об’єкт дослідження – професійна освіта України. 

Предмет дослідження – процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ. 

Основна гіпотеза полягає в припущенні, що використання ІКТ в цілому позитивно впливає 

на професійну діяльність майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної 

підготовки ПНЗ незалежно від іх віку, стажу, місця проживання. Різним є лише вплив 

використання ІКТ на види роботи з учнями на заняттях.  

Хронологічні межі – 2017 р. 
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Географічні межі – Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, 

Чернігівська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Київська, Житомирська, 

Волинська, Закарпатська області та Донецька область, тобто, фактично всі регіони України. 

Експериментальним майданчиком даного дослідження стали ПНЗ вищезазначених областей 

України, де курси підвищення кваліфікації проводили викладачі кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Білоцерківського Інституту неперервної професійної освіти 

Університету менеджменту освіти. Матеріали для аналізу були зібрані в ході опитування, в 

якому взяли участь педагогічні працівники ПНЗ. 

В результаті соціологічного опитування було опитано 559 слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, з яких 203 живуть у великих містах, 283 мешкають у малих містах, або селищах 

міського типу, а 73 проживають в селах. В даній статті ми вирішили розглядати мешканців 

великих міст, малих міст та сіл окремо, бо це окремі соціальні групи, які відрізняються одна від 

одної своїми світоглядом, звичками, вподобаннями, ставленням до праці. У них будуть 

відрізнятися погляди на використання ІКТ в навчальному процесі ПНЗ.  

Також окремо треба розглядати слухачів курсів підвищення кваліфікації за віком. Як відомо, 

педагогічні працівники більш старшого віку консервативніші за молодь і менше схильні до 

впровадження новацій в освітній процес ПНЗ. Серед опитаних слухачів курсів підвищення 

кваліфікації ми нарахували 98 віком до 30 років, 137 віком 30-39 років, 152 віком 40-49 років, 

95 віком 50-59 років та 77 віком понад 60 років. 

Важливим є дослідження вищезазначеної проблеми за критерієм кваліфікаційної категорії 

слухачів. Серед опитаних 275 викладачів професійно-теоретичної підготовки 62 мали категорію 

«спеціаліст», 96 - другу категорію, 85 - першу категорію, 32 - вищу категорію. Серед 284 

опитаних майстрів виробничого навчання ПНЗ 83 мали 9 розряд, 105 мали 10 розряд, 61 мали 

11 розряд, 35 мали 12 розряд.  

Погляди слухача курсів підвищення кваліфікації на готовність до використання ІКТ в 

професійній діяльності залежать і від педагогічного стажу. Серед опитаних 559 осіб 105 мають 

стаж до 5 років, 128 мають стаж 5-10 років, 164 мають стаж 11-20 років, 162 мають стаж більше 

20 років.  

Отже, опитування охопило 2 наймасовіші категорії педагогічних працівників ПНЗ, які 

займаються безпосереднім навчанням учнів. Були опитані педагогічні працівники різного місця 

проживання, віку, педагогічного стажу, кваліфікаційної категорії, що дозволить авторові 

побачити картину готовності слухачів курсів підвищення кваліфікації до використання ІКТ. 

Одним з питань в соціологічному опитуванні було питання про наявність на робочому місці 

техніки, з допомогою якої можна використовувати в навчальному процесі ПНЗ інформаційно-

комунікаційні технології. З 559 опитаних 467 відповіли, що мають комп’ютер, 129 відповіли, 

що мають принтер, 79 відповіли, що мають сканер, 23 відповіли, що мають сенсорну дошку, 

486 відповіли, що мають Інтернет, 112 відповіли, що мають проектор.  

Таким чином, абсолютна більшість опитаних забезпечена технічно для використання ІКТ в 

навчальному процесі ПНЗ. 

Оскільки використання інформаційно-комунікаційних технологій в ПНЗ є відносно новим 

явищем, то в соціологічному опитуванні було питання про те, наскільки давно педагогічні 

працівники використовують ІКТ у професійній діяльності. З 559 опитаних 65 відповіли, що вже 

1 рік використовують ІКТ, 153 відповіли, що 2 роки, 167 відповіли, що 3 роки, 102 відповіли, 

що більше 5 років, а 72 відповіли, що не використовують. 

Як видно з результатів обробки опитування, переважна більшість опитаних використовує 

ІКТ порівняно недавно. Варто звернути увагу на значну чисельність тих педагогічних 

працівників, які в навчальній діяльності не використовують ІКТ.  

Слухачам курсів підвищення кваліфікації було задано питання: «Де Ви проходили 

підготовку та підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ у 

навчально-виховному процесі?» 559 відповіли, що на курсах підвищення кваліфікації по ІКТ, 

329 - на курсах комп’ютерної грамотності, 485- шляхом самонавчання, 20 - не проходили 

взагалі. 

Отже, всі опитані педагогічні працівники ПНЗ пройшли навчання з роботи на комп’ютерній 

техніці. 20 респондентів, які відповіли, що не проходили, швидше всього, не зрозуміли питання. 
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На питання: «Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ?» 547 

відповіли, що так, а 12 заявили, що ні.  

Як бачимо практично всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення рівня кваліфікації в 

галузі використання ІКТ. 12 працівників, які відповіли негативно – це виняток, який лише 

підтверджує правило. 

Ще одним питанням було: «Чи маєте Ви міжнародний або вітчизняний сертифікат з ІКТ?» 92 

мають міжнародний сертифікат, 127 мають вітчизняний сертифікат, а 340 не мають ніяких 

сертифікатів. 

Таким чином, відсутність сертифікату не заважає педагогічним працівникам ПНЗ 

використовувати ІКТ в професійній діяльності.  

Педагогічним працівникам було задане питання: «Який вплив на Вашу педагогічну 

діяльність має використання ІКТ?» 443 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити 

час на уроці, 454 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в 

матеріал, 422 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 201 відповів, що 

використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 169 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 125 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 74 відповіли, що 

використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 76 відповіли, що використання ІКТ 

відволікає учня від уроку.  

Майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ 

варто аналізувати окремо кожну категорію. 

Серед 284 майстрів виробничого навчання на питання про вплив використання ІКТ на 

педагогічну діяльність 205 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 

208 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 195 

відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 82 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 43 відповіли, що використання ІКТ 

дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 63 відповіли, що використання ІКТ 

заважає педагогічній діяльності, 61 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 275 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 238 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 246 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 227 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 119 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 126 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 89 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 11 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 15 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Варто звернути увагу на те, що: 

кількість майстрів виробничого навчання, які вважають, що використання ІКТ заважає 

педагогічній діяльності та відволікає учня від уроку значно більше, ніж кількість викладачів 

професійно-теоретичної підготовки, які так вважають. Можливо, це пов’язано зі специфікою 

роботи майстра та викладача; 

більше 95% викладачів професійно-теоретичної підготовки та більше 80% майстрів 

виробничого навчання бачуть позитивні наслідки використання ІКТ на заняттях. 

Окремо варто розглянути особливості використання ІКТ тими педагогічними працівниками, 

які проживають в великих містах, в малих містах або селищах міського типу і тих, що 

проживають в селах, бо це різні соціальні групи з різним світоглядом, з різною системою 

цінностей, з різними можливостями для самопідготовки. 

Серед 101 майстра виробничого навчання, який проживає в великих містах, на питання про 

вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 85 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 86 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 77 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 33 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 18 
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відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 15 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 8 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 6 відповіли, що використання 

ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 135 майстрів виробничого навчання, які проживають в малих містах або селищах 

міського типу, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 116 відповіли, 

що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 117 відповіли, що використання ІКТ 

дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 113 відповіли, що використання ІКТ 

підвищує ефективність уроку, 44 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати 

індивідуальний підхід у навчанні, 20 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати 

вивчення предметів, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та 

проектні технології у навчанні, 12 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній 

діяльності, 12 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 48 майстрів виробничого навчання, які проживають в селах, на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 5 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 5 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 5 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 5 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 43 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 43 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 102 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ, які проживають в великих 

містах, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 91 відповів, що 

використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 94 відповіли, що використання ІКТ 

дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 90 відповіли, що використання ІКТ підвищує 

ефективність уроку, 47 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний 

підхід у навчанні, 49 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 

36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 4 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 5 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 148 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ, які проживають в малих 

містах або селищах міського типу, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну 

діяльність 127 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 132 відповіли, 

що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 123 відповіли, що 

використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 61 відповів, що використання ІКТ дозволяє 

здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 64 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

інтегрувати вивчення предметів, 41 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати 

дослідницькі та проектні технології у навчанні, 4 відповіли, що використання ІКТ заважає 

педагогічній діяльності, 6 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 25 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ, які проживають в селах, на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 20 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 20 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 14 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 11 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 13 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 12 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Попередньо підсумовуючи, зазначимо, що найважче для опитаних – використання ІКТ в 

таких речах як індивідуальний підхід у навчанні, інтеграція вивчення предметів, можливість 

реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні. При цьому, це для майстрів, як і 

очікувалося, значно важче, ніж для викладачів. 
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Варто звернути увагу на те, що чисельність опитаних, які відповіли, що використання ІКТ 

заважає педагогічній діяльності і відволікає учня від уроку майже абсолютно така ж, як і 

кількість тих майстрів та викладачів, які в попередніх опитуваннях заявили, що не 

використовують ІКТ на заняттях. Ці цифри майже збігаються по кожній категорії опитаних. 

Більше всього тих, хто скептично ставиться до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на заняттях – серед майстрів виробничого навчання, які проживають в селах. Але ті 

сільські майстри, які використовують ІКТ прекрасно бачать всі їх переваги і користь впливу їх 

використання на професійну діяльність. Можна зробити припущення, що це майстри, які ведуть 

групи учнів зі спеціальностей, пов’язаних з комп’ютерними технологіями. 

Окремо треба розглянути використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

залежності від віку педагогічного працівника. Так серед 48 опитаних майстрів виробничого 

навчання віком до 30 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 

42 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 43 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 40 відповіли, що 

використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 18 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 10 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

інтегрувати вивчення предметів, 7 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати 

дослідницькі та проектні технології у навчанні, 0 відповіли, що використання ІКТ заважає 

педагогічній діяльності, 0 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 74 опитаних майстрів виробничого навчання віком 30-39 років на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 56 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 57 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 53 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 18 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 9 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 6 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 13 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 13 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед опитаних 76 майстрів виробничого навчання віком 40-49 років на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 55 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 56 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 54 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 17 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 9 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 9 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 20 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 20 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед опитаних 51 майстра виробничого навчання віком 50-59 років на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 32 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 15 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 8 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 8 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 16 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 15 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 35 опитаних майстрів виробничого навчання віком старше 60 років на питання про 

вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 16 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 14 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 7 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 6 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 14 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (27 листопада по 7 грудня 2017р.) 

 34 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 13 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед опитаних 50 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком до 30 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 42 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 44 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 46 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 22 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 23 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 16 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 63 опитаних викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком 30-39 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 55 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 57 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 53 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 28 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 30 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 22 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 2 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 76 опитаних викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком 40-49 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 63 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 65 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 58 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 35 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 37 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 19 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 1 відповів, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 3 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 44 опитаних викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком 50-59 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 40 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 41 відповів, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 36 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 17 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 16 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед опитаних 42 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком старше 60 

років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 38 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 39 відповіли, що використання ІКТ 

дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 34 відповіли, що використання ІКТ підвищує 

ефективність уроку, 18 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний 

підхід у навчанні, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 

16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 2 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Цікаво, що в основному у тих майстрів та викладачів, які не використовують ІКТ на своїх 

заняттях, використання ІКТ заважає педагогічній діяльності та відволікає учня від уроку. Варто 

зазначити, що такі складні види роботи як інтеграція предметів, індивідуальний підхід, 

дослідницькі та проектні технології у навчанні більше використовуються викладачами, ніж 

майстрами.  
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Скептично ставляться до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях 

переважно майстри виробничого навчання старшого віку, які, як видно в попередніх 

дослідженнях, проживають в селах.  

Окремо треба розглянути використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

залежності від стажу педагогічного працівника. Серед 39 майстрів виробничого навчання зі 

стажем до 5 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 33 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 33 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 31 відповів, що 

використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 14 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 6 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

інтегрувати вивчення предметів, 6 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати 

дослідницькі та проектні технології у навчанні, 6 відповіли, що використання ІКТ заважає 

педагогічній діяльності, 6 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 46 майстрів виробничого навчання зі стажем 6-10 років на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 38 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 32 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 10 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 8 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 7 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 8 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 7 відповіли, що використання 

ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед майстрів 85 виробничого навчання зі стажем до 11-20 років на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 64 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 65 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 61 відповів, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 24 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 14 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 9 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 16 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 17 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 114 майстрів виробничого навчання зі стажем більше 20 років на питання про вплив 

використання ІКТ на педагогічну діяльність 72 відповіли, що використання ІКТ дозволяє 

економити час на уроці, 72 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину 

занурення в матеріал, 71 відповів, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 25 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 19 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 14 відповіли, що 

використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 37 

відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 31 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 66 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем до 5 років на питання 

про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 49 відповіли, що використання ІКТ 

дозволяє економити час на уроці, 50 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 46 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 26 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 26 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 19 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 5 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 82 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем 6-10 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 77 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 79 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 79 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 34 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 
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навчанні, 37 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 22 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 3 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 79 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем до 11-20 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 66 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 71 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 77 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 40 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 33 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 27 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 4 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

Серед 48 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем більше 20 років на 

питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 46 відповіли, що використання 

ІКТ дозволяє економити час на уроці, 46 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити 

глибину занурення в матеріал, 43 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність 

уроку, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у 

навчанні, 30 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 21 

відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у 

навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 3 відповіли, що 

використання ІКТ відволікає учня від уроку.  

В цілому, стає зрозумілим, що використання ІКТ на уроках не залежить ні від віку, ні від 

стажу опитаних педагогічних працівників ПНЗ. Можна зробити висновок, що навіть педагоги 

поважного віку охоче сприймають новітні технології і здатні до подальшого навчання. 

Отже, розглянувши вплив використання ІКТ на професійну діяльність педагогічних 

працівників ПНЗ, зазначимо, що  

абсолютна більшість опитаних забезпечена технічно для використання ІКТ в навчальному 

процесі ПНЗ; 

переважна більшість опитаних використовує ІКТ порівняно недавно;  

всі опитані педагогічні працівники ПНЗ пройшли навчання з роботи на комп’ютерній 

техніці; 

всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення рівня кваліфікації в галузі використання 

ІКТ; 

кількість майстрів виробничого навчання, які вважають, що використання ІКТ заважає 

педагогічній діяльності та відволікає учня від уроку значно більше, ніж кількість викладачів 

професійно-теоретичної підготовки, які так вважають. Можливо, це пов’язано зі специфікою 

роботи майстра та викладача; 

більше 95% викладачів професійно-теоретичної підготовки та більше 80% майстрів 

виробничого навчання бачуть позитивні наслідки використання ІКТ на заняттях; 

що найважче для опитаних – використання ІКТ в таких речах як індивідуальний підхід у 

навчанні, інтеграція вивчення предметів, можливість реалізувати дослідницькі та проектні 

технології у навчанні. При цьому, це для майстрів, як і очікувалося, значно важче, ніж для 

викладачів; 

чисельність опитаних, які відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності і 

відволікає учня від уроку майже абсолютно така ж, як і кількість тих майстрів та викладачів, які 

в попередніх опитуваннях заявили, що не використовують ІКТ на заняттях. Ці цифри майже 

збігаються по кожній категорії опитаних; 

більше всього тих, хто скептично ставиться до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на заняттях – серед майстрів виробничого навчання, які проживають в селах і часто 

мають поважний вік. Але ті сільські майстри, які використовують ІКТ прекрасно бачать всі їх 

переваги і користь впливу їх використання на професійну діяльність. Можна зробити 

припущення, що це майстри, які ведуть групи учнів зі спеціальностей, пов’язаних з 

комп’ютерними технологіями; 
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використання ІКТ на уроках не залежить ні від віку, ні від стажу опитаних педагогічних 

працівників ПНЗ. Навіть педагоги поважного віку охоче сприймають новітні технології і здатні 

до подальшого навчання. 

В подальших дослідженнях педагогічний колектив кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну БІНПО планує продовжити вивчення шляхів підвищення інформаційно-

комунікаційної компетентності педагогічних працівників ПНЗ. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 

 

Деменєва О.Б. 

Коростенський міський колегіум 

м.Коростень 

 

Дитина приходить до школи з величезним бажанням вчитися. Вона переживає стан радісного 

подиву перед школою, перед таємницями, які на неї там чекають. Головною діяльністю для неї 

стає навчання. Учні 1 класу ще не усвідомлюють конкретно для чого їм потрібно вчитися. 

Зрозуміло їм одне, що всі діти їхнього віку і старші вчаться, тому й вони повинні ходити до 

школи. Їх приваблює шкільна форма, ранець, зошити, ручки, підручники, парти, дошка, 

дзвоники . 

Спонукальною силою для дітей стає учитель. Його авторитет для учнів 1-2 класів є 

найвищим, порівняно навіть з авторитетом батьків. Вже через 2-3 тижні після 1 вересня учнів 

приваблює дійовий бік навчання: читати, писати, лічити, розповідати, малювати, їм подобається 

виконувати завдання вчителя, чути оцінюючі судження. Саме тут потрібна підтримка і 

допомога учням з боку вчителя і батьків, щоб заохочувати їх успіхи в учінні. Як тільки 
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першокласник одержить перші реальні результати своєї праці, радості при цьому іноді немає 

меж. 

Тільки після виникнення інтересу до результатів своєї навчальної праці формується інтерес 

до змісту навчальної діяльності, потреба оволодівати знаннями. Центром уваги маленьких 

школярів стає навчання. Саме в цьому розкриваються провідні мотиви їхньої поведінки в 

навчанні.  

З дорослішанням і розвитком дітей мотиви змінюються. При цьому змінюється не тільки 

мотив навчання, а й характер ставлення до предмета. Тому вчитель має не примушувати, а 

зацікавлювати, залучати дитину до нової системи відносин – навчальної співпраці, заснованої 

на повазі та взаєморозумінні. Для того, щоб учні зберегли інтерес до предмета, необхідно 

розвивати їх творчість як на уроці, так і за його межами. 

Отже, молодший шкільний вік є початком становлення мотивації навчання, від якого 

залежить доля учня протягом всього шкільного періоду. Він має великі резерви формування 

мотиваційної сфери, які потрібно використовувати, щоб уникнути «мотиваційного вакууму» під 

час переходу до середньої школи. Мотиви учіння в кожної дитини – глибоко особистісні, 

індивідуальні. На мотивацію впливає багато чинників: інтерес до предмета, усвідомлення його 

корисності, прагнення до успіху, впевненість та почуття власної гідності, наполегливість та 

терпіння подобається або не подобається учитель. Не усі діти орієнтовані на навчання; вони 

мають різні потреби та бажання. 

Виокремлюють три рівні розвитку пізнавальної мотивації: 

1. Мотив самоосвіти. 

2. Широкий пізнавальний мотив, спрямованість на засвоєння нових знань. 

3. Навчально-пізнавальний мотив, який спонукає до оволодіння способами добування нових 

знань. На мотиваційному етапі діти повинні усвідомити, чому та для чого їм необхідно вивчити 

даний розділ програми, що саме вони повинні засвоїти, щоб успішно виконати головне 

навчальне завдання. Для формування позитивної мотивації навчання важливо, щоб навчальна 

інформація була співзвучна їхнім потребам, бо лише така інформація піддається емоційній 

(оціночній) й розумовій (раціональній) переробці.Для того, щоб у школярів виробилась 

мотивація навчання, необхідно будувати навчальну діяльність таким чином, щоб вивчення 

кожного розділу чи теми навчальної програми складалося із трьох головних етапів: 

мотиваційного, операційно-пізнавального й рефлексивно-оцінного. Після того, як основна 

навчальна задача зрозуміла та прийнята школярами, намічають та обговорюють план 

майбутньої роботи. Учитель повідомляє час, відведений на вивчення теми, орієнтовні терміни її 

завершення, що створює у дітей чітку перспективу роботи. Потім вчитель повідомляє, що 

необхідно знати та вміти для вивчення теми. 

Завершується обговорення тим, що окремі школярі дають самооцінку своїх можливостей 

відносно вивчення теми. Деяким дітям вчитель заздалегідь пропонує завдання для заповнення 

наявних прогалин, тим самим вказуючи, що виконання цих завдань створить можливість 

ефективно вивчити нову навчальну тему. Увесь етап вивчення теми важливий для становлення 

мотивації навчальної діяльності школярів.  

На операційно-пізнавального етапу школярі засвоюють зміст теми програми й оволодівають 

навчальними діями та операціями, які входять у цей зміст . 

Рефлексивно-оцінний етап є підсумковим у процесі вивчення теми, коли діти вчаться 

рефлексувати (аналізувати) власну навчальну діяльність, оцінювати її, зіставляючи результати 

із поставленими головними й приватними навчальними завданнями (цілями). Якісне 

проведення цього етапу має велике значення в становленні мотивації навчальної діяльності. 

Роботу із аналізу, підведення підсумків вивчення пройденого розділу потрібно організувати так, 

щоб діти мали змогу пережити почуття емоційного задоволення від зробленого. 

Навчальний мотив чи мотивація учіння є системою соціальних, природних, особистісних 

чинників, які спонукають до відвідування навчального закладу, виконання вимог вчителів, 

вихователів, включення в процес навчання, до зусиль, що необхідні для подолання труднощів, 

до реалізації у процесі навчання власної схильності, до розвитку здібностей, до навчальної 

взаємодії.  
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Мотив учіння – це усвідомлена потреба школяра здійснювати організовану навчально-

пізнавальну діяльність . 

Навчальна мотивація – це загальна назва процесів, методів, засобів спонукання школярів до 

продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту навчання. 

Розрізняють зовнішню та внутрішню мотивацію навчальної діяльності: 

1. Внутрішня мотивація: діти мають працювати заради цілей, що вони самі для себе 

визначили, а не цілей, нав’язаних іншими. За таких умов розвивається глибинний інтерес до 

предмета. При наявності внутрішньої мотивації задіються потреби, інтерес, допитливість, 

задоволення особистості. Школяр навчається, не очікуючи на зовнішню винагороду та отримує 

внутрішню винагороду за рахунок підвищення почуття власної гідності, самооцінки, 

задоволення від того, що досягнув мети. Така дитина мало звертає увагу на оцінки або 

заохочення учителя, працює охоче завдяки внутрішньому інтересу, бажанню досягнути 

поставленої мети. 

2. Зовнішня навчальна діяльність: школяр мотивований зовні вчителем, батьками; бере 

участь в навчальному процесі заради похвали, визнання чи щоб уникнути покарання. При 

зовнішній мотивації учень мало зацікавлений у  саморозвитку та працює на короткотривалу 

(заслужити похвалу, не отримати низький бал), а не довготривалу (розвиток, удосконалення) 

перспективу. Як наслідок діти вважають причиною своїх невдач зовнішні сили та відчувають, 

що не можуть впливати на ситуацію, яка склалася .Такі учні вимагають постійного заохочення.  

Позитивна мотивація – заснована на позитивних стимулах: похвала; нагороди; заохочення; 

підтримка; допомога; повага; переживання ситуації успіху; творчість.  

Негативна мотивація – заснована на негативних стимулах: критика; приниження; покарання; 

демонстрація байдужості; нудьга; переживання ситуації невдачі; страхи; насильства . 

Отже, необхідними умовами для підтримки, розвитку позитивної мотивації учіння є: 

використання цікавого ігрового матеріалу у ході навчальних занять; забезпечення 

оптимального мікроклімату в системі взаємин «учитель-учень», гуманного ставлення до 

дитини; створення «ситуації успіху» для кожної дитини, стимулювання її пізнавальної 

активності; ефективне застосування в навчанні ігрових педагогічних технологій. 

Наявність позитивної мотивації до учіння у молодших школярів є важливою умовою їх 

успішної навчальної діяльності. 
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АНОТАЦІЯ 

Використання технології диференційованого навчання на уроках у початкових класах - 

п'ятнадцята всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і 

майбутнього» 

У статті представлено основні теоретичні засади з проблеми упровадження технології 

диференційованого навчання на уроках у початкових класах. Широко висвітлено поняття 

«диференціація», розкрито її сутність, функції, види та методичну доцільність, подано 

характеристику основних форм диференціації та розглянуто основні способи використання 

диференційованих завдань. Також у роботі розкрито стан проблем у науці і практиці сучасної 

школи. 

Матеріали статті рекомендовано вчителям початкових класів для використання при 

проведенні уроків. Вони можуть бути використані на семінарах, методичних об’єднаннях 

вчителів початкових класів. 
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Диференціація (від лат. differentia – відмінність) тлумачиться як поділ, розчленування, 

розшарування будь-чого на окремі різнорідні елементи. Диференціація навчання – це 

врахування індивідуальних особливостей учнів у тій формі, коли учні готуються на основі 

деяких особливостей для окремого навчання і здебільшого навчання в цьому випадку 

проходить за декількома різними навчальними планами і програмами [8.,ст.8]. 

Диференційованим є організоване навчання типологічних груп, сформованими за приблизно 

однаковим рівнем розвитку, що дозволяє навчати дітей на достатньо високому рівні складності 

з використанням різних методів, прийомів, форм самостійної роботи, адекватних дидактичним 

можливостям кожної із груп, що забезпечує оптимальний інтелектуальний розвиток учнів і тим 

самим сприяє більш успішному засвоєнню ними знань [7.,ст.9]. Диференційований підхід до 

навчання – це створення педагогом невеликих груп всередині школи, класу (з урахуванням 

особистісних якостей учнів, їх нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності) і організація 

навчально-виховної роботи, що сприяє розвитку цих груп. Мета диференційованого підходу – 

пристосувати умови навчання до особливостей різних груп учнів [1.,ст.89] та забезпечити 

кожному учневі оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи на 

кожному етапі уроку. Продовження цих думок є і в працях сучасних відомих науковців. 

Зокрема О. Савченко відзначає, що одним із шляхів забезпечення результатів навчання в 

системі уроків є диференційований підхід [3.]. Диференційоване навчання передбачає 

трансформацію класних форм у типолого-групові форми навчання і забезпечує перехід від 

мікрогрупових форм – до індивідуальних. Диференціація навчання вимагає формування класів, 

груп за наперед визначеними критеріями, тобто організацію навчання з відносно гомогенним 

складом навчальної групи [5.,ст.119]. Зважаючи на найважливіші ознаки головних навчальних 

елементів – суб’єкти учіння та зміст навчання, П. Скіорський виділив основні та похідні 

принципи диференційованого навчання. Основними принципами, які знаходяться в постійній 

взаємодії, є принцип науковості та принцип природовідповідності. Принцип науковості 

передбачає суб’єктне адаптування наукових знань без втрати їх істинності, правдивості й 

об’єктивності, рухаючись від істинно-найпростіших форм до строго наукових. Принцип 

природовідповідності – це і адаптація до акселераційно-вікових, індивідуальних особливостей 

школярів під час закладання психолого-педагогічних умов навчання, і не менш глибоке 

повсякденне вивчення вчителем своїх учнів у процесі самого навчання; це врахування на стадії 

проектування навчання і в процесі його практичної реалізації загальних природних 

закономірностей, вікових та індивідуальних особливостей учнів [5., ст.122].  

До похідних принципів, які поглиблюють розуміння науковості змісту і 

природовідповідності до учнів, відносяться пари принципів, що знаходяться в паралельному 

взаємозв’язку:  

1. Принцип індивідуалізації та принцип диференціації.  

2. Принцип адаптовано високого рівня трудності і складності та принцип активності. 

3. Принцип зв’язку навчання з життям та принцип самостійності. Актуальними для 

диференційованого навчання, на думку П. Сікорського, є і принцип наочності, принцип 

навчання швидким темпом, принцип гуманізації [5., ст. 123]. Сучасними дослідниками (О. 

Бугайов, А. Вороніна та ін.) було виділено дві форми диференціації за характером організації 

навчального процесу: профільну (зовнішню), яка передбачає навчання різних груп учнів за 

різними програмами та планами, що відрізняються змістом, структурою, обсягом вимог до 

знань, умінь; рівневу (внутрішню), як сукупність прийомів та засобів навчання, що 

використовуються для забезпечення досягнення учнями різного рівня знань на основі 

врахування індивідуальних можливостей. Головною метою диференційованого навчання є 

забезпечення кожному учневі оптимального характеру пізнавальної діяльності в процесі 

навчання. Використання рівневої диференціації дає можливість: 

- гуманізувати освітній простір; 

- формувати в учнів пізнавальні потреби, навички самооцінки, планування і регулювання 

своєї діяльності;  

- розвивати навички групової, парної, індивідуальної роботи; 
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- досягнути базового рівня освіти усім учням; 

- максимально враховувати індивідуальні особливості, інтереси і здібності школярів.  

Здійснення рівневої диференціації на практиці передбачає: 

а) вивчення типологічних особливостей учнів та рівня їхньої успішності з метою загальної 

оцінки їхніх можливостей; 

б) організаційне розв'язання проблеми диференціації, наприклад, поділ класу на групи з 

урахуванням навчальних можливостей учнів; знання структурно-логічних схем застосування 

диференційованих завдань, мета їх застосування та ін.; 

в) вивчення вимог програми і змісту навчального предмета; 

г) побудова на цій основі системи різнорівневих навчальних завдань;  

д) управління процесом засвоєння знань. 

Рівнева диференціація навчання на уроці — проблема досить складна. Тому, для 

ефективного її розв’язання потрібно дотримуватися таких педагогічних вимог:  

1.Враховувати загальну готовність учнів до наступної діяльності. 

2. Для поетапної роботи добирати завдання по варіантах з можливістю передачі завдань від 

сильніших учнів до учнів з нижчим рівнем знань. (Це полегшує не тільки роботу вчителя у 

підготовці до уроку, а і роботу учнів, які можуть виконати посильне для кожного завдання).  

3. Обов’язково створювати ситуацію успіху для кожного учня. 

4. Потрібно конструювати систему таких завдань, щоб вони поступово ускладнювались для 

сильних учнів і зменшувалась міра допомоги для слабших. (Однотипні завдання не створюють 

належних умов для розвитку мислення учнів).  

5. Виробляти уміння розподілу уваги: тримати у полі зору виконання завдання кожним 

учнем. (Не має значення кількість дітей у класі). 

6. Добирати спосіб дозування часу. Завдання добирати такі, щоб приблизно одночасно 

закінчували усі групи учнів.  

7. Повинна бути естафета вправ, щоб сильніші учні вели за собою слабших. (Починається 

опитування з групи учнів, які найкраще засвоюють навчальний матеріал. Це дає можливість 

учням інших груп прослухати правильні відповіді, що сприяє міцнішому засвоєнню навчального 

матеріалу учнями з нижчим і низьким темпом навчання).  

8. Створювати об’єктивні умови вибору варіантів учнями, використовуючи різні засоби 

зворотного зв’язку. (Щоб здійснити поділ на групи учитель може дати завдання класу. Хто 

його найшвидше розв’яже – відноситься до першої групи. По мірі розв’язання цього завдання 

виділяється друга і третя група. Цей поділ умовний і рухомий тому, що сьогодні учень може 

бути в одній групі, а завтра вже в іншій. На уроці математики – у першій групі, а на уроці 

української мови – у третій. Окрім цього, починаючи з першого класу, учні повинні самі 

вчитися обирати завдання, за яким будуть працювати). 

9. При поетапній роботі (якщо 3-4 етапи) не оцінювати учнів на кожному етапі, а тільки 

після виконання спільного завдання. 

10. Не стримувати розвитку жодного учня. 

11. Робота на уроці повинна бути не ефектною, а ефективною.  

12. Проводити перспективний аналіз діяльності власної та учнів: з якою метою планується 

використання того чи іншого способу диференціації , чому на даному етапі уроку, як 

продовжити розпочату роботу на наступних уроках. 

Учитель завжди повинен пам’ятати, що до кожної дитини у класі потрібно виявляти 

чуйність, щирість, не виділяти надмірною увагою сильніших і не принижувати 

моралізаторством слабших.  

Якщо учень не зміг правильно обрати варіант, за яким буде працювати, то – підказати, 

підтримати, допомогти, не акцентуючи уваги на помилці. Важливе вміння – не допускати 

помилок, але ще важливіше – уміти виправляти їх. Адже, у житті діти будуть постійно 

стикатися з проблемами і школа повинна навчати учнів шукати шляхи їх розв’язку.  

Відомо, що існують різні способи використання диференційованих завдань. Класифікують їх 

за етапами уроку в залежності від змісту, об’єму матеріалу, запасу і якості знань учнів та 

дидактичної мети уроку. Плануючи роботу з використанням технології рівневої диференціації 
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потрібно брати до уваги те, що кожен спосіб має свої особливості і доцільність використання на 

певних етапах уроку, а саме: 

На етапі актуалізації опорних знань: 

Спосіб 1. Підготовка до вивчення нового матеріалу. Робота дворівневих груп.  

На етапі вивчення нового матеріалу: 

Спосіб 2. Багаторазове пояснення.  

Спосіб 3. Вироблення правильного, свідомого, виразного читання. 

На етапі закріплення вивченого: 

Спосіб 4. Поєднання фронтальної, парної та індивідуальної роботи. 

Спосіб 5. Зменшення міри допомоги слабшим і ускладнення завдань. 

Спосіб 6. Варіативна робота над задачами. 

Спосіб 7 . Додаткові завдання до основного.  

Спосіб 8. Групова робота. 

Спосіб 9. Вільний вибір варіантів.  

Спосіб 10. Складання плану на уроках української мови (читання) і природознавства. 

Оскільки, наведені вище способи рівневої диференціації використовуються на різних етапах 

уроку, то необов’язково диференціювати навчальні завдання від початку до кінця уроку, а лише 

десять - п'ятнадцять хвилин, враховуючи мету уроку. Це дасть можливість вчителям 

систематично використовувати внутрішньокласну диференціацію з найбільшою користю для 

учнів.  

Усі способи і прийоми диференціації можна звести до таких: диференціація за ступенем 

самостійності учнів, диференціація за ступенем складності завдань та диференціація за обсягом. 

При диференціації за ступенем самостійності всім учням потрібно пропонувати завдання 

однакової складності, але диференціювати міру допомоги різним групам школярів: завдання з 

вказівкою на зразок способу використання дій, алгоритми, теоретичні довідки, інструкції, 

пам’ятки, завдання з різними елементами допомоги та інші. У системі вправ, переходячи від дії 

до зразка, представленого у розгорнутому вигляді, далі до завдань із скороченим зразком, а 

потім до завдань без зразка, учні усвідомлюють загальну логіку, переходячи до узагальнення 

прийому і переносу його в аналогічні умови. 

Для диференціації за ступенем складності потрібно добирати завдання, що вимагають різної 

глибини узагальнення і висновків, завдання репродуктивного і творчого характеру та інші 

[2.,ст.18-22]. Такий спосіб диференціації використовується не лише як засіб систематичного і 

послідовного розвитку мислення учнів, а й для формування позитивного ставлення до 

навчання. 

Диференціація за обсягом передбачає завдання однакового змісту, але диференціюється або 

його обсяг, або час на його виконання [4., ст. 2]. Визначаючи шлях і прийоми диференціації 

навчальної діяльності школярів бажано дотримуватись певних умов, що сприяють ефективності 

використання індивідуальних, групових і колективних форм роботи на уроці:  

1. Матеріал можна диференціювати за ступенем складності, за мірою самостійності, за 

обсягом роботи.  

2. Необхідно об’єднувати дітей у групи довільно, групи не мають бути постійними. Слід 

давати дітям самим обирати собі посильний вид роботи. 

3. Використовувати диференційовані завдання систематично, майже на кожному уроці, 

уникаючи стандарту.  

4. Диференціація має проходити через різні етапи уроку. 

5. Диференціацію бажано якнайширше застосовувати під час фронтальної роботи, коли учні 

розв’язують загальні навчальні завдання. 

6. Процес засвоєння слід супроводжувати постійним контролем якості знань, умінь, навичок 

через самоперевірку, взаємодопомогу з наступною взаємооцінкою та самооцінкою [6.,ст. 3]. 

Позитивним у диференційованому навчанні є: можливість ставити перед учнями навчальні 

завдання, що передбачають пошук; створюються передумови для використання комплексних 

розумових дій; навчальні завдання розв’язуються у процесі спілкування членів групи, що 

сприяє вихованню колективізму, формуванню комунікативних якостей, поділу праці між 

членами групи; учитель здійснює керівництво навчальним процесом опосередковано. 
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Темпи просування у навчанні є досить стійкою характеристикою індивідуальних 

особливостей дитини. Тому, щоб підвищити рівень засвоєння програми кожним учнем потрібна 

неоднакова кількість вправ і різнобічна допомога. Дуже важливо дати кожній дитині не тільки 

знання, а й способи їх здобуття, особливо на початковому етапі навчання. 

У програмі, яка втілює вимоги нового Держстандарту, акцентується увага на тому, що в 

опануванні української мови важливо враховувати те, що вона є не тільки предметом навчання, 

а й засобом засвоєння інших предметів шкільної програми. У процесі навчання грамоти 

важливо враховувати вміння, набуті дітьми в дошкільному віці. Учитель має забезпечити 

посильне навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати й писати, та 

надати індивідуальну допомогу менш підготовленим. А це неможливо без цілеспрямованого 

впровадження рівневої диференціації. 

Головна мета індивідуалізації і рівневої диференціації – створення умов для успішного 

засвоєння змісту навчання для кожної дитини з врахуванням її індивідуальних особливостей.  

Метою ж диференційованих завдань на уроках навчання грамоти є формування вміння 

читати за букварем. 

На уроках навчання грамоти (читання) об’єднання дітей у групи здійснюється залежно від 

найближчих перспектив навчання і попередньої підготовки учнів, тобто за способом читання. 

І група – учні, які читають по буквах. Завдання вчителя – формування навички плавного 

поскладового читання. 

ІІ група – учні, які вміють читати по складах. Завдання вчителя – формування навички 

читання цілими словами. 

ІІІ група – учні, які вміють читати цілими словами. Завдання вчителя – формування навички 

виразного читання. 

Також, діти можуть об’єднуватися у групи за вмінням здійснювати навчальні дії.  

Ступінь самостійності дитини стає ознакою диференційованої роботи. 

Для шестирічних першокласників завдання можна диференціювати у два варіанти. 

Починаючи з першого класу, учні самі повинні вчитися обирати для роботи завдання, яке вони 

зможуть виконати. Для цього використовується підставка з кольровими сигналами. Колір 

обраного варіанта діти повертають до вчителя. 

Під час роботи повинен підтримуватися зворотній зв'язок за допомогою спеціальних 

планшетів для письма, віял, підставок, сигнальних карток та ін., які можна використовувати на 

всіх уроках з першого по четвертий клас. 

Використання рівневої диференціації створює умови для кожного учня досягти мети своїми 

зусиллями, дає можливість домогтися загальної зайнятості дітей на уроках, при цьому дозволяє 

кожному учневі пройти свій шлях у навчанні, який він здатен пройти сьогодні. Адже, тільки 

продуктивна праця здатна виховати компетентну людину. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ШКІЛ ПЕРЕДОВОГО 

ДОСВІДУ В ГАЛУЗІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЦИНИ Й ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
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Статтю присвячено діалектичному аналізу історичних передумов становлення й розвитку 

шкіл передового досвіду в галузі вітчизняної медицини й охорони здоров’я. Окреслено витоки 

авторських шкіл, досвід роботи яких по праву вважається зразковим не лише в Україні, але й 

за її межами. 

Ключові слова: школи передового досвіду, авторські школи, медицина, охорона здоров’я. 

 

Розкриваючи історичні передумови становлення й розвитку шкіл передового досвіду в галузі 

вітчизняної медицини й охорони здоров’я, зазначимо, що підґрунтям слугує діяльність 

найстарішого вищого навчального закладу України – Києво-Могилянської академії, на базі якої 

в ХVIII ст. отримано дипломи докторів наук понад 100 випускниками таких усесвітньо відомих 

університетів Європи, як Лейденський, Страсбурзький, Кільський, Паризький, Оксфордський. 

Серед цих випускників почесне місце посідають засновники авторських шкіл передового 

досвіду в системі вітчизняної медичної освіти Іван Крутень, і Денис Понирка, Іван Полетика і 

Кость Щапин, Петро Погорецький і Нікон Карпинський [3, с. 40]. 

Засновником авторської школи передового досвіду в галузі акушерства вважається 

полтавець Н. Максимович-Амбодик. Геніальним українським мікроскопістом – вітчизняним 

попередником Коха і Пастера, діяльність якого припадає на ХVIII ст., є уродженець Гадяча М. 

Тереховський, яким закладено підвалини авторської школи в галузі мікробіології. Майже на два 

сторіччя випереджає своїх співвітчизників Георгій (Юрій) Дрогобич (1450–1494 рр.), якого в 

1480–1482 рр. обрано ректором Болонського університету, а найбільш видатним учнем його 

школи є сам Микола Коперник. До наших днів збережено наукову працю Ю. Дрогобича з 

астромедицини «Поточна оцінка 1483 року». 

У XVIII–XIX ст. поступово викристалізовуються тенденції, що накладають відбиток на 

подальший розвиток шкіл передового досвіду в системі медичної освіти: широка програма 

теоретичного навчання; клінічний принцип викладання основних медичних дисциплін 

(«виховання лікаря біля ліжка хворого»); оволодіння студентами одночасно терапією і хірургією 

(студенти європейських медичних закладів хірургію на той час ще не вивчають) [5, с. 140]. На 

цей період припадає діяльність авторської школи видатного українського гістолога й анатома 

В.О. Беца (1834–1894 рр.), яким локалізовано ділянку мозку, що керує рухами, досліджено 

функцію надниркових залоз, кровообіг у печінці. Йому належить фундаментальна праця «Як 

ростуть кістки» і ще майже 50 наукових праць [1, с. 38]. 

До нині мало дослідженою в системі вітчизняної медичної освіти залишається досвід 

авторської школи передового досвіду Я.О. Чаруківського, яким уперше сформульовано ідею 

про диференціацію поранених і хворих, створення батальйонних медичних пунктів на базі 

військових підрозділів, що сприяє наближенню медичної допомоги до передової. Ці 

прогресивні ідеї згодом втілено ним у фундаментальну працю «Військово-похідна медицина», 

що відзначена Демидівською премією [5, с. 141]. 

Усесвітнє визнання здобуто винахідником кращих акушерських і гінекологічних 

інструментів зі Слобожанщини І.П. Лазаревичем (1829–1902 рр.) – професором акушерства, 

гінекології і дитячих хвороб, з ініціативи якого організовано Повивальний інститут для 

підготовки акушерок. Він бере активну участь у роботі Харківського медичного товариства, а 

на всесвітніх медичних виставках неодноразово отримує дипломи І ступеня за вдосконалені 

акушерські прилади – щипці, матковий зонд, вимірювачі, дзеркала. Інший хірург із 

Слобожанщини А. Підріза відомий проведеною операцією з вилучення кулі в серці.  

Із 1886 р. пов’язане відкриття в м. Одеса другої світі бактеріологічної лабораторії з 

ініціативи І.І. Мечникова (1845–1916 рр.), яким синтезована й апробована вакцина від сказу. 
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Він є лауреатом Нобелевської премії за працю «Імунітет при заразних хворобах». У 25-річному 

віці вчений стає професором зоології та порівняльної анатомії Одеського університету, а згодом 

розробляє основи імунології. До його авторської школи передового досвіду згодом 

долучаються такі видатні українські вірусологи, як Я. Бардах і М. Гамалія. 

Заслуговують на визнання відкриття фундаторів українських авторських шкіл передового 

досвіду Д. Заболотного, Т. Яновського і Л. Гіршмана [3, с. 41].  

На початку ХХ ст. у м. Полтава починає функціонувати авторська школа відомого хірурга 

М.В. Скліфосовського (1836–1904 рр.), яким уперше на Полтавщині використано наркоз для 

проведення операцій. Він по праву вважається засновником черевної хірургії, упровадження 

асептики й антисептики, операцій на щитоподібній залозі, жовчному міхурі.  

Останні роки життя проводить на Полтавщині в с. Бутове Узвишшя автор гуманістичного 

напряму в лікуванні психіатричних хворих В.І. Яковенко (1857–1923 рр.). 

Видатний патолог і мікробіолог В.В. Підвисоцький (1857–1913 рр.) проводить наукові 

дослідження в галузі мікробіології, імунітету, патології інфекцій, ендокринології. Його підручник 

«Основи загальної та експериментальної патології» перекладено німецькою, французькою, 

японською та іншими мовами. Цим ученим ще в 1896 р. зроблено припущення, що надниркові 

залози відіграють головну роль у захисті організму від токсичних продуктів обміну. 

На початку ХХ ст. активізується діяльність Українського наукового товариства, природничо-

лікарську секцію якої в 1908 р. очолює головний хірург Київського військового госпіталю, а 

згодом – генерал-хоружий санітарної служби УПР М. Галин. В історію вітчизняних шкіл 

передового досвіду в галузі медичної освіти він входить як керівник термінологічної комісії 

Міністерства народного здоров я УНР, автор першого «Російсько-українського медичного 

словника» (1920 р.), що перевиданий у наш час у 1995 р. Інститутом української мови НАН, а 

також як автор першого «Медичного латинсько-українського словника», що виданий уже в 

еміграції в м. Прага (1926 р.) і перевиданий у 1969 р. у м. Детройт (США) [5, с. 141–142]. 

У ході аналізу науково-педагогічної літератури [1; 2; 3; 5] установлено, що під час 

перебування при владі В. Винниченка і В. Голубовича функціонують департаменти здоров’я, 

директорами яких працюють Б. Матюшенко (1883–1944 рр.), відомий як організатор медико-

санітарної служби в Україні, і випускник Цюрихського університету Є. Лукасевич (1871–1929 

рр.) – один з організаторів Українського Червоного Хреста. 

За часів гетьмана П. Скоропадського у травні 1919 р. створюється Міністерство здоров’я та 

соціальної опіки на чолі з В. Люблинським. За часів Директорії на цю посаду призначено 

спочатку Б. Матюшенка, а в 1919 р. – майбутнього академіка О. Корчак-Чепурківського, який із 

1917 р. працює членом Ради медико-санітарного відділу при Генеральному секретаріаті УНР. 

Посаду міністра народного здоров’я по черзі обіймають М. Білоус, Д. Одрина, С. 

Стеминовський. Після утворення в 1918 р. Західно-Української народної республіки обов’язки 

державного секретаря здоров’я в уряді виконує випускник медичного факультету Віденського 

університету галичанин І. Куровець. На той час апарат Міністерства здоров’я надає всіляку 

підтримку школі передового досвіду з медико-санітарної опіки над українськими збройними 

силами, яку представляють лікарі В. Білозор, А. Бурачинський, М. Галин, Ю. Добриловський, М. 

Нездіймигора, В. Совачів, М. Терлецький, К. Тинячкевич, Т. Яцик. У цей самий час український 

професор І. Горбачевський організовує й очолює перше у світі Міністерство здоров’я в Австро-

Угорщині, а згодом працює членом найвищої ради здоров’я Австро-Угорщини у Видні [5, с. 

143]. 

Якщо звернутися до прикладів ближчих до нас часів, то увагу привертає постать фундатора 

авторської школи з біохімії І. Горбачевського з Тернопольщини, яким уперше у світі синтезовано 

сечову кислоту. Це відкриття дає поштовх до розроблення проблеми обміну речовин, зокрема, 

білків. Відомо, що деякий час наш співвітчизник працює міністром охорони здоров’я 

Чехословаччини. Ще один засновник вітчизняної авторської школи з лікування хвороб очей 

(уродженець с. Білобожниця на Тернопільщині) М. Борискевич тривалий час керує кафедрами 

офтальмології в Інсбрукському і Грацькому університетах.  

Ближче до наших днів утверджуються авторські школи передового досвіду М.М. Амосова, О.О. 

Богомольця, М. Бокаріуса, В. Воробйова, Ю.Ю. Вороного, Д.К. Заболотного, М.Д. Стражеска, М. 

Ситенка, В.П. Філатова. Зокрема, О.О. Богомолець (1881–1946 рр.) відомий як організатор і 
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директор Інституту експериментальної патології та Інституту клінічної фізіології (на їх базі в 

1953 р. створено Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця). Науковцем досліджено проблеми 

патологічної фізіології, ендокринології, реактивності організму. 

Видатним українським хірургом Ю.Ю. Вороним (1895–1961 рр.) зроблено першу в світі 

клінічну пересадку нирки від загиблої людини, завдяки чого започатковано новий етап у 

розвитку трансплантології. 

Видатний терапевт і професор медицини М.Д. Стражеско (1876–1952 рр.) упродовж 

тривалого часу очолює відділ спеціальної патології й терапії Київського жіночого медичного 

інституту. Ним опубліковано працю «До симптоматології і діагностики тромбозу коронарних 

артерій серця», у якій уперше у світі описано різні клінічні форми хвороби. Згодом це дозволяє за 

життя пацієнта розпізнавати інфаркт міокарду для вживання необхідних лікувальних заходів. З 

діяльністю М.Д. Стражеска пов’язано розвиток не лише кардіології, але й гастроентерології, 

гематології, алергології, упровадження клініко-експериментального методу. 

Із розвитком вітчизняної офтальмології пов’язане ім’я В.П. Філатова (1875–1956 рр.), яким 

розроблено нові методи відновної хірургії, оригінальний метод шкірної пластики круглим 

шкірним стеблом, перещеплення рогової оболонки. Ученим створено спеціальні 

офтальмологічні інструменти, запропоновано і впроваджено у виробництво низку тканинних 

лікарських препаратів. 

М.М. Амосов (1913–2002 рр.) відомий як організатор і очільник першої в нашій країні 

кафедри торакальної хірургії. Він започатковує й упродовж тривалого часу працює директором 

Київського інституту серцево-судинної хірургії, розробляє й упроваджує в медичну практику 

оригінальні апарати штучного кровообігу, проводить перше у країні протезування мітрального 

клапана. Усесвітню відомість ученим здобуто завдяки розробленню й застосуванню 

протитромбічних протезів серцевих клапанів, закладенню основ авторської школи біологічної 

та медичної кібернетики. За півстоліття ним зроблено майже сім тисяч операцій. 

Свідченням визнання здобутків вітчизняних шкіл передового досвіду в системі медичної 

освіти є пам’ятники, що увічнюють геній Д. Самойловича в м. Миколаїв, М.В. Скліфосовського 

– у м. Полтава, Ф. Яновського – у м. Київ і м. Хмельницький, В. Образцова – у м. Київ. 

Провідним вищим навчальним закладам України присвоєно ім’я біохіміка І. Горбачевського (м. 

Тернопіль), академіків О. Коломійченка (уродженця м. Шпола Черкаської області), Р. 

Кавецького, В. Комісаренка, О. Марзеєва, Л. Медведя, О. Палладіна, А. Ромоданова (м. Київ) 

[2, с. 34]. 

На Поділлі в 1944 р. створено музей М.І. Пирогова, а в м. Вінниця ім’ям автора вітчизняної 

хірургічної школи названо обласну лікарню. На Вінничині в с. Заболотне (колишнє – с. 

Чоботарка) зберігається музей президента Академії наук України засновника авторської школи 

передового досвіду з епідеміології Д.К. Заболотного. Разом із І. Савченком він перевіряє на собі 

дію вакцини проти холери, а підчас перебування в Індії, Монголії, Аравії й Шотландії 

досліджує лікування тифу і правця [2, c. 35].  

За часів відродження української державності в 90-ті роки ХХ ст. задля забезпечення 

потреби медичних працівників Збройних Сил України видається «Російсько-український 

військово-медичний словник» професора А.А. Бурячка. Наприкінці 2001 р. видається 

«Термінологічний словник-довідник менеджера охорони здоров’я», що містить нормативну 

лексику з управління охороною здоров’я. Його авторами витлумачено терміни ринкової 

економіки, кадрового менеджменту, психології, соціології, екстремальної й військової 

медицини, якими найчастіше послуговуються в управління охороною здоров’я [5, с. 145]. 

На початку нового тисячоліття набуває розвитку школа передового досвіду доктора 

медичних наук професора В.Я. Білого, завдяки якої відбувається інтеграція національної 

системи медичного забезпечення Збройних Сил України із системою медичного забезпечення 

населення. Нині активну роботу з розбудови української державності здійснює Всеукраїнське 

лікарське товариство, президентом якого впродовж тривалого часу є академік АМН України, 

відомий учений-нефролог Л.А. Пиріг. Члени Правління й Комісії у справах реформування 

системи охорони здоров’я долучаються до наукового обґрунтування стратегії й тактики 

державної політики в галузі охорони здоров’я, упровадження сімейної медицини, Міжгалузевої 

комплексної програми «Здоров’я нації» [4]. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Лісовська Алла Анатоліївна 

Коростенський міський колегіум 

Місто Коростень 

 

Анотація: висвітлено поняття компетентність та компетенція, розглянуто питання та 

реалізація компетентнісного підходу в навчанні дітей початкової школи, його 

перспективність, використання необхідних методів та методик задля розвитку компетенції у 

молодших школярів. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід у навчанні. 

 

Розбудова демократичної держави та створення, розвиток громадянського суспільства не 

можливо уявити без доцільно якісної підготовки молоді, особливо школярів початкової школи. 

Адже саме в ранньому віці формуються та закладаються основні риси компетентної людини.  

На сьогоднішній день, з огляду на стрімкий розвиток процесів державотворення, саме таку 

особистість, що уособлює риси соціально-активної, цілеспрямованої, та, яка готова швидко 

приймати важливі рішення як економічного, політичного так і соціального характеру потребує 

наша країна. У зв’язку з цим, в освіті України почався новий етап розвитку, який ми пов’язуємо 

зі змінами світогляду та менталітету людини. Так за «законом України про освіту» Україна 

визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку 

суспільства. Державний стандарт початкової освіти, затверджений 20 квітня 2011 року 

Кабінетом Міністрів України, побудовано на засадах особистісно орієнтованого, 

компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння 

змісту початкової загальної освіти [3]. 

Сьогодні, виникають суперечності різних сфер нашої життєдіяльності, а тому, ми маємо 

формувати у молодших школярів риси компетентної особистості. Таким чином, 

компетентнісний підхід це важлива складова навчання.  

Цінний спеціаліст той, хто готовий в будь-яку хвилину прийняти важливе рішення, 

використати правильний підхід, креативність для розв’язання тієї чи іншої задачі. Протягом 

довгого часу саме шкільну освіту звинувачували в тому, що вона не готує дитину до дорослого 

життя, а лише дає певні знання. Та з іншого боку, це марне гаяння часу коли педагог дає 

спочатку певні знання, а вже потім приділяє увагу на підготовку до життя. 

Компетентнісний підхід дуже тісно пов'язаний з такими підходами до навчання, як 

особистісно орієнтований та діяльнісний. Перший потребує свого перетворення з загальної 

моделі для «всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, а також трансформації змісту освіти. На 

противагу йому, діяльнісний підхід реалізовується лише в діяльності, тобто під час виконання 

сукупності певного виду дій конкретним учнем. 

Перехід до компетентнісного підходу це переорієнтація з самого процесу навчання на 

результат освіти під час діяльності учнів, це перенесення акценту з накопичення визначених 
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знань, навичок та умінь на формування і розвиток у дітей, здатності застосовувати їх у 

практичній діяльності, а також досвід в певних ситуаціях.  

Протягом довгого часу освіта в початкові школі будувалася за принципом надати учневі 

знання, а також організувати підґрунтя для формування навичок та звичок. На жаль, 

сьогоднішні реалії життя висувають набагато вищі вимоги, а тому, фундаментальні знання 

виявляються недостатніми для впевненого просування у житті.  

Істотно помітною стає особливість до тенденції виокремити старання та досягнення кожної 

особистості. Саме тому, неабияку цінність для життєвого успіху набуває компетентнісна освіта. 

Яка дає можливість вийти за межі традиційного навчання, в змісті якого результатом система 

знань, умінь та навичок учня, а не здатність результативно діяти. З цього випливає, що 

теоретичне навчання змінюється в напрямку його застосування на практиці. 

Актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, 

який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових 

компетенцій особистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної 

компетентності людини, яка включає сукупність ключових компетенцій і є інтегрованою 

характеристикою особистості [3]. 

Між тим компетенція та компетентність це різні поняття. Як зазначають досвідчені педагоги, 

«компетенція – це суспільна норма та вимога, вона включає знання, уміння, навички та способи 

діяльності, певний наявний досвід. Компетенція не являє собою рису особистості». Вона 

формується в процесі засвоєння учнем і перетворюється таким чином у компетентність. 

Тут важливо виділити базові поняття компетентнісної освіти, такі як: 

- компетентнісний підхід; 

- компетентність та компетенція; 

- ключові та предметні складові компетентності. 

Охарактеризуємо сутність кожного з них.  

Вчені визначають компетентнісний підхід, як спрямованість навчально-виховного процесу 

на формування та розвиток базових та предметних компетентностей. В результаті такого 

процесу повинна сформуватися загальна компетенція, яка являє собою інтегровану 

характеристику досягнень учня. Вона набувається шляхом навчання, особистого, пізнавального 

та життєвого досвіду. Компетентність – це володіння учнем певною компетентністю, це 

інтегрована знатність особистості, яка набувається в процесі навчання та охоплює знання, 

уміння, навички та досвід, які можуть реалізуватися на практиці. Саме тому, не можна зводити 

компетентність лише до фактичних знань.  

Отож, термін «компетенція» визначається як коло питань, якими людина повинна володіти, а 

також конкретна сфера діяльності, в якій особа має володіти компетентністю. Ми розглядаємо 

компетенцію як об’єктивну категорію, суспільно визначений рівень знань, а також, певних 

умінь та навичок у певній сфері діяльності людини. Також варто зазначити, що вона являє 

собою заздалегідь задану соціальну норму. Результатом набутку компетенції є компетентність, 

яка завбачає особистісну характеристику, а також, ставлення до предмета діяльності. 

Компетентність - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її 

особистісне ставлення до предмета діяльності.  

  Освітня компетенція – це здібність учня виконувати нелегкі види діяльності, це особиста 

якість, яка уже склалась. Освітня компетенція існує в реальному проміжку часу, вона належить 

особистості та може підлягати афективним трансформаціям, а також, має емоційне забарвлення. 

В порівнянні з іншими результатами освіти компетенція це: 

а) інтегрований результат освіти; 

б) проявляється ситуативно; 

в) існує як потенціал, який наповнюється конкретним змістом та проявляється в конкретній 

ситуації. 

Компетентність: 

а) інтегрований результат освіти; 

б) на відміну від функціональної грамотності дозволяє розв'язувати цілий клас задач; 

в) на відміну від навички є усвідомленою (передбачає етап визначення мети); 
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г) на відміну від уміння є здатною до перенесення (пов'язана з цілим класом предметів 

впливу), удосконалюється не шляхом автоматизації та перетворення на навичку, а шляхом 

інтеграції з іншими компетентностями: через усвідомлення загальної основи діяльності зростає 

компетентність; 

д) на відміну від знання існує у формі діяльності (реальної чи мисленнєвої), а не інформації 

про неї [5, с.10-13]. урахуванням вимог навчальних досягнень учня за весь період навчання в 

школі, у суспільстві, забезпечення його спроможності відповідати сьогоднішнім запитам 

суспільної, політичної та економічної сфер для швидкої адаптації, як в майбутній професії так і 

в суспільному житті. 

Отже, ми вбачаємо перспективність компетентнісного підходу у змісті початкової школи 

саме в тому, що він передбачає неабияку готовність учня до продуктивної та успішної 

діяльності в різних сферах. Також, обов’язково наголошуємо, що основним завданням педагога 

є виховати, пробудити у дитини основні складові компетентності, навчити ними користуватися, 

розвивати такі навички у подальшому житті. Тому, вчитель постійно має 

самовдосконалюватись. 

«Закон України про загальну середню освіту» наголошує на вихованні у дітей шаловливого 

ставлення до родини, народних звичаїв та традицій, а також, розвиток та формування у 

школярів їхньої особистості, наукового світогляду, навичок та вмінь. Як ми встигли помітити, 

не тільки вчені працюють над питанням поняття «компетентності», але і держава всіма 

шляхами намагається надати свою підтримку та допомогу. 

Отже, компетенція – це уміння та знання в конкретні сфері діяльності людини, а ось 

компетентність – це правильне застосування компетенції. 

В реаліях сучасного життя не тільки педагоги повинні пристосовуватись до новітніх вимог 

навчання, а й кожна особистість повинна усвідомлювати те, що для того, щоб стати конкуренто 

здібним, готовим приймати рішення будь-якої складності та відповідати критеріям певної 

професійної сфери необхідно володіти компетентністю на належному рівні. 

Досвід показав, що молода людина, яка прагне бути успішною, повинна володіти такими 

якостями як критичність мислення, мобільність знань та гнучкість методів. 

Безперечно, людина з такими якостями буде гарним спеціалістом в сфері своєї діяльності. 

Але, шляхи та методи для повного оволодіння людиною компетентності ще не розроблені та 

видаються доволі складними. Справа в тому, що над цим питання працюють як вчені так і 

вчителі-практики, адже самі основи цієї якості починають формуватися в період навчання у 

початковій школі. Пропонуємо, як один з варіантів, намагатися вчителю у процесі навчання 

дотримуватись моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку учня. Вона спрямована 

саме на формування в учнів компетентності. 

Отож, сама модель психолого-педагогічного супроводу учня в системі компетентнісно 

орієнтованого підходу до навчання ґрунтується на уявленнях про компетентність, де вона являє 

собою загальну здатність особистості та над предметне утворення, як інтегрований результат 

навчання, який пов’язаний з умінням людини використовувати знання та власний досвід в 

певних життєвих ситуаціях. Ця модель охоплює три основні види компетентностей: соціальні, 

які пов’язані з життям суспільства та соціальною діяльністю, які пов’язані з внутрішньою 

мотивацією, інтересами та індивідуальним вибором особистості; функціональні, які пов’язані з 

умінням оперувати науковими знаннями та фактами. Саме тому, комплекс цих всіх життєвих 

умінь є провідним у системі компетентнісного підходу, а також він являється кінцевим 

результатом навчання. 

Усі компетентності тісно пов’язані між собою. Тому, кожен учасник системи тим чи іншим 

чином впливає на соціальну, мотиваційну та функціональну компетентності. Ми здійснили 

графічний розподіл суб’єктів за ознакою пріоритетності впливу: сім’я та початкова школа 

мотивують дитину до навчання та розвиток – це мотиваційна компетентність, шкільна та вища 

освіта сприяють створенню умов для набуття та навчання і розвитку учня – це функціональна 

компетентність, а ось інші суб’єкти системи сприятимуть соціальному розвитку та становлення 

особистості – це соціальна компетентність.  
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Цю схему ми розглядаємо з точки зору коли формування компетентності здійснюється 

шляхом від мотивів через набуття конкретного соціального досвіду до соціалізації . Потім цей 

ланцюжок стає більш складним і повторюється на новому рівні розвитку учня. 

Однією із обов’язкових вимог сучасної освіти є її узгодження з потребами сучасності та 

орієнтація навчально виховного процесу на набуття ключових компетентностей та організація 

впровадження цього в навчальний процес. Початкова освіта – це база шкільного навчання, так я 

к саме в цей період закладаються основи подальшого шкільного навчання та розвитку учнів.  

Ми орієнтуємося на ключові компетентності направлені на охоплення загальних навчальних 

та пізнавальних умінь. Неможливо досягти повного оволодіння компетентністю в початковій 

школі, адже, шкільна компетентність – це лише невелика частина навчальної та загально-

навчальної компетенції в житті. Через це, ми маємо сприяти не самій підготовці дитини до 

навчання в школі, а про її повноцінне шкільне життя. Цікавий факт, порівнюючи нашу дитину з 

учнем іншої країни, вона випереджає іноземця інтелектуально, але українцю бракує 

достатнього рівня компетенції. 

Загальновизнано, що метою комунікативної компетенції є формування усних та писемних 

мовленнєвих вмінь. А тому, ми використовуємо в навчальній діяльності діалоги та монологи, 

інсценізування казок, ігри різного виду та типу, проводимо нестандартні уроки, приділяємо 

увагу словниковому запасу слів дітей у роботі з словниками, пропонуємо складати слова та 

словосполучення, а згодом і речення, використовуємо мовні інтерактивні технології, прийоми 

педагогічної техніки, організовуємо роботу направлену на складання пам’ятки, а також, 

відпрацювання з дітьми з використанням конструкцій «Я вважаю», «Перепрошую», «Я певен», 

«Дозвольте». Інформаційні передбачають оволодіння вміннями здобувати різноманітну 

інформацію, осмислювати й використовувати її. Тому в навчально-виховній діяльності: вчимо 

дітей працювати з підручником, словниками, зошитами з друкованою основою; пропонуємо 

пам’ятки: «Робота над текстом», «Учись читати правильно», «Учись читати виразно», «Учись 

переказувати близько до тексту», «Короткий переказ», сприяємо знайомству учнів з дитячою 

періодикою, стимулюємо їх роботу з комп’ютером. З цією метою, ми залучаємо учнів до 

виконання творчих завдань, до участі в інтелектуальних заходах, а також, впроваджуємо 

домашні диференційовані завдання. 

На нашу думку, навчання має бути творчим та пошуковим, освіта повинна стати з часом 

самоосвітою, а процес виховання – самовихованням, розвиток перетворитися на саморозвиток. 

Навчально-виховний процес в початковій школі має на меті поступове забезпечення, підґрунтя 

для подальшого розвитку та життєвого успіху дитини. Слід приділити велику увагу 

формуванню вміння вступати в розмову та організовувати процес комунікації під час 

спілкування, а також швидко та точно реагувати в певній ситуації, бути готовим прийняти 

рішення або йти на ризик. Саме тому, ми дійшли висновку, що учні навчаються на практиці, 

тобто в житті, діяти в межах власного розсуду та без опіки батьків, що сприяє розвитку 

креативності та винахідливості дітей, а потім до життя в соціальному середовищі. 

Наш підхід – навчати таким чином, щоб кожен з учнів усвідомлював на скільки навчання є 

необхідним елементом в його житті. І якщо він оволодіє всіма необхідними навиками, тоді 

реалізує свої задуми в житті та знайде місце в суспільстві. А тому необхідно навчати дітей 

такими методами, які сприятимуть активному розвитку умінь школярів та розвитку їх навичок 

та вмінь. Для того, щоб молодші школярі розуміли причинно-наслідкову сутність, необхідно 

часто використовувати запитання в навчальному процесі. Одним із найголовніших завдань 

вчителя вважаємо, навчити дитину думати та діяти самостійно. Учень повинен усвідомлювати, 

що насправді, знає той, хто вміє вдало використовувати свої знання на практиці, а не просто 

переказувати теоретичний матеріал. Тому вчителі повинні проводити моніторинг учнів для 

визначення доцільних прийомів та методик впровадження компетентнісного підходу. 

Дуже популярними сьогодні стали диференційовані методи навчання, до яких відносять: 

знання індивідуальних особливостей учнів, уміння аналізувати шкільний матеріал, виявляти 

труднощі, дотримуватися педагогічного такту – тому на уроках спонукаємо дітей самостійно 

робити свій вибір, вирішуючи нескладне проблемне питання; складати план розгорнутого 

уроку, з огляду на індивідуальні особливостей дітей. З огляду на це, намагаємось створити гарні 

умови для розвитку дітей. Щоб не допустити слабких у своєму розвитку дітей, намагаємось 
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вбачати в кожному учневі особливість характеру та рис, підкреслювати індивідуальність 

кожного. Для досягнення успішного результату під час навчального процесу користуємось 

диференційованим підходом до навчання та черпаємо знання та методичні поради з методичної 

літератури, а також, регулярно знайомимось з роботами педагогів-новаторів. 

Ми провели аналіз понять компетенція та компетентність. Тому, варто підкреслити, що ці 

поняття слід розрізняти. Компетентність відноситься до сфери діяльності людини, в якій вона 

компетентна. На противагу цьому, компетенція це офіційно закріплене коло вимог, 

повноважень, які містить певний орган, що зобов’язує особу бути компетентним в тому чи 

іншому колі питань. 

Отож, компетенція полягає у особистісних здібностях та якостях, володінні професійними 

знаннями, які необхідні для виконання поставленого завдання. А ось компетентність це якість, 

якої можна навчитися, наприклад, в початковій школі. Тому досвідчений вчитель той, хто 

використовує всі необхідні методи та методики задля розвитку компетенції у молодших 

школярів. 
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Анотація: Стаття присвячена проблемам використання дистанційних технологій навчання 

в системі вищої освіти. Сформульовані основні принципи дистанційного навчання, 

обґрунтовані організаційні та методологічні умови його впровадження в навчальний процес, 

висвітлені переваги перед традиційними формами навчання. 
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В наш час перед системою вищої освіти постає задача підготовки фахівців, які вміють творчо 

мислити, володіють дослідницькими вміннями і навичками, здатні орієнтуватися в просторі 

наукової інформації і сучасних інформаційних технологіях. В зв’язку з цим, одним з найбільш 

високоефективних напрямів вдосконалення методології вищої освіти є використання в 

навчальному процесі технологій дистанційного навчання. 

Під дистанційними технологіями розуміють технології, які реалізуються із застосуванням 

сучасних інформаційних та телекомунікаційних мереж, що дозволяють здійснювати процес 

навчання на відстані, без особистого контакту між викладачем і студентом [1] . 

Дистанційні освітні ресурси дають можливість безпосереднього спілкування студентів з 

викладачем (онлайн), неперервного контролю якості засвоєних знань, здійснення 

індивідуального підходу в навчанні, адаптації навчального матеріалу до особистого темпу 

засвоєння кожним студентом. Навчання може відбуватися в будь-який зручній час, що дає 
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змогу поєднувати його з роботою, виконуючи завдання за індивідуальними графіком і 

розкладом, з максимальною зручністю для всіх учасників освітнього процесу. 

Основними принципами системи дистанційної освіти є: гнучкість, модульність, 

динамічність, адаптивність, неперервність, креативність і відкритість. Вона базується 

переважно на самостійному отриманні необхідного обсягу і якості знань та передбачає 

поєднання широкого спектру традиційних і новітніх інформаційних технологій. Використання 

цих технологій дозволяє студентам поповнити перелік вмінь і навичок, які в подальшому 

визначать успішність людини в будь-якій сфері діяльності. До них відносять: 

- вміння самостійно планувати свою діяльність; 

- вміння приймати рішення, робити вибір і нести за нього відповідальність; 

- вміння працювати в інформаційному просторі ( відбирати необхідну інформацію, 

структурувати і використовувати для прийняття рішення по певній задачі); 

- вміння подавати результати діяльності з використанням інформаційних технологій; 

- навички самоосвіти. 

Успішність дистанційного навчання залежить від ефективної його організації, від 

керівництва самим процесом і майстерності викладачів, що приймають в ньому участь. 

Вивчення математичних дисциплін у випадку дистанційного навчання має свою специфіку і 

особливості, які дозволяють значно розширити види навчальної роботи порівняно з 

традиційним навчанням. Звичайні лекції можуть бути замінені відеолекціями, слайд-лекціями; 

місце практичних занять займають індивідуальні комп’ютерні тренінги та лабораторні заняття; 

підсумковий контроль можна здійснювати за допомогою колективного тренінгу, тест-тренінгу, 

заліку, іспиту тощо. 

Для здійснення дистанційного навчання необхідно подбати про мультимедійний супровід 

курсу, що викладається. Такий курс дозволяє поєднувати в собі теоретичну, практичну і 

контролюючу частини і забезпечувати неперервний дидактичний цикл [2]. Він може містити 

текстову, графічну або відео інформацію та способи інтерактивної взаємодії з нею. Зазвичай 

мультимедійний курс включає в себе: 

- робочу програму з дисципліни; 

- брошуру з текстами лекцій; 

- електронний підручник-навігатор; 

- методичні вказівки до вивчення курсу; 

- ілюстровані додатки (відеолекції, презентації, відеофільми); 

- довідники, рекомендовану літературу; 

- контрольні питання з набором типових завдань; 

- зошит для самостійної роботи. 

Підручник-навігатор є електронною версією звичайного підручника або посібника із 

вбудованою інформаційною базою, що дозволяє керувати процесом вивчення матеріалу 

відповідно до програми у необхідному обсязі і послідовності. Він не тільки забезпечує студента 

необхідними знаннями, але і допомагає обрати правильний шлях для їх здобуття, відкриває 

широкі можливості для самостійної роботи. Методичні вказівки допоможуть ознайомитись із 

змістовною частиною підручника та його інформативної базою. Враховуючи недостатній досвід 

використання мультимедійних курсів, на перших порах радимо до електронного варіанту 

підручника додавати і його печатні версії. 

Однією з найважливіших проблем навчання математиці в системі дистанційної освіти є 

якість самого процесу. В більшості випадків воно визначається рівнем засвоєння теоретичного 

матеріалу, який студент отримує при самостійному читанні слайд-лекцій. Не є секретом, що 

деякі студенти відкладають цю роботу на «кращі часи», а іноді і зовсім не читають лекцій. Щоб 

усунути такі негаразди, необхідно організувати постійний і діючий контроль за допомогою 

спеціально підготовлених тестів. Поряд із звичайними тестами з завданнями закритого типу 

(одне питання – чотири відповіді, встановлення відповідності, послідовності), доцільно 

застосовувати і такі форми контролю, які б дозволяли давати при тестуванні розгорнуту 

відповідь (відкриті та інтегративні тести). Особливо це стосується завдань для заліків та іспитів. 

Необхідно відзначити, що при дистанційному навчанні значно збільшується доля 

самостійної роботи студента. Задача викладача координувати цю роботу, планувати і 
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розробляти спеціальні завдання і рекомендації. Здійснити це допоможуть зошити для 

самостійної роботи. 

Зауважимо, що, окрім основної навчальної мети, технології дистанційної освіти дозволяють 

допитливим студентам дистанційно брати участь у наукових конференціях, спілкуватись на 

наукових форумах і віддалено обмінюватись результатами своєї дослідницької роботи. 

Висновок. Розвиток дистанційних технологій є дуже важливим напрямом в системі освіти, а 

зміст діяльності викладача значно відрізняється від традиційного. 

По-перше, ускладнюється розробка курсів, яка вимагає від викладача спеціальних навичок, 

пов’язаних з швидким розвитком інформаційних технологій. 

По-друге, комунікаційні технології дозволяють зробити взаємодії між викладачем та 

студентом більш активними і інтенсивними, що потребує від викладача спеціальних додаткових 

зусиль. 

По-третє, на відміну від традиційної освіти, де центральна фігура – викладач, при 

використанні дистанційних технологій увага переноситься на студента, а функція викладача – 

підтримати, скерувати, допомогти. 
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Податкова система є важливою складовою національної економіки кожної незалежної 

держави. Національні податкові системи унікальні й своєрідні, як унікальна і своєрідна кожна 

країна. Ефективне функціонування податкової системи України є однією з важливих передумов 

забезпечення стабільності економіки на сучасному етапі розвитку. До 1 січня 2011 р. Законом 

України “Про систему оподаткування в Україні” визначалися сутність, принципи і 

характеристики системи оподаткування в Україні. З набранням із 1 січня 2011 р. чинності 

кодифікованим актом – Податковим кодексом України (ПКУ), який складається із норм, що 

охоплюють і покликані гармонізувати регулювання усіх найважливіших відносин у сфері 

оподаткування, суттєво змінюються система, принципи і правила оподаткування в Україні. 

Чинний Податковий кодекс України використовує категорії “податкова система” та “державна 

податкова справа”. На перший погляд, принципових змін не відбулося, і в будь-якому разі 

йдеться про сукупність податків та зборів і механізми їх справляння. Водночас здається, що 

використання поняття податкової системи є доцільнішим. По-перше, саме таке визначення для 

сукупності всіх податків і зборів використовується податковими законодавствами 

пострадянських держав. По-друге, поняття “оподаткування” значно ширше, ніж той зміст, який 

із ним пов’язувався в минулому. До оподаткування входить не лише вичерпний перелік 

податків і зборів, а й процесуальне забезпечення їх появи (введення, зміни, скасування) та 

справляння. Податковим кодексом України встановлено, що сукупність загальнодержавних і 

місцевих податків та зборів, які справляються в установленому законодавством порядку, 

становить податкову систему України. А “державна податкова справа” згідно з п. 1.1 ст. 1 ПКУ 

– це сфера діяльності контролюючих органів, передбачена законодавством України, спрямована 

на формування і реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків, 

зборів, платежів. Під податком слід розуміти обов’язковий, безумовний платіж до бюджету 

відповідного рівня, здійснюваний платниками у порядку і на Тема 1 13 умовах, що 

визначаються Податковим кодексом України. Чинна редакція Кодексу закріплює три 

принципові риси, які, на думку законодавця, мають характеризувати тільки податок: 

обов’язковість, безумовність і надходження до відповідного бюджету. Збором (платою, 
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внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється із платників зборів, 

з умовою отримання ними спеціальної вигоди, зокрема внаслідок учинення на користь таких 

осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими 

органами й особами юридично значимих дій. У податковій системі можна виокремити дві 

підсистеми: оподаткування юридичних осіб (підприємств, організацій) та оподаткування 

фізичних осіб (резидентів і нерезидентів). Облік і звітність підприємств у податковій системі в 

контексті ПКУ слід розуміти як складову облікової системи підприємства (підсистему обліку), 

призначену для забезпечення формування і управління інформацією, здійснення на її основі 

функцій регулювання, фінансового планування, моніторингу стану розрахунків за податками й 

зборами, їх оптимізацією і забезпечення своєчасного виконання податкового обов’язку. 

Враховуючи те, що в умовах змін податкового законодавства платникам податків через 

відсутність методичного забезпечення часом досить складно самостійно організувати обліковий 

процес і розробити методику оподаткування з урахуванням їхньої специфіки діяльності, 

суттєвого значення набувають послуги аудиторських, ІТ компаній з постановки обліку в 

системі оподаткування підприємства. 

При вирішенні завдання побудови ефективної системи обліку з метою оподаткування і 

звітності важливе значення належить автоматизації обліку, створенню (оновленню) сучасних 

комп’ютерних програм, запровадження електронного документообігу й електронного сервісу 

для платників податків, проведення роботи з упровадження системи приймання та 

комп’ютерної обробки податкової звітності, розшифровок податкових зобов’язань і 

податкового кредиту в розрізі контрагентів в електронному вигляді, що значно розширює 

можливості й підвищує швидкість і якість роботи бухгалтерів підприємств. На сьогодні вже 

створено і постійно вдосконалюється “Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для 

формування та подання звітності до Єдиного вікна подання електронної звітності”, 

“Електронного кабінету платника податків”. За допомогою таких програм платник податку має 

змогу:  

1) підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді за 

адресою zvit@sta.gov.ua; 

2) переглянути дані про стан розрахунків з бюджетом (картки особових рахунків). 

Безумовно, спроби максимально інтегрувати системи бухгалтерського обліку й 

оподаткування з метою підвищення ефективності облікового процесу не повинні призводити до 

порушень принципів реалізації функцій і завдань жодної з підсистем. Зменшення 

трудомісткості облікових процедур у великих і середніх платників податків не може слугувати 

виправданням погіршення якості інформації і задоволення інтересів одних користувачів звітних 

даних за рахунок інших. 

Від створення ефективної системи підготовки облікових даних із метою оподаткування на 

рівні підприємства залежить як якість інформації, що надходить до державної фіскальної 

служби, так і фінансовий стан самого підприємства. Безперечно, правильна організація обліку 

дає змогу уникнути фінансових санкцій податкових органів і оптимізувати податкові платежі. 

Удосконалення обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємництва в Україні є 

важливою складовою концепції подальшого реформування податкової системи України. З цією 

метою національна концепція розвитку податкової системи й обліку з метою оподаткування має 

базуватися на принципах обов’язковості оподаткування, гармонізації з системою 

бухгалтерського обліку, їх правової взаємної узгодженості, прозорості й стабільності 

податкової системи, скорочення кількості податків і зборів, безперервності, послідовності й 

регулярності здійснення обліку, юридичної доказовості, вартісного вимірювання, 

збалансованості інтересів держави й платників податків тощо. Зокрема питання гармонізації 

бухгалтерського обліку й оподаткування податком на прибуток підприємства потребують 

такого удосконалення:  

– врегулювання розбіжностей щодо витрат подвійного призначення й оподаткування 

безнадійної і сумнівної заборгованості. При оподаткуванні до витрат операційної діяльності 

доцільно віднести нараховану безнадійну заборгованість у розмірі списаного резерву сумнівних 

боргів; 
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 – впровадження інноваційного, інвестиційного, податкового кредиту для цілей виконання 

інвестиційних проектів, стимулювання запровадження заходів з енергозбереження тощо.  

Безумовно, податкова система є важливою складовою національної економіки. У 

податковій системі можна виділити дві підсистеми: оподаткування юридичних осіб та 

оподаткування фізичних осіб. Облік і звітність платників у податковій системі в контексті ПКУ 

треба розуміти як складову облікової системи підприємства, призначену для забезпечення 

інформацією управління, здійснення на її основі функцій регулювання, фінансового 

планування, моніторингу стану розрахунків за податками і зборами, їх оптимізацією і 

забезпечення своєчасного виконання податкового обов’язку. 

В Україні податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку був законодавчо 

сформований 1997 року. Між ними існували взаємозв’язок і відмінності, оскільки окрема 

інформація про об’єкти обліку в податковому обліку відрізнялася від даних фінансового обліку. 

Запровадження Податкового кодексу України сприяло наближенню облікових підходів при 

оподаткуванні до методики бухгалтерського фінансового обліку, але й надалі мають місце 

окремі розбіжності в методиках і тимчасові й постійні податкові різниці. Як результат платники 

податків зобов’язані вести бухгалтерський фінансовий облік і облік для цілей оподаткування й 

складання податкової звітності, створювати їх інформаційне, кадрове, технічне забезпечення і 

вдосконалювати обидві підсистеми з урахуванням вимог законодавства й особливостей 

господарювання. 
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Анотація: у статті визначено та узагальнено критеріїв оцінки ефективності діяльності 

комунальних підприємств, обґрунтовано необхідність обов’язкового застосування 

комплексного підходу до аналізу ефективності діяльності комунальних підприємств. 

Ключові слова: комунальне підприємство, економічна ефективність, соціальна 

ефективність, оцінка ефективності. 

 

Постановка проблеми. Протягом останніх років у вітчизняній науці та практиці державного 

регулювання популярною стала тема формування ефективного та самодостатнього місцевого 

самоврядування. Посилення уваги до проблем місцевого розвитку продиктоване, передусім, 

слабкістю фінансової і ресурсної бази економіки більшості українських селищ і міст, її 

залежністю від зовнішньої допомоги, зокрема з державного бюджету. Між тим, як свідчить 

закордонний досвід, така ситуація є аномальною і вкрай небезпечною як для економічного, так і 

соціального розвитку економіки країни. У зв’язку із цим постає питання пошуку нових 

механізмів і ресурсів, здатних забезпечити сталий розвиток місцевих громад і територій, 
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заснований на реалізації неабиякого внутрішнього потенціалу. Одним із найважливіших засобів 

досягнення різних тактичних і стратегічних соціально-економічних цілей регіонального 

розвитку, - є комунальні підприємства, які за своєю сутністю є економічною основою місцевого 

самоврядування. Між тим і досі в наукових колах, серед юристів, політологів, економістів, 

фахівців у сфері державного управління точаться суперечки щодо визначення оптимальних 

форм та методів управління ними, а також критеріїв оцінки ефективності їх діяльності. У той 

же час, ефективне управління комунальними підприємствами в сучасних умовах глобалізації 

вимагає використання якісно нових, науково обґрунтованих підходів щодо оцінки ефективності 

їх діяльності. 

Аналіз досліджень та публікацій останніх років свідчить про інтерес науковців до питання 

оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств. Значний вклад у розробку проблеми 

внесли Григораш О.В., Плакида С.І., Забаштанська Т. В., Лаврененко В.В., Олександренко І.В., 

Філіпова О.С. і Яремко І.А. Предметом дослідження цих авторів є виявлення підходів до 

визначення ефективності діяльності комунальних підприємств [1], побудова дієвого механізму 

управління майном територіальних громад та його подальше вдосконалення [2; 3]. Віддаючи 

належне зазначеним науково-практичним та теоретико-методологічним напрацюванням 

вітчизняних учених, зазначимо, що проблема вимагає більш глибокої розробки та подальшого 

різнобічного висвітлення.  

Метою статті є визначення та узагальнення критеріїв оцінки ефективності діяльності 

комунальних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Варто відзначити, що поняття ефективності, по відношенню 

до комунальних підприємств відрізняється від поняття економічної ефективності, яке 

застосовується під час оцінки діяльності приватних підприємств. Зазвичай, ефективність 

діяльності приватних підприємств оцінюють за комерційними показниками, такими як, 

прибутковість та рентабельність майна чи бізнесу у цілому. По відношенню ж до об’єктів 

комунальної власності, на нашу думку, необхідно оцінювати не лише економічну ефективність, 

а й соціальну, тобто визначати ефективність діяльності комунального підприємства з точки 

зору інтересів відповідної територіальної громади, яка є власником його активів. Отже для 

оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств повинні застосовуватися два підходи: 

- економічний (або комерційний), який оцінює ефективність управлінських рішень із точки 

зору отриманого доходу чи економічної доцільності угоди; 

- соціальний, що дозволяє оцінити ефективність управління об’єктами комунальної власності 

з точки зору користі управлінських рішень для місцевої громади. 

В економічній теорії та практиці існує цілий ряд загальноприйнятих показників (груп 

показників), які дозволяють проаналізувати економічну ефективність діяльності підприємства; 

відобразити ступінь ефективності функціонування підприємства, як цілісного майнового 

комплексу. До таких індикаторів відносять показники рентабельності, ділової активності, 

структури капіталу, фінансової стійкості, ліквідності та інвестиційні критерії [4].  

Відмітимо також й те, що окрім підприємств, які здатні приносити прибуток до бюджету й 

ефективність діяльності яких можна оцінити за допомогою застосування економічних 

показників, до складу комунальних підприємств, входять й такі підприємства, діяльність яких із 

самого початку не була спрямована на комерційний ефект. Утримуючи такі підприємства, 

органи місцевого самоврядування задовольняють спільний інтерес, а саме надають суспільні 

блага для населення, що проживає на території відповідної територіальної громади. Оцінити 

ефективність діяльності таких підприємств за допомогою традиційних ринкових оцінок (за 

показниками рентабельності, прибутковості) не є можливим. Тому, беручи до уваги те, що 

метою діяльності таких підприємств є не максимізація прибутку, а в максимальне задоволення 

потреб споживачів при розумному рівні витрат, для оцінки ефективності їх діяльності слід 

застосовувати соціальний критерій. У даному випадку при визначенні соціальної ефективності 

діяльності комунальних підприємств потрібно відповісти на питання: на скільки вони 

покращують якість життя населення, на скільки динамічно розвивається територіальна громада 

тощо[5].  
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Проаналізувавши погляди вітчизняних дослідників щодо цього питання нами була 

узагальнена система показників оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств (див 

табл. 1).  

Таблиця 1 

Критерії ефективності діяльності комунальних підприємств 

Економічний підхід Соціальний підхід 

• Прямі фінансові надходження до бюджету: 

- розмір дивідендів; 

- надходження від продажу об’єктів комунальної 

власності; 

- прибутки від передачі об’єкта в оперативне 

управління; 

- надходження від оренди майна. 

• Опосередковані фінансові надходження до 

бюджету: 

- збільшення податкових надходжень від підприємств, 

в управлінні яких знаходиться майно; 

- прибутки від нового будівництва. 

• Підвищення вартості об’єктів. 

• Фінансові показники, що характеризують різні 

аспекти господарської діяльності підприємств у сфері 

використання комунального майна, яке знаходиться у 

їх оперативному управлінні. 

• Підвищення ефективності управління 

об’єктами комунальної власності: 

- збільшення частки у капіталі різних суб’єктів 

господарювання; 

- підвищення контролю за використанням об’єктів 

нерухомості. 

• Підвищення якості життя населення. 

• Діяльність в інтересах відповідної 

територіальної громади. 

• Формування ефективного та 

самодостатнього місцевого самоврядування. 

• Кількість працюючих (cтворення 

додаткових робочих місць). 

• Зростання обсягів та якості продукції, 

послуг. 

• Кількісне та якісне прирощення об’єктів, 

що забезпечують життєдіяльність місцевого 

суспільства. 

• Зміцнення конкурентного середовища, та 

зниження цін на товари та послуги. 

• Розмір відрахувань на фінансування 

соціальних та екологічних програм. 

• Впровадження проектів інноваційного 

розвитку, наукових досліджень. 

• Реалізація програм забудови та розвитку 

території. 

• Реальні інвестиційні витрати в рамках 

комунальної власності / інвестиційні проекти на 

майбутнє. 

• Розвиток міської інфраструктури. 

Складено автором за джерелами[3, 4, 5]. 

 

Таким чином, доходимо висновку стосовно того, що по відношенню до підприємств 

комунальної форми власності може бути використано два підходи та відповідно дві групи 

критеріїв оцінки ефективності управлінських рішень. 

Враховуючи те, що економічна ефективність виражається через підвищення прибутковості, 

оцінювати її слід, у першу чергу, за показниками прибутковості, розміру доходу, що 

відраховуються до бюджету тощо, тобто за економічними критеріями. Але не слід забувати і 

про соціальні критерії, а саме, про ефективність діяльності із точки зору інтересів мешканців 

відповідної територіальної громади.  

Та чи інша форма ефективності діяльності комунального підприємства переважатиме в 

залежності від поставлених йому цілей. Варто пам’ятати, що по відношенню до комунальних 

підприємств може бути декілька цілей їх діяльності, які у свою чергу залежать від багатьох 

параметрів, а саме – соціальної значимості сфери діяльності, її прибутковості, законодавчих 

обмежень щодо її здійснення [6]. Саме тому, при виборі певного напрямку діяльності 

комунального підприємства, органам місцевого самоврядування слід виходити з поточної 

суспільної корисності; економічної та соціальної ефективності та довгострокових інтересів 

місцевої влади.  

Що стосується вибору форми управління підприємствами комунальної власності зазначимо, 

що після проведення аналізу їх діяльності може прийматися рішення про їх реформування, 

припинення діяльності, ліквідацію, що потягне за собою продаж закріпленого за ними 

комунального майна, або його передачу в оперативне управління іншим комунальним 

підприємствам та закладам. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступний висновок: оцінку 

ефективності діяльності підприємств комунальної форми власності варто здійснювати за 

економічним і соціальним критеріями, адже результативність діяльності комунального 
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підприємства не завжди визначається прибутковістю, необхідно враховувати і соціальний 

аспект, оскільки діяльність комунальних підприємств в основному спрямована на вирішення 

саме соціальних задач відповідної територіальної громади. 
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Анотація. У статті розглянуто про головний зміст підприємництва у сфері будівництва - 

виявлення та формування попиту на будівельну продукцію (виконану роботу, надані послуги) 

та задоволення його завдяки будівництву (створенню) і продажу будівельної продукції 

(виконаних робіт, наданих послуг) як товару. Серед найважливіших цілей підприємця - 

виробництво товарів і послуг, доход, престиж, розвиток бізнесу.  

Ключові слова: підприємництво, будівництво, виробництво, товариство, цінні папери. 

 

Підприємницька діяльність у будівництві - це ініціативна форма діяльності окремих 

громадян, груп, підприємств, будівельних організацій і їх об'єднань по виробництву та 

реалізації продукції, робіт і послуг, у яких відчувається найбільш гостра потреба. 

Підприємництво спрямоване, в основному, на отримання прибутку, але можуть ставитися й 

інші цілі. Підприємницька діяльність здійснюється в умовах значної невизначеності та 

підвищення ризику, їй властивий виражений динамізм дій.  

Підприємницька діяльність у будівництві взаємопов'язана з діяльністю будівельної 

організації, тому «статус» підприємця набувається внаслідок реєстрації будівельної організації 

як будівельного підприємства. Але в цивільному кодексі України передбачається індивідуальна 

підприємницька діяльність без утворення юридичної особи, що здійснюється за загальними 

правилами підприємництва, які регулюють діяльність юридичних осіб 

Власник на ринку - фігура пасивна; підприємець навпаки - активний агент ринку, який 

формує та розвиває виробництво, встановлює ринкові зв'язки. 
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Підприємницький ризик однаково властивий обом типам підприємців: власник ризикує 

своїм капіталом, найманий управляючий - кар'єрою та заробітною платою. Завдання будь-якого 

підприємця - отримати доход на вкладену працю та капітал. Рівень якості його праці 

визначається обсягами отриманого доходу на капітал. Отже, підприємництво - це господарська 

діяльність, спрямована на отримання та нарощування прибутку. 

Серед найважливіших цілей підприємця - виробництво товарів і послуг, доход, престиж, 

розвиток бізнесу.  

Сучасна ринкова економіка являє собою складний механізм взаємодії попиту й пропозиції, 

а в кінцевому підсумку - виробників і покупців. Визначальними видами діяльності нинішніх 

будівельних організацій як основних виробників будівельної продукції - товару є виробнича та 

збутова. 

Виробнича діяльність будівельних організацій характеризується особливостями організації 

і технічного рівня будівельного виробництва, а у кінцевому підсумку - його економічною 

ефективністю. 

Збутова діяльність будівельної організації в умовах ринкової економіки характеризується 

можливістю самостійно розпоряджатися створеною будівельною продукцією, її реалізацією 

(продажем) та отриманням максимуму доходу. Наприклад, будівництво й продаж населенню 

котеджів, житлових будинків, квартир, гаражів, дачних будинків, виконання і реалізація 

замовлень щодо реконструкції будинків, підприємств та ін. 

До виробничого підприємництва у будівництві належить діяльність, спрямована на 

виробництво готової будівельної продукції, проведення робіт і надання послуг виробничого 

характеру, технічної документації, інформації та інших цінностей, які потім реалізуються 

споживачам.  

Комерційне підприємництво характеризується тим, що його зміст складають товарно-

грошові відносини, торгово-обмінні операції. Інакше можливий перепродаж товарів і послуг, 

наприклад, інвестування будівництва котеджів, житлових і дачних будинків, гаражів для 

наступної реалізації населенню. На відміну від виробничо-підприємницької діяльності тут 

немає потреби забезпечення виробничими ресурсами, пов'язаними зі створенням будівельної 

продукції. За вихідну позицію береться вибір: що інвестувати, що продавати і де. Щоб 

вирішити ці питання, насамперед, слід виходити з положення, що реалізаційна ціна будівельної 

продукції повинна бути значно вищою за ціну інвестицій; попит на продукцію, яка 

пропонується, має бути достатнім, щоб реалізувати її у визначеному масштабі угоди. Знаючи 

попередню (прогнозну) оцінку попиту на будівельну продукцію і послуги, підприємець 

розробляє для себе конкретний план дій (бізнес-план). У ньому визначаються заходи щодо 

здійснення угоди купівлі-продажу, робляться розрахунки цін по інвестуванню і продажу 

будівельної продукції, витрат і результатів. 

Важливо, щоб заходи були ув'язані за строками і виконавцями. На підставі бізнес-плану 

доцільно проводити укрупнені балансові оціночні розрахунки, на основі яких підприємець 

може отримати уявлення про вигідність або збитковість угоди. 

Фінансове підприємництво є різновидом комерційного підприємництва, оскільки його 

об'єкт купівлі-продажу - специфічний товар: гроші, валюта, цінні папери (акції, облігації, 

ваучери тощо), тобто відбувається продаж одних грошей у прямій і непрямій формі. 

Із переходом до ринкових відносин ринок грошей, валюти і цінних паперів стає реальністю, 

його учасниками виступають комерційні банки, фондові біржі, підприємства, організації і 

фізичні особи - підприємці. 

Ще однією формою фінансового підприємництва є своєрідна емісія цінних паперів, таких 

як власні акції, облігації, кредитні білети, комерційні цінні папери (грошові зобов'язання, 

векселі). Цінні папери підприємець продає, розміщує за певних умов і зобов'язань як 

«фінансовий товар». Цю форму підприємництва ведуть, як правило, будівельні організації, 

підприємства, банки, а не окремі підприємці. 

Найпоширеніша форма - купівля цінних паперів самим підприємцем. Сутність її у тому, що 

підприємець купує гроші, валюту, цінні папери за певну суму, а потім продає іншому покупцеві 

за більшу суму. 
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Фінансовому підприємництву, як ніякому іншому виду підприємництва, потрібні наявність 

добре поставленої інформації, забезпечення обчислювальною та організаційною технікою. 

При проведенні фінансово-кредитної угоди підприємець надає споживачеві свої гроші, 

валюту, цінні папери в борг (у кредит), а через певний час отримує більшу суму на певний 

процент. При цій угоді підприємець повинен особливу увагу приділяти перевірці фінансової 

самостійності покупця, встановити гаранта, який поручиться за покупця. 

Капітал, вкладений підприємцем у фінанси (кредит) або сферу інтелектуальної праці, 

приносить доход так, як і вкладений у виробництво. Але отриманий доход буде мати смисл, 

якщо у ньому відбито реальні цінності, а на отриманий прибуток можна купувати всі необхідні 

предмети. 

Будь-яка підприємницька діяльність здійснюється у межах певної організаційної форми 

підприємства або будівельної організації. Вибір форм залежить частково від особистих 

інтересів і професії підприємця, але в основному визначається об'єктивними умовами: сферою 

діяльності, наявністю коштів, перевагами тих чи інших форм підприємств та станом ринку. 

Форма підприємництва - це система правових норм, яка визначає внутрішні відносини між 

партнерами по підприємству (організації), з одного боку, і відносини цього підприємства з 

іншими суб'єктами господарювання і державними органами - з другого. Існують такі основні 

форми підприємництва: індивідуальні (сімейні), колективні, державні та корпоративні. 

Індивідуальне або сімейне підприємництво набуває права юридичної особи за умови його 

державної реєстрації в адміністрації району. Для державної реєстрації необхідно подати в 

адміністрацію району заяву громадянина, протокол рішення сім'ї про створення підприємства, 

статут та інші документи згідно переліку державної реєстрації. 

До колективного підприємництва належать підприємства, що організовуються в формі: 

господарських товариств, акціонерних товариств, асоціацій, спілок. 

Господарські товариства створюються у формі: повного товариства; товариства на вірі 

(командитного товариства). 

Повне товариство — це об'єднання двох і більше підприємців (підприємств). Створюване 

ними підприємство шляхом укладання договору передбачає здійснення спільної 

підприємницької діяльності та повну (необмежену) відповідальність власним майном по 

зобов'язаннях товариства. 

Представництво та дії від імені повного товариства будь-кого з його учасників визнаються 

діяльністю самого товариства. 

Товариство на вірі (або командитне, тобто змішане товариство) - це об'єднання, у якому 

згідно із засновницьким договором про створення товариства один або кілька його дійсних 

членів повністю (необмежено) відповідають по зобов'язаннях товариства всім власним майном, 

а інші члени-вкладники несуть відповідальність, пов'язану з діяльністю товариства, у межах 

частки капіталу товариства, яка їм належить, включаючи несплачену ними частку свого вкладу. 

Для утворення товариства достатньо двох засновників: один із них може бути директором, 

інший - головним бухгалтером із правом підпису. Для реєстрації товариства потрібні протокол 

засновницьких зборів і засновницький договір. У протоколі фіксується згода між сторонами про 

створення будівельного підприємства, визначається вид його діяльності, назва будівельного 

підприємства, встановлюється його адреса. У засновницькому договорі визначаються внески 

сторін у статутний капітал підприємства, розподіл доходу та ступінь відповідальності сторін, 

які домовляються. Обирається керівництво підприємства. На основі протоколу засновницьких 

зборів і договору складається статут підприємства за типовим зразком, єдиним для всіх форм і 

видів підприємств і підприємництва. 

Товариства з обмеженою відповідальністю у підприємництві створюються як об'єднання 

партнерів по справі, осіб та організацій, між якими існує постійний діловий контакт і має місце 

взаємна зацікавленість у загальному успіху. Тому товариства з обмеженою відповідальністю 

дуже добре підходять для організації сімейних підприємств і фірм, що об'єднують підприємців, 

які є постійними працівниками. 

Кожне підприємницьке товариство з обмеженою відповідальністю має фірмове 

найменування, у якому вказуються вид і предмет його діяльності. Товариства можуть від свого 

імені укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав й нести 
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зобов'язання, бути позивачами та відповідачами в арбітражу, суді, третейському суді. 

Підприємницьке товариство з обмеженою відповідальністю може складатися з двох і більше 

учасників, серед них можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни. 

Акціонерне товариство (AT) - форма підприємства, кошти якого утворюються за рахунок 

об'єднання капіталу, випуску та розміщення акцій. Акціонерне товариство є юридичною 

особою; несе майнову відповідальність перед кредиторами; розпоряджається майном, повністю 

відособленим від майна окремих акціонерів; володіє готівковим акціонерним капіталом, що 

розбитий на частки (акції). 

Сектор малого підприємництва у будівництві охоплює різні види будівництва невеликих 

будинків і малих споруд (котеджів, одноповерхових житлових будинків, дачних будиночків, 

гаражів тощо), а також виконання різних видів ремонтно-будівельних робіт (торговельних 

підприємств, офісів, квартир та ін.). 

Індивідуальні, сімейні та дрібні підприємницькі ініціативи організовуються на базі малих 

підприємств, оскільки для цього не потрібний великий початковий капітал. 

У нашій країні протягом тривалого часу створювалися великі будівельні організації. За 

певних позитивних сторін така тенденція призводила до відсутності умов для формування 

конкурентних відносин. Водночас можливості малих підприємств у будівництві дуже великі, 

особливо в умовах переходу до ринкової економіки. Багаторічний досвід розвинутих країн 

показав, що без широкої мережі малих підприємств не можливе функціонування будівельного 

ринку - малі підприємства у будівництві мають високу динамічність, маневреність. Наявність 

достатньої кількості малих підприємств дозволяє інтенсивно перебудовувати структуру 

будівельного комплексу. 

Важлива функція малих будівельних організацій - вивільнення великих і середніх 

будівельних трестів, що здійснюють будівництво крупних комплексів та об'єктів, від зведення 

невеликих об'єктів і виконання незначних обсягів будівельно-монтажних робіт на численних 

підприємствах і для населення. 

Малим підприємствам необхідна інфраструктура, зорієнтована на специфіку малого бізнесу 

в будівництві. Це - банки, біржі, аудиторські та страхові фірми, інформаційні центри, 

комерційні центри щодо забезпечення матеріальними ресурсами, лізингові фірми й ін. 

Малі підприємства в Україні можуть створюватися та діяти на основі державної, 

муніципальної власності, власності громадських об'єднань, приватної власності. 
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У статті охарактеризовано суть понять «фірмова торгівля» та «фірмовий магазин»; 

розглянуто особливості організації роботи фірмових магазинів; проаналізовано основні 

чинники та бар’єри розвитку фірмової торгівлі.. 

Ключові слова: фірмова торгівля, фірмовий магазин, торгівельна мережа.  

 

Актуальність На сьогоднішній день одним з найбільш прогресивних і перспективних 

напрямів розвитку торгівлі є створення і розвиток фірмових магазинів промислових 

підприємств. Тому важливим є дослідження особливостей фірмової торгівлі, дотримання 
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чинників розвитку та подолання бар’єрів її розвитку для забезпечення ефективної діяльності 

фірмової торгівлі. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання розвитку роздрібної торгівлі, у 

тому числі фірмової, стали об’єктом уваги таких учених як П. Й. Атамас, А. М. Виноградської, 

П. Авсєєв, М. Афанасьєв, О. Галушкіна, І. Лазебна, А. Мазаракі, Л. Осипова та ін. 

Створення фірмової торгівлі потребує значних фінансових витрат, знань у галузі реклами, 

організації і технології торгівлі, маркетингу. Однак слід підкреслити недостатність висвітлення 

питань, пов’язаних з рухом товарів, за умов одночасного здійснення суб’єктами 

господарювання виробничої і торговельної діяльності, в тому числі фірмової торгівлі, яка 

останніми роками практично не досліджувалась. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні особливостей організації 

фірмової торгівлі та розробки шляхів її покращення . 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Під фірмовою торгівлею слід розуміти господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі 

товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств та їх 

господарських об'єднань [1].  

Фірмові магазини являють собою підприємства роздрібної торгівлі, що здійснюють торгівлю 

товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств. Вони 

можуть бути структурним підрозділом підприємства-виробника або ж самостійними 

юридичними особами, які діють на підставі договору з підприємством виробником [2. с. 248-

249].  

Фірмові магазини, як правило, призначені для реалізації власної продукції і знаходяться на 

балансі підприємства та є підрозділами збуту готової продукції. Фірмові магазини також 

відрізняються від звичайних, оформленням приміщень у певному фірмовому стилі, фірмовим 

одягом співробітників, наявністю фірмового товарного знаку (торговельної марки), 

своєрідними формами реклами, пакування товарів, обслуговування покупців.  

Крім того, продаж фірмової продукції, як правило, здійснюється з меншими торговельними 

націнками (тобто дешевше звичайних магазинів), але з більш високими і гарантованими 

якісними характеристиками такої продукції [2. с. 248-249]. 

Зацікавленість підприємств-виробників у розгортанні мережі фірмових магазинів 

визначається можливістю проводити ефективну асортиментну політику, маючи постійний 

зворотний зв'язок зі споживачами, активно рекламувати свою продукцію у регіоні, мати 

гарантований збут певних обсягів товарів[1]. 

Покупці також надають перевагу фірмовим магазинам, тому що одержують більш високий 

рівень обслуговування ніж у звичайній роздрібній мережі завдяки гарантованій якості товарів, 

більш низьким роздрібним цінам, наявності додаткової інформації щодо споживчих 

властивостей товарів. 

Організація власної фірмової мережі надає підприємству ряд переваг (мал. 1). 

 
Мал. 1. Характеристика організації власної фірмової мережі 

Складено автором на основі джерела [3. с. 460-468] 

 

Можна виокремити 4 основні переваги фірмової мережі. До них відносять: представлення 

найбільш повного асортименту свого підприємства-виробника, приваблення споживачів якістю 
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і ціною, можливість швидкого реагування на зміну потреб цільового ринку та розширення 

можливостей проведення маркетингових досліджень. 

Важливим аспектом при організації роботи фірмової торгівлі є врахування її особливостей 

(таблиця 1). 

Особливості фірмової торгівлі проявляються у формуванні товарної, цінової і кадрової 

політики, а також товарний асортимент, торгово-оперативна діяльність, персонал та можливість 

додаткових послуг, що надаються підприємством. 

Таблиця 1 

Особливості фірмової торгівлі 
Критерій Характеристика 

Товарна політика Визначається з урахуванням номенклатури і асортименту товарів, що вироблюється 

підприємством-засновником. 

Позитивна репутація фірмового магазину зміцнює конкурентні позиції й самого виробника. 

Вузькоспеціалізована спрямованість. 

Частка іншої продукції становить незначну питому вагу. 

Асортимент Складається з виробничого асортименту підприємства-виробника та з асортименту супутніх 

товарів. Рекомендований обсяг супутніх товарів до 25 відсотків від загальної кількості 

товарних позицій та до 20 відсотків загального обсягу товарообороту. 

Якість товарів Приймання товарів за якістю, створення оптимальних умов зберігання, дотримання строків 

реалізації дозволяють підприємствам фірмової торгівлі вибраковувати неякісні товари як на 

стадії приймання, так і на стадії підготовки товарів до реалізації. 

Цінова політика Ціни у фірмових магазинах повинні бути нижчими, ніж на аналогічні товари в інших 

роздрібних підприємствах. Зниження цін сприяє підвищенню споживчого попиту, 

збільшується кількість покупок, швидше реалізується товарна продукція. 

Персонал Намагається зробити усе можливе, щоб покупці стали прихильниками продукції відповідного 

виробника. 

Кадрове питання Основною вимогою при підборі кадрів у фірмовій торгівлі Є високий професіоналізм. 

Торгово-

оперативна 

діяльність 

Вивчення і формування споживчого попиту, закупівля і завезення товарів у магазин, 

приймання, зберігання і до продажна підготовка товарів, продаж і представлення торгових 

послуг покупцям, ведення фінансових операцій 

Додаткові 

послуги 

Розкрій тканин і підготовка до примірки, обробка куплених у магазині тканин;  

дрібна переробка швейних виробів, куплених у магазині; 

прийом замовлень на вироби-напівфабрикати з подальшим виготовленням виробів; 

демонстрація моделей одягу, взуття, шкіргалантерейних та інших виробів; 

консультації спеціалістів промисловості при проведенні виставок-продаж; 

покази набору окремих предметів одягу для створення модних комплектів, комплектування і 

оформлення подарунків з товарів, що є у продажу;  

прийом замовлень на подарунки у святкові дні; 

прийом попередніх замовлень на товари, які тимчасово відсутні у продажу; 

прийом замовлень на виготовлення одягу, взуття, головних уборів великого розміру, росту, 

повноти; 

доставка куплених у магазині товарів за вказаною адресою; 

інформація покупців про наявність у продажу товарів, розміщенні відділів, секцій, 

навколишніх торгових підприємств; 

упаковка куплених у магазині товарів; 

організація місць відпочинку для покупців; 

Складено автором на основі джерела [1; 3. с. 460-468] 

Виробничі підприємства можуть розвивати власну фірмову торгівлю за трьома напрямами 

(мал. 2)  

 

 
Мал.2. Напрями розвитку фірмової торгівлі 

Складено автором на основі джерела [3. с. 474-482] 
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На відміну від інших напрямів, створення власної торговельної мережі стаціонарного типу 

дає можливість більшої самостійності, не звертаючись до послуг інших партнерів, від яких 

залежить організація фірмової торгівлі. Забезпечується єдине корпоративне управління. 

Зважаючи на особливості та напрями розвитку фірмової торгівлі, доцільно розглянути 

чинники та бар’єри цього розвитку. 

Таблиця 2 

Чинники та бар’єри розвитку фірмової торгівлі 
Передмови розвитку  Бар’єри розвитку  

Необхідність найповнішого задоволення попиту Деякі фірмові магазини розміщені в 

непристосованих приміщеннях 

Підвищення культури торговельного 

обслуговування 

Недостатньо налагоджена система інформаційного 

обміну про попит між фірмовим магазином і 

виробничим підприємством, координація їх роботи 

Потреба комплексного вивчення попиту і 

кон’юнктури ринку 

Недостатній рівень якості рекламних матеріалів 

Облік реальних процесів, пов’язаних з 

поглибленням міжгалузевої економічної інтеграції 

Серед торгового персоналу значну частку 

становлять жінки, молодь. Це треба враховувати 

при встановленні тривалості робочого дня, 

забезпечення умов охорони праці і техніки безпеки, 

охорони магазину 

Удосконалення господарських зв’язків торгівлі з 

виробництвом на підставі досягнення високих 

кінцевих результатів 

Роздрібна торгівля постійно зазнає спадів і 

нарощування конкурентної активності, коливань 

споживчого попиту 

Складено автором на основі джерела [3. с. 474-482] 

 

Отже, розвитку фірмової торгівлі сприятиме підвищення культури торговельного 

обслуговування, комплексне вивчення попиту та кон’юнктури ринку, удосконалення 

господарських зав’язків та інші. Бар’єрами розвитку стане недостатній рівень якості реклами, 

непристосовані приміщення для магазинів, недостатньо налагоджена система інформаційного 

тощо. 

Висновки: Таким чином, фірмова торгівля являє господарську діяльність у сфері роздрібної 

торгівлі товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств 

та їх господарських об'єднань. 

Запроваджування фірмової торгівлі має ряд преваг, та дозволяє збільшити можливості 

проведення маркетингової роботи по вивченню попиту споживачів, швидко реагувати на зміни 

потреб цільового сегменту ринку, стимулювати збут та нівелювати сезонні коливання попиту 

на розміри продажів. 

Можливості фірмової торгівлі по забезпеченню безперебійного руху товарів від виробника 

до споживача у необхідній кількості, широкому асортименті, високої якості, при найменших 

затратах праці, матеріальних ресурсів і часу дозволить підприємству скоротити витрати по 

збуту продукції, набути значних конкурентних переваг та як результат підвищити 

прибутковість. 
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Анотація: У статті розглянуто порядок обчислення, звітності й сплати збору за 

користування радіочастотним ресурсом України. 
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Збір за користування радіочастотним ресурсом України – це спеціальний 

загальнодержавний ресурсний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним 

ресурсом на території України (пп. 9.1.11 п. 9.1 ст. 9, пп. 14.1.66 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) і 

регламентується розділом XV ПКУ. Користування радіочастотним ресурсом – це специфічна 

діяльність, пов’язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних 

пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах 

радіочастотного ресурсу. Організаційно-правові й економічні основи користування суб’єктами 

господарювання радіочастотним ресурсом України встановлені Законом України “Про 

радіочастотний ресурс України”. Згідно з цим законом радіочастотний ресурс – це природний 

ресурс і об’єкт права власності українського народу, частина радіочастотного спектра 

(безперервного інтервалу радіочастот, не вищого за 3 ТГц), придатна для передавання та/або 

приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо 

використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України й 

міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях. 

Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу, юридичні або фізичні особи, 

визначені пп. 318.1.1 п. 318.1 ст. 318 ПКУ та законодавством України про радіочастотний 

ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом у межах виділеної частини 

смуг радіочастот загального користування на підставі : – ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом або на мовлення й дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу 

та випромінювального пристрою; – дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу й 

випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на 

мовлення; – дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу й випромінювального 

пристрою. Перелік загальних користувачів радіочастотного ресурсу – платників збору та/або 

зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації (НКРЗІ) із 

зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування 

радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 

січня і 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом ДПС за 

погодженням із центральним органом із регулювання у сфері телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв’язку. Окрім цього, платники збору у 
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місячний термін зобов’язані подати до ДПІ копії ліцензій на користування радіочастотним 

ресурсом України, ліцензій на мовлення (супутникове, ефірне, кабельне, проводове, 

багатоканальне) та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних 

пристроїв після їх видачі. Дозволи на експлуатацію видаються Державним госпрозрахунковим 

підприємством “Український державний центр радіочастот” (УДЦР) у порядку, встановленому 

НКРЗІ (статті 16, 29 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”). Ліцензійні умови 

користування радіочастотним ресурсом України (форми Р-1, РР-1п, Р-1д, Р-1пт, Р-1дс) 

затверджені рішенням НКРЗІ від 19.08.2005 № 53. Форми документів, пов’язаних із 

ліцензуванням діяльності у сфері телерадіомовлення, затверджені рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення “Про приведення заявочних документів ТРО у 

відповідність до вимог статті 31 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” від 11. 

02.2010 № 353. Порядок видачі, продовження, переоформлення, видачі дубліката, анулювання 

ліцензії на мовлення визначено у статтях 23–37 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення”. 

Об’єктом оподаткування збором є спеціальне використання природного ресурсу – ширини 

смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у 

відповідному регіоні, яку виділено для здійснення певної діяльності, і яка зазначена в ліцензії 

або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу й випромінювального пристрою для 

технологічних користувачів і користувачів радіочастотного ресурсу для розповсюдження 

телерадіопрограм. Для визначення об’єкта обчислення збору кожен мегагерц радіочастот, 

дозволений ліцензією для використання в кількох регіонах, множиться на кількість цих 

регіонів. Тобто за використання однієї частоти у п’яти областях треба платити 5-кратну 

вартість. 

Базові ставки збору в гривнях на місяць за 1 МГц ширини смуги радіочастот встановлені 

ст. 320 ПКУ залежно від діапазону та виду радіозв’язку. У порівнянні зі ставками, які діяли у 

2010 р. на підставі постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру 

щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України” від 27.12.2008 № 1150, 

вони збільшені в 1,097 раза. Платники, починаючи з дати видачі ліцензії або дозволу, щомісяця 

обчислюють і на підставі розрахунку за встановленою формою сплачують суму збору, 

виходячи з розміру встановлених ставок за видом радіозв’язку й ширини смуги радіочастот на 

кожен регіон окремо. 

Платники збору зобов’язані самостійно: 1) здійснювати розрахунки збору; 2) подавати 

податкову звітність протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) місяця; 3) щомісяця сплачувати податкові зобов’язання за використання 

радіочастотного ресурсу протягом 10 календарних днів за останнім днем відповідного 

граничного строку для подання Податкового розрахунку, тобто до 30 числа за місцем 

податкової реєстрації. Форму Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним 

ресурсом України затверджено наказом Державної податкової служби України від 24.12.2010 № 

1018. 

У разі несплати збору платником або сплати в не повному обсязі протягом шести місяців 

органи державної податкової служби подають інформацію про такого платника збору до 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття заходів згідно із 

законодавством. Державна податкова служба України листом від 04.01.2011 №13/7/15-0817 

поінформувала про порядок адміністрування збору за користування радіочастотним ресурсом 

України відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ. Платник 

збору за користування радіочастотним ресурсом відображає в бухгалтерському обліку 

податкове зобов’язання зі збору нарахування за дебетом рахунків відповідних витрат 

операційної діяльності й за кредитом відповідного аналітичного рахунку субрахунку 642 

“Розрахунки за обов’язковими платежами”, а виплату – відповідно за дебетом такого 

аналітичного рахунку субрахунку 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” та кредитом 

субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Пунктом 5 розділу ХІХ “Прикінцеві 

положення” ПКУ доручено Кабінету Міністрів України щорічно до 1 червня вносити до 

Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Кодексу щодо ставок 
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оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, зокрема збору за користування 

радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін. 

У Податковому кодексі України встановлено сукупність і сформовано основні засади й 

принципи оподаткування ресурсними податками і зборами, які можуть справлятися суб’єктами 

господарювання за певних умов діяльності. На сьогодні чинною в Україні є система ресурсних 

податків і зборів, яких налічується близько десятка. Ресурсні платежі до бюджетів 

передбачають еквівалентність відносин між платниками й державою, їх розмір залежить від 

виду і обсягу використаних ресурсів, а, відповідно, звільнення від їх сплати досить складно 

виправдати економічно, бо: – користування природними ресурсами в ринкових умовах не може 

бути безоплатним, тому що необхідно забезпечити фінансування заходів їх відтворення й 

охорони; – у такий спосіб досягається рівність умов господарювання – суб’єкти, які 

користуються природними ресурсами, повинні їх оплачувати, інакше отримають більше 

переваг, ніж суб’єкти, які цими ресурсами не користуються; – через сплату ресурсних платежів 

держава матиме змогу контролювати процес використання ресурсів і здійснювати належний їх 

облік. У свою чергу, платники ресурсних податків і зборів, використовуючи ощадливо корисні 

копалини, земельні ділянки, сільськогосподарські угіддя та інші природні ресурси, своєчасно і 

повно декларуючи обов’язкові платежі до бюджетів, забезпечуватимуть мінімальні витрати на 

їх сплату і запобігатимуть штрафним санкціям та пені. Важливою умовою ресурсозбереження й 

грамотного оподаткування є знання фахівцями підприємств особливостей і методик визначення 

сум податкового зобов’язання за кожним ресурсним податком і збором, порядок їх 

документування, реєстрації операцій, аналітичного й синтетичного обліку витрат у системі 

бухгалтерських рахунків за обов’язковими платежами до бюджету, опанування методик 

складання податкових декларацій, розрахунків і подання державним податковим органам. 
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Анотація. У статті досліджено принципи формування та функціонування просторових 

систем регіонального розвитку. Наголошено, що при формуванні стратегії розвитку 

просторових регіональних систем важливим є узгодження інтересів різних соціально-

економічних груп, що беруть участь у процесі її формування. Виокремлено основну проблему 

просторового розвитку для більшості регіонів, що полягає у дотриманні балансу між 

соціально-економічним розвитком різних їх частин. Доведено, що реалізації та дотримання 

розглянутих принципів сприяє формуванню комплексної регіональної стратегії підвищення 

рівня конкурентоспроможності просторових систем регіонального розвитку. 

Ключові слова: стратегія, просторові системи регіонального розвитку, принципи, 

просторовий розвиток, регіон, збалансованість. 

 

Вітчизняна економічна наука виокремлює різноманітні підходи до просторового розвитку та 

його ролі у трансформації економіки регіону як просторової системи економічного розвитку. 

Зокрема, О.Бавико, розглядаючи стратегії розвитку регіонального економічного простору, 

вважає важливим узгодження інтересів різних соціально-економічних груп у процесі її 

формування, і вказує на необхідність формування розгалуженої просторової мережі на першому 

етапі впровадження такої стратегії [1]. 

Основна проблема просторового розвитку для більшості регіонів як просторових систем 

економічного розвитку є дотримання балансу між соціально-економічним розвитком різних їх 

частин. Саме така збалансованість просторових системи регіонального розвитку може бути 

досягнута лише у ідеальному випадку, однак її дотримання є важливою метою планування 

розвитку регіональних суспільних систем будь-якого рівня. 

Сучасні наукові дослідження відносять до принципів формування та функціонування 

системи регіонального управління спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності 

наступні: [2, с. 21–26] 

Принцип формування ефективних ринків товарів і послуг означає, що від ефективності їх 

функціонування залежить рівень конкурентоспроможності просторових регіональних систем. 

Це означає, що на ринках появляються сторонні продавці і покупці, і підвищується рівень 

конкуренції.  

Принцип забезпечення якості інституційного середовища – визначає умови формування та 

використання конкурентних переваг просторових систем регіонального розвитку. 

Інституціональне середовище не обмежується впливом діючої нормативно-законодавчої бази, 

оскільки у забезпеченні певного рівня конкурентоспроможності регіону приймають участь як 

формальні (державні), так і неформальні (суспільні) інститути, а їх взаємодія сприяє отриманню 

максимального ефекту. 

Принцип інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону, означає, що 

надзвичайно високою є ефективність використання інвестиційних та інноваційних інструментів 

у підвищенні рівня конкурентоспроможності. Саме використання цих інструментів сприяє 

забезпеченню збалансування пропорцій регіонального виробництва при обмежених ресурсах і 

можливостях.  
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Принцип забезпечення зростання інноваційно-технологічного рівня виробництва – визначає 

швидкість, з якою економіка регіону сприймає нововведення та впроваджує їх для підвищення 

продуктивності економічної діяльності.  

Принцип забезпечення необхідного масштабу означає, що система управління та розвитку в 

процесі забезпечення певного рівня конкурентоспроможності повинна визначити масштаби 

найбільш конкурентних для регіону ринків. В результаті оцінювання масштабів ринків 

створюється можливість визначення конкретних обсягів виробництва і споживання товарів та 

послуг, що відповідає принципу забезпечення національної економічної безпеки.  

Принципи ефективного функціонування окремих спеціалізованих ринків – ринку праці та 

фінансового ринку означає, що ці ринки, а саме: ринок праці має бути гнучкими, з метою 

забезпечення швидкої галузевої та територіальної мобільності працівників, а фінансовий ринок 

має забезпечувати раціоналізацію потоків фінансових ресурсів, що виступає основною умовою 

забезпечення стабільного зростання рівня конкурентоспроможності просторових систем 

регіонального розвитку.  

Принцип підвищення ефективності розвитку інфраструктури означає, що з точки зору 

забезпечення конкурентоспроможності регіонів відповідно до сучасних вимог, якісна 

інфраструктура забезпечує реальну інтеграцію та зв'язки між окремими ринками, регіонами та 

країнами, що впливає на конкурентоспроможність і економічне зростання регіонів і може 

нівелювати нерівність доходів.  

Принцип якісного бізнес-середовища в регіоні виступає проявом раціонального ведення 

бізнесу, що є основним індикатором привабливості просторових систем регіонального розвитку 

для потенційних виробників та споживачів продукції. А це може сприяти формуванню 

додаткових стимулів для формування та реалізації місцевих конкурентних переваг.  

Розглянуті загальні принципи сучасного менеджменту спрямовані на модернізацією 

продуктивних сил просторових систем регіонального розвитку в нинішніх умовах посилення 

процесів інтеграції та децентралізації доцільно, на нашу думку, доповнити загальними 

системними принципами, а саме:  

- принцип прозорості та неупередженості, що сприяє забезпеченню справедливого розподілу 

економічних чинників виробництва між окремими суб‘єктами підприємницької діяльності в 

межах регіону;  

- принцип адаптивності, що сприяє нівелюванню об‘єктивних циклічних коливань ринкової 

кон‘юнктури і зменшує негативний вплив зростання їх амплітуди;  

 - принцип комплексності, що сприяє формуванню найбільш оптимального і однорідного 

конкурентного простору;  

- принцип дотримання інтересів, що сприяє максимально ефективному забезпеченню 

потреби усіх учасників процесу ринкових взаємовідноси;  

- принцип відкритості інформації та вільного доступу до неї, що сприяє функціонуванню 

системи управління конкурентоспроможністю, оскільки саме на цьому рівні існують найбільш 

сприятливі можливості реалізації сформованих конкурентних переваг окремих просторових 

систем регіонального розвитку.  

Таким чином, вважаємо, що на аналогічних принципах та практиці впровадження реформ 

децентралізації повинні бути засновані нові конкурентні стратегії глобалізованого, 

постіндустріального суспільства, яке намагається забезпечити сталий просторовий розвиток 

просторових систем регіонального розвитку, для яких конкурента боротьба переведена у 

площину системної взаємодії в межах глобальної економіки і створення умов для розкриття 

конкурентних переваг кожного товару чи послуги, виробника та споживача в межах конкретних 

просторових систем регіонального розвитку.  

Реалізації та дотримання розглянутих принципів сприяє формуванню комплексної 

регіональної стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності просторових систем 

регіонального розвитку на засадах формування та реалізації конкурентних переваг, що 

сприятиме наближенню України до європейських стандартів розвитку.  
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Анотація. В статті науково обґрунтована економічні проблеми розвитку Карпатського 

регіону України. Доведено доцільність перспективи транскордонної співпраці України з 

країнами-членами Карпатського євро регіону через кластеризацію, зокрема туристичну. У 

зв'язку з цим окреслена потреба напрацювання спільної позиції країн - членів Міжнародної 

асоціації "Карпатський Єврорегіон" щодо необхідності реалізації у фінансовій перспективі до 

2020 p. єдиної операційної програми ЄС для регіону Карпат. 

Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми регіону, перспективи розвитку, туристичні 

кластери, транскордонна співпраця. 

 

Карпатський економічний регіон розташований на заході України. До складу його входять 

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Площа району становить 

56,6 тис. км² (9,4 % території країни), з них Львівська область займає 21,8 тис. км², Івано-

Франківська — 13,9 тис. км², Закарпатська — 12,8 тис. км², Чернівецька — 8,1 тис. км². 

Карпатський регіон межує з Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною і Словаччиною, що 

зумовлює вигідність його географічного положення. Зв'язки з західними сусідами 

простежуються як на виробничому рівні, так і в сфері культури та в особливостях 

національного складу району. Територією району проходять найважливіші транспортні шляхи. 

Головними проблемами сучасного розвитку Карпатського економічного району є зниження 

обсягів промислового виробництва, і як наслідок, високий рівень безробіття серед населення. 

Серйозною проблемою є також стан довкілля. Останнім часом тут часто повторюються 

природні й техногенні аварії. Проблеми розвитку Карпатського регіону мають комплексні 

шляхи вирішення, впровадження яких якщо не знищить проблему то хоча б частково 

припинить її функціонування. Так, на думку вітчизняних науковців, необхідно удосконалювати 

кожну галузь виробничої та невиробничої сфери, впроваджувати заходи щодо покращення їх 

розвитку, що загалом покращило б розвиток регіону; водночас, ускладнює завдання те, що всі 

проблеми розвитку Карпатського регіону взаємодіють між собою, а це означає, що необхідно 

негайно їх вирішувати, оскільки від одного фактору може залежати декілька галузей чи сфер 

[1]. 

Ю. Головач, зокрема, вказує на можливу перспективу транскордонної співпраці України з 

іншими країнами-членами Карпатського єврорегіону через кластеризацію, що в зарубіжних 

країнах набула значного поширення насамперед як засіб підвищення їх 

конкурентоспроможності, а також як механізм гнучкого реагування на кон'юнктуру світових 

ринків, зростання стабільності функціонування завдяки інтеграції конкурентних переваг 

конкретних суб‘єктів економічної діяльності [2].  
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На сьогоднішній час в Україні успішно започатковано процеси формування транскордонних 

кластерів. У Львівській області опрацьовується питання створення транскордонного 

туристичного кластеру. Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що досі ЄС не розглядав 

регіон Карпат як цілісну систему і на його території за період 2007 – 2013 pp. реалізовувалися 

три окремі програми, що дає змогу вважати відсутність системного підходу до трактування 

Карпат як спільної європейської спадщини. У зв'язку з цим виникла потреба напрацювання 

спільної позиції країн - членів Міжнародної асоціації "Карпатський Єврорегіон" щодо 

необхідності реалізації у фінансовій перспективі до 2020 p. єдиної операційної програми ЄС для 

регіону Карпат, а також подання Європейській Комісії пропозицій щодо конкретних 

інституційних та фінансових розв'язань з цього питання урядами Польщі, Румунії, Словаччини, 

Угорщини та України [3]. 

Важливою проблемою Карпатського регіону, що у перспективі може гальмувати розвиток 

його рекреаційної сфери, є несприятлива екологічна ситуація, пов‘язана з багатьма чинниками: 

неналежним ставленням до природних ресурсів та довкілля, незбалансованістю розвитку 

окремих галузей економіки та промисловості, несприятливою техногенною ситуацією окремих 

районів регіону, зокрема, у Львівській області тощо. На думку фахівців, все це призвело до 

інтенсивного та нераціонального природокористування, що супроводжується погіршенням 

природного середовища в регіоні. Забрудненість середовища безпосередньо залежить від дії 

забруднюючих джерел та факторів, які негативно впливають на стан здоров‘я населення, на 

показники смертності та дитячої захворюваності [4]. 

Висновок. При наявності інвестицій Карпатський економічний регіон може розвивати 

машинобудування та трудомісткі виробництва. Перспективним напрямком використання 

прикордонних територій може бути створення своєрідних економічних Єврорегіонів у 

Закарпатській, Львівській, і Чернівецькій областях. Перспективною галуззю в регіоні є 

рекреаційна, а тому залучення інвестицій може перетворити Карпатський регіон у потужний 

регіон міжнародного туризму. 
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Анотація. Проаналізовано наукову література за проблематикою формування 

інвестиційних портфелів із банківських металів. Виявлено, що ця проблема висвітлена 

недостатньо на прикладному рівні, оскільки пропонована структура такого портфеля, 

розрахована на основі фактичних даних, не була опублікована. Представлено статистичний 

аналіз динаміки вартості банківських металів. Обчислено структура оптимального 
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інвестиційного портфеля із цих металів. Статистично доведено, що деякі види банківських 

металів слід виключати з метою отримання портфеля із найкращим співвідношенням 

дохідності та ризику. 

Ключові слова: інвестиції, банківські метали, інвестиційний портфель, дохідність, ризик. 

 

Методи дослідження. Політична та економічна нестабільність в Україні зумовлюють 

необхідність пошуку засобів збереження та примноження капіталу на основі вибору надійних 

довгострокових об’єктів для інвестування. Одним із таких напрямків є ринок банківських 

металів, на якому можна придбати або продати золото, срібло, платину та паладій. Вартість цих 

металів, як буде показано нижче, помітно виросла за останні 5 років, в той час як темпи 

інфляції уповільнились, що дає змогу будувати стратегію не тільки збереження капіталу від 

знецінення, але й для його примноження. Основою для формування такої стратегії є 

інвестиційний портфель, розрахований із використання статистичного аналізу ризику та 

дохідності, та який базується на обчислення структурних коефіцієнтів.  

Вперше ідея щодо формування інвестиційних портфелів на основі застосування виключно 

математичних засобів була опублікована американським економістом Г. Марковіцом[1]. 

Геніальність пропонованого рішення полягала у тому, що структуру інвестиційного портфеля 

можна розрахувати на основі математичної оптимізаційної задачі, яка шляхом доповнення 

добутками Лагранжа може бути розв’язана методом Гаусса,методом Крамера або матричним 

методом. Цю задачу можна представити наступним чином: 
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  (1) 

де 1w ,..., Nw  - частки інвестиційних у загальній структурі портфеля, част. од.; 1r ,..., Nr  - 

дохідність кожного активу у портфелі, част. од.; Pr  - прийнятний або середні рівень дохідності 

портфеля, част. од.; Var  - варіація дохідностей інвестиційних активів; Cov  - коваріація 

інвестиційних активів; N - кількість активів у портфелі; 
1 , 

2  - добутки Лагранжа, випадкові 

числа, які не відіграють жодної ролі і необхідні тільки для того, щоб звести системи лінійних 

рівнянь до однорідної форми. 

Хоча розв’язання задачі видається складним, проте на практиці це можливо, шляхом 

зведення її до матричного рівняння та використання матричного методу: 
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  (2) 

Таким чином, на основі зведення оптимізаційної задачі Марковіца до лінійного однорідного 

рівняння можна розрахувати оптимальну структуру інвестиційного портфелю, ля якої 

спостерігатиметься середня дохідність із можливих та найнижчий рівень ризику. 

Результати дослідження. Представлені вище математичні засоби можна використати для 

визначення оптимальної структури інвестиційного портфеля, який складається зі банківських 

металів. На основі даних порталу Finance.ua зібрано інформацію про місячні ціни на золото, 

срібло, платину та паладій за період з 01.12.2012 по 01.10.2017 рр. (табл. 1). 

 

 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (27 листопада по 7 грудня 2017р.) 

 74 

Таблиця 1 

Динаміка вартості золота, срібла, платини та паладію за період з 01.12.2012 по 01.10.2017 

рр., грн./10 тройських унцій 

Дата 
Ціна 

золота 

Ціна 

срібла 

Ціна 

платини 

Ціна 

паладія 
Дата 

Ціна 

золота 

Ціна 

срібла 

Ціна 

платини 

Ціна 

паладія 

01.12.2012 137839,3 2698,44 129 166,88 54192,54 01.10.2014 151943,9 2276,47 159552,4 101780,6 

01.01.2013 133183,4 2409,89 122292,9 56430,58 01.12.2014 188276,56 2457,95 181726,9 120352,9 

01.02.2013 128567,4 2505,81 134761,98 60267,22 01.01.2015 204154,02 2522,97 191745,6 128198,4 

01.03.2013 128087,8 2323,57 128847,16 59068,27 01.02.2015 334545,6 2816,31 198741,2 126515,7 

01.04.2013 117696,9 2289,2 126529,19 61066,52 01.03.2015 278357,73 4669,76 325661,4 223493,1 

01.05.2013 112401,6 1939,9 119335,49 54672,12 01.04.2015 254456,2 4018,07 264667,2 174647,6 

01.06.2013 98233,97 1812,81 115857,66 60107,36 01.05.2015 249421,49 3468,52 243722,3 163323,4 

01.07.2013 105687,4 1492,29 105747,39 51847,57 01.06.2015 246804,36 3510,84 234687,7 165018,1 

01.08.2013 112401,6 1573,02 114779,48 58908,41 01.07.2015 235028,05 3326,73 225704,9 142063,8 

01.09.2013 105627,5 1927,11 121653,46 59068,27 01.08.2015 238442,14 3163,96 212443,8 134857,5 

01.10.2013 107865,5 1727,29 112781,23 57549,6 01.09.2015 243713,33 3059,18 209735,9 116096,2 

01.11.2013 99253,08 1817,61 117257,31 59627,78 01.10.2015 254287,99 3143,41 198484 140144,3 

01.12.2013 96655,35 1579,42 108784,73 57389,74 01.11.2015 254407,07 3623,41 230185,1 158266,5 

01.01.2014 100232,2 1592,21 109264,31 56430,58 01.01.2016 280190,71 3370,12 214806 133923,7 

01.02.2014 132917,7 1551,44 111662,21 57189,92 01.02.2016 333039,53 3316,89 220329,5 124249,7 

01.03.2014 141944,2 2135,07 142504,5 73199,58 01.03.2016 324120,72 3415,61 251605,8 131754,9 

01.04.2014 147308,4 2159,15 162016,47 83802,69 01.04.2016 316342,79 4104,15 248547,2 148394,2 

01.05.2014 147658,5 2203,93 171561,71 91554,7 01.05.2016 306081,5 4032,34 256670,7 152126,6 

01.06.2014 155506,6 2219,59 174276,12 97850,23 01.06.2016 328451,01 4369,86 247633,5 137406,4 

01.07.2014 156659,4 2462,8 178555,38 98961,41 01.07.2016 332729,9 4102,06 242330,5 141173 

01.08.2014 174936,3 2484,77 193746,26 106455,8 01.08.2016 338135,01 4525,99 274020,2 172099,5 

01.09.2014 156685,1 2687,14 169245,85 121771,7 01.09.2016 341544,48 5061,31 276274,6 177000,5 

01.10.2016 322753,2 4817,49 263782,93 181642,3 01.05.2017 332756,53 4882,67 251973,3 212146,1 

01.11.2016 303749,4 4925,85 247310,72 157310 01.06.2017 324540,99 4635,88 253250,2 205551,7 

01.12.2016 311580 4489,84 233210,3 191739,9 01.07.2017 326432,76 4551,12 240371,7 223929,4 

01.01.2017 323475,9 4234,14 244445,81 183538,3 01.08.2017 334708,29 4392,46 241274,1 227798 

01.02.2017 340118,8 4366,85 261698,7 195799,4 01.09.2017 340358,46 4291,62 256051,2 240703,5 

01.03.2017 336877 4637,36 277841,21 212641,9 01.10.2017 338827,04 4461,07 243198,4 243198,4 

01.04.2017 335291,8 4961,64 257081,83 212571,3 - - - - - 

Примітка: побудовано на основі [2] 

 

Використання ретроспективних даних по динамці курсу банківських металів на основі моделі 

(1) слід розпочати із розрахунку дохідності (рис. 1). На основі цього можливим є обчислити 

коваріаційну матрицю та записати модель (1) у матричній формі (2). 

 

 
Рис. 1. Динаміка річного середнього арифметичного помісячної дохідності банківських 

металів за період з 2013 по 2017 рр. 

Примітка: у 2017 р. враховано 9-ть повних місяців, зі січня по вересень. 

 

На основі значень помісячної дохідності банківських металів протягом останніх 5-ти років 

розраховано коваріаційну матрицю (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Коварціаційна матриця помісячних дохідностей банківських металів за період з 01.12.2013 

по 01.10.2017 р. 

  Золото Срібло Платина Паладій 

Золото 132,83 -3,36 1,69 -19,46 

Срібло  172,56 123,31 143,47 

Платина   133,69 131,80 

Паладій    204,21 

 

Наступним етапом розрахунку оптимальної структури досліджуваного інвестиційного 

портфеля є вибір дохідності. Чим ближчим є цей параметр до середнього арифметичного 

дохідностей активів портфеля, тим більша ймовірність, що розв’язок системи рівнянь (1) буде 

відповідати вимогам до структурних коефіцієнтів. Тому для початку приймаємо рівень 

дохідності рівним 2,48 % на місяць, що є середнім значенням помісячних дохідностей золота, 

срібла, платини та паладію на вітчизняному ринку банківських металів за період з 2013 по 2017 

рр. Запишемо модель (2) із врахуванням представлених вище даних: 
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   (3) 

Як бачимо, в результатів розрахунків, доведено, що на основі чотирьох досліджуваних 

активів, якщо брати за основу помісячні дохідності за період з 2013 по 2017 рр., неможливо 

сформувати оптимальний інвестиційний портфель, використовуючи модель (2). Проте 

можливим є виключення найбільш проблемного активу - срібла, оскільки для нього, 

структурний коефіцієнт є найменшим. Провівши розрахунки для портфеля, який складається із 

золота, платини та паладію отримано таку структуру: 

 0,531 0,185 0,284 .X   

Цей портфель базується на середній помісячній дохідності 2,48 %. Метод підбору значень 

одержано, що можливим є портфель із двох активів та помісячною дохідністю 2,8 %: 

 0,554 0 0,446 .X   

На основі одержаних структурних коефіцієнтів розрахуємо зміну ризику (на основі 

середньоквадратичного відхилення дохідностей) для обох портфелів. Для портфеля із трьох 

активів середній ризику рівний 12,1 %, для портфеля із двох активів - 12,8%. Тобто, зміна 

ризику виключенні платини із портфеля рівна 5,3%, а зміна дохідності рівна 12,9 %. Це 

говорить про те, що у інвестиційний портфеля із банківських металів слід включити золота та 

паладій, причому частка золота має бути рівна 55,4 %, а паладію - 44,6 %. 
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Анотація: у статті досліджено роль брендингу в підвищенні привабливості міста для 

туризму, проаналізовано брендинг окремих міст України.  

Ключові слова: брендинг, бренд, туризм, концепція міста. 

 

Постановка проблеми. У сучасному світі образ України в цілому та її окремих територій 

сформовано хаотично. Цей образ побудований скоріше на враженнях іноземців щодо нашої 

країни, а не створений завдяки проведенню суттєвої брендинг-кампанії. Як результат – окремі 

міста і території не є привабливими для туристів. Підвищення рівня конкуренції (як регіонів, 

так і окремих країн, і навіть міст) призводить необхідності їх позиціонування, створення 

позитивного іміджу, образу на туристичному ринку. Виявлення унікальності таких територій 

країни, і, на їх основі формування власного бренду –найуспішнішого інструменту туристичної 

привабливості регіону або окремого міста. За допомогою сучасних маркетингових 

інструментів, таких як брендинг, можна донести інформацію до потенціальних відвідувачів 

регіонів країни – туристів. Адже саме через інформаційні потоки формують образ країни й 

окремого регіону.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням тематики формування брендів 

займалися такі вчені, як Д. Александро, Т. Амблер, Б. Барнс, Б. Берман, Дж. Д. Веркман, П. 

Дойль, С. М. Девіс, Е. Йохімштайлер, В. Зотов, Д. Келлер, Ф. Котлер, Л. Райс, М. Томсон, Р. 

Чармессон, Я. Еллвуд та ін. Проте, оскільки брендинг для різних об’єктів і цілей має свою 

специфіку, зі зростанням значення туризму для України та її регіонів потрібно деталізувати, 

вивчити особливості формування бренда окремих міст і територій для підвищення їх 

привабливості для туристів. 

Метою статті є дослідження ролі брендингу в підвищенні привабливості міста для туризму, 

аналіз брендингу окремих міст України. 

Виклад основного матеріалу. Найближчим часом українським містам доведеться 

зіштовхнутися із жорсткою територіальною конкуренцією за ресурси розвитку, інвестиції, 

інформаційні потоки, талановитих викладачів, лікарів, менеджерів, і, звичайно туристів. В 

умовах, коли населення країни щорічно скорочується на сотні тисяч осіб, для більшості 

поселень успіхи у цій боротьбі будуть питанням виживання, адже товари, капітал, робоча сила 

стають більш мобільними. Інтернет проникає у віддалені куточки й зрівнює їхніх жителів у 

доступі до інформаційних ресурсів. Зручне географічне положення або наявність корисних 

копалин уже не гарантують території економічний успіх [2, с. 17]. Яку такій ситуації містам 

України знайти свою економічну й культурну нішу? Кращий спосіб– терміново освоювати 

технології маркетингу та брендингу міст.  

Що ж таке “брендинг”? Брендинг – це процес створення бренду і управління ним. Він може 

включати в себе створення, зміцнення, репозиціонування, оновлення і зміну стадії розвитку 

бренду, його розширення і закріплення на ринку. Це методи створення особливого враження, 

які роблять свій внесок в загальний імідж компанії. Це філософія управління компанією, 
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товарними потоками, людськими ресурсами та ін. Брендувати — означає робити щось більш 

цінним. 

Отже, “бренд” це: 

– певне враження про товар у думках споживачів; 

– найцінніший нематеріальний актив компанії: її назва, логотип, символ, слоган, мелодія, 

люди в її рекламі; 

– все те, що транслює, говорить і робить компанія; 

– сприйняття компанії в цілому: її сервісу, продукту, корпоративної культури; 

– сто відсоткова гарантія очікувань споживачів і очікуваної поведінки компанії; 

– враження споживачів, якими можна керувати, розробляючи правильну стратегію бренду 

[3]. 

Європейські міста відчули потребу в брендингу на початку 80-х рр. минулого століття, 

здебільшого під тиском економічної конкуренції «азіатських тигрів». Багатьом містам, 

особливо промисловим, довелося в буквальному значенні винаходити для себе нову 

маркетингову стратегію, щоб підтримати життєздатність і зберегти робочі місця. 

І нині в Європі справжній бум тематичних міст. Це міста Моцарта й Шекспіра, ван Гога й 

Андерсена. Міста театральні, гірськолижні, торговельні, книжкові, ботанічні, винні, сирні, 

кавові, музичні, ігрові тощо. 

Загалом у світі налічується понад 36 типів міських брендів, серед яких: міста-перехрестя, як, 

наприклад, американський Сент-Луїс, розташований поруч із географічним центром США; 

фабрики інновацій, як індійський центр комп’ютерної промисловості Бангалор; «смачні» міста 

на кшталт турецького Кемера, що обрав своїм символом помідори. Ці бренди не склалися 

історично, а були обрані містами свідомо [2, с.17]. 

Бренд міста розглядають як сукупність усталених цінностей, що відображають неповторні 

оригінальні споживчі характеристики даного міста і спільноти, які широко відомі, отримали 

суспільне визнання і користуються стабільним попитом споживачів [4]. Одночасно він є 

найважливішим фактором конкурентних переваг і доходів, цінним активом регіональної та 

міської економіки. Діяльність із формування, створення і просування бренда певної території 

називають територіальним брендингом. 

Отже, бренд міста – це «премія» у вигляді соціальної стабільності, припливу інвестицій, 

збільшення туристичних потоків і т. ін. Це гарантоване майбутнє міста та його соціуму. Гарний 

бренд міста – це інструмент привернення до нього спочатку уваги, а згодом – і грошей. 

Процес брендингу українських міст набирає обертів. Ми хочемо коротко охарактеризувати 

бренди деяких українських міст, використовуючи атлас українських сіті-брендів. 

Отже, найкраще сформований бренд у міста Львів. Влада Львова спільно з громадськістю 

вибрали собі концепцію «Львів – Відкритий до світу». Хоча поряд із загальноприйнятою, 

поширені ще й інші варіації, такі як «місто Лева», «місто ста фестивалів», «місто кави», «місто 

шоколаду», «місто джазу»... Із всіх українських міст Львів створив власний бренд найпершим – 

у 2007 році[1]. 

За версією спеціаліста з територіального брендингу Анни Романової, найкращі неоднозначні 

бренди мають міста Кіровоград і Вінниця. Кіровоград з 2013 року презентує себе як 

танцювальну столицю України. Концепція міста – «рухайся зі смаком!». Вінниця у 2013 році 

презентувала концепцію бренду міста – «Smile city». Чому смайл (усмішка), адже Вінниця – це 

фонтани і фабрика «Рошен»? У слові smile зашифровані слова strong (сильний), modern 

(сучасний), interesting (цікавий), liveable (придатний для життя), energyfull (переклад не 

знайдено).  

Одними з найбільш продуманих є бренди Харкова (Smart city) і Києва («Місто, де все 

починається»). Ці міста вибрали свою нішу. Наприклад, Харків позиціонується як 

високотехнологічне місто з приязними мешканцями та великими можливостями. Київ подає 

себе як першооснову: у знайомстві з Україною, на початку кар'єри, бізнесу, романтичних 

відносин.  

Прикладом правильного брендингу є Чернігів. Концепція «Чернігів – місто легенд» 

унікальна, так би мовити, «не заїжджена». В Україні та за її межами поки що немає жодного 

міста, яке б так себе позиціонувало [1]. 
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Ряд міст України запустили процес брендингу, але не створили власну концепцію. Житомир, 

Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Ужгород ще не створили своїх брендів. Що стосується 

Полтави, то поки туристів приваблюють такі мікробренди, як Сорочинський ярмарок, колиска 

української мови, пампухи і сало, Микола Гоголь і т.д. Полтаві дуже важливо пов'язати всі ці 

унікальні характеристики в неповторний імідж міста.  

Висновки. Брендинг міст – досить новий напрямок діяльності. Брендинг міста для 

підвищення його привабливості для туристів здійснюють шляхом розробки відповідної 

стратегії. Наявність позитивного бренда дозволить залучити зовнішні й активізувати внутрішні 

ресурси, підвищити якість життя, сформувати привабливий імідж території і зрештою 

підвищити конкурентоспроможність міста, у тому числі в туристичній галузі. Брендинг на 

сьогодні не просто новомодне поняття, а життєва необхідність міст. 
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