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Секція «Современные информационные технологии»: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МЕТРОЛОГОВ 

 

Затока С.А. 

Украина, г.Киев, Национальный технический 

Университет Украины (КПИ) 

 

Результаты использования информационных технологий при подготовке специалистов 

метрологов. Описана компьютерная тренировочная программа для проведения поверки меры 

фазового сдвига. Программа используется при подготовке специалистов по направлении 

«Метрология и информационно-измерительные технологии». 

 

The results of the use of information technologies in the training of metrologists. We describe a 

computer training program for checking the phase shift action. The program is used in the preparation 

of specialists in the area. "Metrology and Information and Measurement Technologies". 

 

Постановка задачи 

Как известно, в Украине действует Государственная метрологическая система, основной 

задачей которой является обеспечение единства измерений стране и, соответственно, защита 

прав потребителей. Для достижения этой цели необходимо обеспечение технической и 

метрологической годности к применению средств измерительной техники, находящихся в 

эксплуатации. Это обеспечивается процедурой, которая называется поверка средств 

измерительной техники. При подготовке специалистов кафедрой информационно-

измерительной техники Национального технического Университета Украины по направлении. 

«Метрология и информационно-измерительные технологии», предусмотрен курс «Испытания и 

сертификация средств измерительной техники», в котором рассматриваются и вопросы 

разработки с написания документа на поверку. Для приобретения обучаемыми практических 

навыков разработан ряд лабораторных работ, одна из которых и представлена в этой статье. 

Описание решения 

Калибратор Ф 5224 является высокоточной мерой фазового сдвига, поверка которого 

осуществляется в соответствии с требованиями МИ 343. 

При поверке необходимо оценить соответствие установленным нормам следующих  

метрологических характеристик: 

- основной погрешности установки напряжения выходных синусоидальных сигналов; 
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- основной погрешности установки частоты выходных синусоидальных сигналов; 

- определение нестабильности частоты выходных сигналов; 

- основной погрешности установки приращений фазовых сдвигов.  

Имитационная модель рабочего стола представлена на, рис 1. При создании имитационной 

модели был использован пакет использованием пакета Lab VIEW 

 

Рисунок 1. Имитационная модель рабочего стола лабораторной работы 

В нижней части стола расположена модель калибратора, позволяющая установить значения 

напряжений по двум выходным каналам, частоты и требуемого сдвига фаз. 

В качестве эталонных средств измерений использованы: 

- модель цифрового частотомера, Рис 2; 

 

Рисунок 2 – Модель цифрового частотомера 

- модель измерителя разности фаз, рис.3; 

 

Рисунок 3 – Модель измерителя разности фаз  

- модель аналогового вольтметра средних значений. 
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При поверке калибратора разности фаз используется метод прямых измерений значений 

выходных напряжений и частот в каждом выходном канале, поэтому на рабочем столе вверху 

слева показана схема включения при реализации этого метода. 

Представленная имитационная модель позволяет выполнить измерительный эксперимент в 

полном объеме и вынести решение о годности или негодности поверяемого средства 

измерения. 

Выводы: 

Использование компьютерных технологий при подготовке специалистов метрологов 

позволило: 

- дать возможность обучаемым изучить систему поверок средств измерительной техники; 

- выполнить лабораторные работы дистанционно (при необходимости); 

- повысить интерес к изучаемой дисциплине, так как исключается бригадная работа, поломка 

или отсутствие оборудования; 

- реализовать потребность молодежи в образовательных услугах; 

- возможность создания единого образовательного пространства; 

–возможность использования данной работы при подготовке специалистов смежных 

специальностей. 
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НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ В МАРКЕТИНГЕ ОТЕЛЕЙ 

 

Гуменюк Ульяна Викторовна  

Студентка, Черновицкий торгово-экономический институт  

Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Черновцы. 

Незвещук-Когут Татьяна Семеновна 

Кандидат экономических наук, Черновицкий торгово-экономический институт  
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Ключові слова: маркетинг готельного бізнесу, сенсорний брендинг, мультисенсорний 

брендинг, аромамаркетинг, візуальний брендинг. 

 

В останні роки готельна справа на відміну від інших галузей народного господарства будь-

якої країни існує за власними правилами і законами. Тому кожен готель знаходить і застосовує 

необхідні новітні засоби маркетингування. В такому середовищі дуже важко знайти особливий 

спосіб маркетингу для збільшення потоку клієнтів і необхідно шукати свій шлях до 

зацікавлення більшої кількості людей саме в вашому готелі  [1]. 

Особливості маркетингу готельного підприємства досліджувались у працях зарубіжних 

науковців, таких як Т. Амблер, Н. Вудкок, П. Гембл, Я.Х. Гордон та ін. Однак ці дослідження не 

дають повного розуміння маркетингу в сучасних досить конкурентних умовах. Тому варто 

звернути більшу увагу на рекламну частину маркетингу готелю [2]. 

Існує багато способів рекламних заходів щодо готелю. І основне місце серед них займає 

інтернет маркетинг, реклама в засобах масової інформації, зовнішня реклама та ін. Але вони 

вже не є досить ефективними  [3]. 

В даний час необхідно вводити новинки в маркетинг готелів, а саме такий вид 

маркетингування як – PR-акції. Однак крім традиційних методів в даній сфері можна 

використовувати більш сучасні та інноваційні технології PR. До таких актуальних новинок 

можна віднести, наприклад, «сенсорний брендинг». Дана технологія передбачає 

контрольований вплив на всі 5 органів почуттів споживача (слух, дотик, зір, смак і нюх) і 

формування шостого почуття - «почуття бренду». 

Одночасне використання усіх органів чуття при створенні чіткого образу бренду та 

формуванні направленої комунікації отримало назву мультисенсорного брендингу. Зазначений 

вид брендингу можливо ефективно використовувати за умови комплексного підходу. Він 

передбачає збалансований вплив на органи чуття споживачів, оскільки надмірний вплив буде 

негативно впливати на фізичний та психологічний стан, а часткова стимуляція не призведе до 

створення належної комунікації між потенційним покупцем та брендом. Визначення 
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оптимального мультиплікативного впливу на органи чуття при реалізації концепції 

мультисенсорного брендингу можливе лише за умови детального аналізу окремих елементів 

сенсорного маркетингу[4]. 

Візуальний брендинг можна використовувати виходячи з того, що 70-80% інформації 

поступає до головного мозку людини через зір. Позитивне ставлення до бренду можливе за 

умови правильно обраної кольорової гамми. Відповідно, при розробці торгової марки слід 

реалізувати комплекс дій, які дозволять поєднати кольори, графічні символи, форму та розмір 

шрифту. Ідентифікуючи бренд, споживачі асоціюють його з логотипом і, відповідно, з певними 

кольорами. Прикладами вдалого поєднання кольорів є: червоно-жовтий для компанії Shell; 

синій та жовтий для IKEA; блакитний та білий для Skype та ін. Так і в готелях можна 

застосувати візуальний брендинг у вигляді певних логотипів та символів. 

Аромат є одним з найпотужніших факторів, які впливають на споживчі вподобання клієнтів. 

Вплив на споживачів за допомогою ароматів дозволяє компанії створити особливу атмосферу, 

що сприятиме зростанню обсягів продажу, дозволяє збільшити лояльність клієнтів та формує у 

їх свідомості стійкі асоціації між розробленими запахами та брендами. 

Широкого розповсюдження аромамаркетинг набув у готельному бізнесі, так у 2006 р. 

компанія ScentAir розробила аромат для мережі готелів Hilton.  

З аромамаркетингом тісно пов'язаний смак, який у більшій мірі сприймається саме через 

запахи. В Нью-Йорку у будівлі центрального вокзалу бренд датських сирів спільно з агенством 

Duval Guillaume провів виставку їстівних картин, які повторювали відомі полотна, що 

відображали сир. Отже, у більшості випадків вплив на смакове сприйняття бренду обмежений 

продуктами харчування. Відповідно в готелі можна застосовувати дані прийоми. 

Іншим важливим інструментом брендингу виступає звук, оскільки безпосередньо впливає на 

емоції клієнтів. Зазначену особливість компанії необхідно враховувати з метою підвищення 

ефективності просування продуктів на ринок. Практичні дослідження показали, що у готельних 

закладах темп музики впливає на витрати споживачів.  

Отже, маркетинг готельного бізнесу - це розробка і реалізація стратегії розвитку готелю 

протягом чітко визначеного періоду. Саме всі ці моменти «сенсорного маркетингу», нададуть 

змогу підвищити популярність, а відповідно і кількість клієнтів в готелі.  
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Республікa Польщa відігрaє нaдзвичaйно вaгому роль у зовнішній політиці Укрaїни. Це 

зумовлено не лише геогрaфічним стaтусом сусідніх держaв, aле й спільною історією, тісними 

культурними тa економічними зв'язкaми. Сaме Польщa стaлa першою у світі крaїною, котрa 

визнaлa держaвну незaлежність Укрaїни тa зaявилa про нaмір встaновлення дипломaтичних 

відносин. Попри нaявність в Укрaїни доволі великої кількості стрaтегічних пaртнерів, рівень 

співпрaці з якими не зaвжди повністю відповідaє дaному стaтусу, двосторонні укрaїнсько-

польські відносини можнa охaрaктеризувaти сaме як стрaтегічні, врaховуючи тісне 

співробітництво нa політичному, економічному, нaуковому, громaдському рівнях, нaявність 

спільних інтересів тa мехaнізмів їх реaлізaції тощо. 

Тaким чином, незвaжaючи нa нaявність бaгaтьох проблемних моментів, в зaгaльному 

укрaїнсько-польські відносини мaють хорошу динaміку розвитку. Головною цінністю, якa 

сприяє формувaнню тa розвитку контaктів між нaшими незaлежними держaвaми і суверенними 

нaродaми протягом остaнніх десяти років, зaлишaється ідея добросусідствa Укрaїни тa Польщі. 

Ці десять років не є нaдто знaчним періодом, якщо порівняти їх з бaгaтовіковою минувшиною 
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нaших нaродів, однaк вони є винятковою сторінкою нaшої історії. Це період мирного 

співіснувaння тa співпрaці, який створює основи сучaсних і мaйбутніх укрaїнсько- польських 

відносин у цілковито новій геополітичній ситуaції. Добросусідство Укрaїни тa Польщі є тaкож 

зрaзком для інших держaв нaшого регіону, впливaє нa зміцнення його стaбільності тa безпеки. 

Це є нaшим спільним внеском у зміцнення тa збaгaчення Європи. 

Нaш спільний внесок в укрaїнсько-польський діaлог про сучaсне тa минуле – це роздуми про 

спільну спaдщину укрaїнсько-польського сусідствa. Він є тaкож стимулом до пошуку того, що 

зміцнить і збaгaтить нaше пaртнерство. Тому ми з повною відповідaльністю зaпевняємо, що 

визнaчені протягом остaннього десятиріччя нaпрями співробітництвa можуть і повинні бути 

розвинуті. Дедaлі вирaзніше ми відзнaчaємо те, що нaс об'єднує, і те, що нaс розділяє. 

Об’єкт дослідження – укрaїнські тa польські ЗМІ (інформaційні ресурси), в яких висвітлено 

укрaїнсько-польські відносини. 

Предмет дослідження – сутнісні хaрaктеристики укрaїнських тa польських ЗМІ 

(інформaційних ресурсів). 

Метa дослідження – дослідити укрaїнські тa польські ЗМІ (інформaційні ресурси) тa 

зaпропонувaти стрaтегію створення ЗМІ (спеціaлізовaного інформaційного ресурсу), зокремa, 

мобільного, розробкa спеціaльного ресурсу як для поляків в Укрaїні тaк і нaвпaки, для укрaїнців 

в Польщі. 

Метa передбaчaє тaкі нaукові зaвдaння: 

 проaнaлізувaти нaявний контент укрaїнських тa польських ЗМІ; 

 визнaчити кaтегорії інформaції для укрaїнців і поляків; 

 визнaчити специфіку укрaїнських тa польських ЗМІ; 

 узaгaльнити контент тa структурувaти інформaцію в єдиному інформaційному ресурсі 

для  укрaїнців і поляків; 

 проaнaлізувaти оформлення тa вид інформaційного ресурсу, який буде доцільним для 

використaння укрaїнцям і полякaм; 

 визнaчити оргaнізaційні тa технологічні aспекти укрaїнських тa польських ЗМІ 

(інформaційного ресурсу). 

 

Новизнa дослідження. 

Вперше нa системних зaсaдaх буде виявлено змістовні хaрaктеристики укрaїнських тa 

польських ЗМІ (інформaційного ресурсу). 

Методи дослідження. 

Для реaлізaції мети тa нaукових зaвдaнь дaної роботи передбaчaється використaння низки 

методів: методу спостереження, порівняльного методу, контент-aнaлізу тощо. 

Прaктичне знaчення. 
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Результaти дaної роботи можнa використaти для створення спеціaлізовaного єдиного 

укрaїнсько-польського ЗМІ (інформaційного ресурсу). Нa бaзі цього дослідження можливо 

виокремити певний ряд інформaції, якa є необхідною для суспільної, політичної тa економічної 

інтегрaції укрaїнців тa поляків в інокультурному середовищі. 

Ключові словa: укрaїнські ЗМІ, польські ЗМІ, укрaїнсько-польські відносини, міжнaроднa 

журнaлістикa. 
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ОСОБЕННОСТИ АКСИАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ 

 

Антошко Валентин Яковлевич  

Кандидат технических наук, 

доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Азовский морской институт национального университета «Одесская морская академия» 

Украина, г. Мариуполь 

 

Аннотация: Рассмотрены причины возникновения аксиального магнитного поля в 

ферромагнетиках при прохождении переменного электрического тока. Получены зависимости 

внешнего магнитного поля и электромагнитного поля переменного электрического тока на 

аксиальное магнитное поле ферромагнетика. Эти зависимости позволяют утверждать о влиянии 

этих полей на доменную структуру ферромагнетиков. Степень ориентации доменов является 

основным фактором возникновения аксиального магнитного поля ферромагнетика. 

Ключевые слова: аксиальное магнитное поле, ферромагнетик, домены. 

 

Известно, что вокруг проводника с током возникает магнитное поле. Однако установлено, 

что в случае ферромагнитного проводника, при пропускании через него переменного 

электрического тока, кроме магнитного поля вокруг проводника создается магнитное поле 

внутри ферромагнитного проводника.  Так как магнитное поле распространяется внутри 

ферромагнетика, то оно получило название аксиального магнитного поля от латинского слова 

аксиалис (axialis) – вдоль оси [1]. 

Изложение основного материала: Аксиальное магнитное поле изучалось с помощью 

измерительного устройства состоящего из ферромагнитного проводника (сталь 35) длиной 26см 

и диаметром 1,4мм, помещенного в соленоид такой же длины. Через ферромагнетик 

пропускался переменный электрический ток в интервале от 1 до 6 ампер. ЭДС соленоида 
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измерялась с помощью прибора Ф4372. Индукция аксиального магнитного поля оценивалась по 

значению ЭДС используемого соленоида и определялась по формуле: 

SN
В

**44,4 


  (1) 

где N – число витков в соленоиде, N = 2950; 

ν – частота сети, ν = 50с-1; 

S – площадь поперечного сечения ферромагнетика; 

ε – ЭДС измерений соленоида. 

Зависимость индукции аксиального магнитного поля ферромагнетика от силы переменного 

электрического тока при ориентации  ферромагнетика вдоль магнитного поля Земли 

представлена в таблице №1. 

Таблица №1 - Зависимость индукции аксиального магнитного поля 

ферромагнетика от силы переменного тока 

 

Переменный электрический ток 

ферромагнетика I, А 

Индукция аксиального магнитного 

поля ферромагнетика  В, Тл 

1 0,09 

2 0,39 

3 0,89 

4 1,11 

5 1,30 

6 1,44 

 

Полученные значения свидетельствуют о зависимости индукции аксиального магнитного 

поля от силы тока. Значит, переменный электрический ток каким-то образом способствует 

увеличению аксиального магнитного поля. При этом следует отметить, что эти закономерности 

имеют место только в случае, если ферромагнетик расположен вдоль магнитного поля Земли. 

Значит, влияние внешнего магнитного поля (поля Земли) является существенным фактором 

возникновения аксиального магнитного поля. 

Максимальное значение индукции (В=1,44Тл) аксиального магнитного поля ферромагнетика 

наблюдается при расположении измерительного устройства вдоль магнитного поля Земли. 

Минимальная индукция (В=0,08Тл) аксиального магнитного поля ферромагнетика 

наблюдается при перпендикулярном расположении ферромагнетика магнитному полю Земли. 

Если при этом расположении ферромагнетика к нему подвести внешний постоянный магнит, то 

индукция аксиального магнитного поля ферромагнетика увеличивается в десятки раз. 
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Зависимость индукции аксиального магнитного поля ферромагнетика от его ориентации 

относительно магнитного поля Земли представлена в таблице №2. Зависимость эту рассмотрим 

при постоянном значении переменного электрического тока равном 6А.  

 

Таблица №2 - Зависимость индукции аксиального магнитного поля ферромагнетика от 

его ориентации относительно магнитного поля Земли 

 

Переменный электр. 

ток ферромагнетика I, А 

Ориентация ферромагнетика 

относительно магн.поля Земли, град. 

Индукция аксиального магн. 

поля ферромагнетика В, Тл 

6 0 1,44 

6 30° 0,96 

6 60° 0,51 

6 90° 0,08 

 

Таким образом, установлена зависимость индукции аксиального магнитного поля 

ферромагнетика от внешнего магнитного поля. 

Поэтому можно утверждать, что внешнее магнитное поле является одной из причин 

возникновения аксиального магнитного поля ферромагнетика при пропускании через него 

переменного электрического тока. 

Следует предположить, что в создании аксиального магнитного поля ферромагнетика есть 

какая-то доля и переменного электрического тока. Потому что переменный электрический ток 

создается переменным электрическим полем.  А переменное  электрическое поле создает 

переменное магнитное поле [2]. 

Значит, аксиальное магнитное поле ферромагнетика однозначно создается выше 

отмеченными магнитными полями.  

В чем же заключается функциональное действие этих полей? Что бы ответить на этот вопрос 

следует обратить внимание на внутреннюю структуру ферромагнетиков. Ферромагнетики 

состоят из доменов – элементов структуры, обладающих магнитным полем. При воздействии 

внешних магнитных полей возникает ориентация доменов. От степени ориентации доменов 

изменяется магнитное поле ферромагнетика. Это и является причиной отмеченных 

закономерностей аксиального магнитного поля ферромагнетика. Значит, только домены 

являются ответственными за аксиальные магнитные поля. 

Выводы: 

1. Установлена зависимость аксиальных магнитных полей ферромагнетика от внешних 

магнитных полей и от магнитного поля Земли. 
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2. Установлено влияние на аксиальные магнитные поля ферромагнетика электромагнитных 

полей переменного электрического тока. 

3. Причиной образования аксиальных магнитных полей является доменная структура 

ферромагнетика. Взаимодействие внешних магнитных полей способствует ориентации доменов 

ферромагнетика. Степень ориентации доменов определяет зависимость аксиальных магнитных 

полей от внешних магнитных полей. 
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Анотація: Розглянуто поняття лексики зниженого регістру в англійській мові. Обгрунтовано 

використання грубо-просторічної та жаргонної лексики з метою створення гумористичного 
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Ключові слова: colloquial, jargon, slang, vulgarism. 

 

Each society is divided into range of subgroups according to interests, professional affiliation, 

tastes, political points of view etc. Variety of such social groups leads to deviation from language 

standards and creation of so-called “micro languages” which are understandable only within these 

groups. 

The field of the use of such variants of vocabulary is a verbal communication in private life, at 

home, at work etc. The main function of it is to be a mean of influence and unconstrained 

conversation, lively interchange of opinions, emotions, judgements. It serves as an expressive mean of 

conveying speaker’s thoughts. 
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The current interest of our study lies in the colloquial layer. Colloquialisms as a specific layer of 

language were researched by I. R. Galperin, I. V. Arnold, Y. M. Skrebnev, V. V. Vinogradov. These 

studies focus not only on the relations between social sphere and colloquial vocabulary but also 

investigate historical development of colloquialisms and their nature. 

V. D. Devkin in a preface to the German-Russian vocabulary gives such explanation of the term 

“colloquial”: 

“Colloquial  is a traditional, conventional and collective name for something that is contrasted to a 

perfectly correct model of cultural standard. The departure from this standard can be of different 

measures  minimal (remains bookish character), marked (familiar words) and significant 

(vulgarisms). Colloquial vocabulary differs from neutral one for the reason that it has low character (in 

terms of ethic and aesthetic standards) and is used for unofficial conversation” [2, p. 12]. 

According to professor Galperin the main feature of the colloquial layer of words “is its lively 

spoken character. It is this that makes it unstable, fleeting. The colloquial vocabulary falls into the 

following subgroups: 1. common colloquial words; 2. slang; 3. jargonisms; 4. professional words; 5. 

dialectal words; 6. vulgar words; 7. colloquial coinages” [1, р.66]. 

An American animated sitcom ‘The Simpsons’ is a fertile ground for further research in the field of 

colloquial language. For almost twenty-seven years ‘The Simpsons’ has occupied a considerable layer 

in American pop-culture. Created by Matt Groening and produced by the Fox Broadcasting Company, 

it gained popularity all over the world.  

The main characters are a satire of a working-class family, consisting of Homer, Marge, Bart, Lisa 

and Maggie. Besides the fact that each resident of Springfield has his own pattern of behavior and a 

particular function, everyone has a special speaking style. Some speak with excellent English (Liza, 

Apu, Sideshow Bob) and some (Cletus or groundskeeper Willie) reveal gaps in their knowledge of 

English. 

Jargon refers to the specialized language used by people in a specific profession. In “The Simpsons” 

we can find a lot of examples of using jargonisms for creating humorous effect. Particularly, in the 

episode “The Itchy & Scratchy & Poochie Show” many business and buzzwords are satirized. 

Commenting on the idea of adding a third character to the show “Itchy & Scratchy”, one writer says: 

“I don’t want to sound pretentious here, but Itchy and Scratchy comprise a dramaturgical dyad”. Here 

we have the jargonism “dyad” meaning two individuals regarded as a pair. Another worker insist that 

adding a dog to the show is a good idea for rating: 

Network Exec: We at the network want a dog with attitude. He’s edgy; he’s “in your face”. You’ve 

heard the expression ‘let’s get busy’? Well, this is a dog who gets “biz-zay!”.Consistently and 

thoroughly. 

Krusty: So,he’s proactive, huh? 

Network Exec: Oh, God, yes. We’re talking about totally outrageous paradigm. 
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Writer: Excuse me, but ‘proactive’ and ‘paradigm’? Aren’t these just buzzwords that dumb people 

use to sound important [backpedaling]. Not that I’m accusing you of anything like that. [pause] I’m 

fired, aren’t I?” [5, p.170]. 

Here we have the sarcastic derision of such jargonisms as ‘proactive’ and ‘paradigm’. The 

humorous effect is created through emphasizing that people indeed use such words to sound more 

important. 

There are a lot of vulgarisms in “The Simpsons” as well. The word “vulgar”, as explained by the 

Longman Dictionary of English Language and Culture, has two meanings:  

a) “showing a lack of fine feeling or good judgment in the choice of what is suitable or beautiful”; 

b) “extremely rude or bad-mannered”[4].  

We, thus, arrive at the following definition: vulgarisms are words of non-standard English 

vocabulary that are used to upset, offend or anger people in an unpleasant way. 

In the second episode Bart disrespectfully calls his father an ape during their game in scramble: 

“Bart: Kwyjbo. Uh…a big, dumb, balding North American ape. With no chin. 

Marge: And a short temper. 

Homer: I’ll show you a big, dumb, balding ape!” [6]. 

It underlines tense relationships between a father and a son. Bart always play tricks on Homer’s 

overblown body, absence of proper ethic manners, education, alcohol addiction. 

Milhouse, a friend of Bart, in the episode “Bart the Genius”, where Bart cheats on an intelligence 

test and is declared a genius, says: “Get lost, Poindexter” [6]. In dictionary of slang we can find the 

following explanation of the word “Poindexter”: “one who looks and acts like a nerd but does not 

posses the super-natural intelligence of a nerd” [3]. In such a way Milhouse reveals Bart’s true colours: 

in fact Bart is truant and does not like studies at all. 

The characters of “The Simpsons” use a lot of colloquial expressions, particularly slang, jargon and 

vulgarisms. In this connection almost all citizens of Springfield have their own recognizable speech 

patterns. For instance, Willie has a Scottish accent, Ned Flanders adds diminutive suffixes "diddily," 

"doodily" to his speech, Bart Simpson uses a lot of vulgarisms etc. 

It enables us to draw a conclusion that the use of slang words, jargon and vulgarisms serves as a 

mean of depicting the Simpsons family as a satire of American society, religion, media, politics. In 

such a way Matt Groening, creator of the Simpsons, ridicules such notions as “American dream” and 

“ideal family”. Thus “The Simpsons” provides a rich text for the analysis of American culture.  
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И KOНСТРУКЦИЙ ПРЕДРПИЯТИЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 
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г.Харьков 

Новикова Виктория Евгеньевна 

Старший преподаватель 
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г.Харьков 

 

Разработана эффективная полиуретановая композиция для получения химически стойких 

покрытий в агрессивных средах предприятий перерабатывающей промышленности 

Постановка проблемы. Известная полиуретановая композиция для покрытий холодной 

сушки, включающая полиизоцианатный компонент, простой олигоэфиргликоль, 

кремнийорганический полиол, неорганический пигмент и инертный растворитель. Получаемое 

на основе такой композиции покрытие характеризуется повышенной эластичностью [1]. Однако 

в процессе изготовления покрытий требуется обезвоживания исходных компонентов. 

Анализ последних достижений. Наиболее близкой по технической сущности является 

полиуретановая композиция для покрытий холодной сушки, включающая полиизоцианатный 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (25 - 30 квітня 2016 р.) 

 17 

аддукт на основе толуилендиизоцианата, простой олигоэфиргликоль, триметилолпропан, 

пигмент и инертный растворитель [2]. Получаемое на основе данной композиции покрытие 

характеризуются низкой эластичностью и кислотностью. Кроме того, компоненты композиции 

требуется предварительно обезвожить. 

Цель. Цель работы - повышение кислостойкости и эластичности покрытий на ее основе и 

упрощение технологии ее переработки. 

Результаты исследований, Поставленная цель достигается тем, что полиуретановая 

композиция для покрытия холодной сушки, включающая полиизоцианатный аддукт на основе 

толуилендиизоцианата, простой олигоэфиргликоль, триметилолпропан, пигмент и 

инертный растворитель, дополнительно содержит дистиллированную воду при следующем 

соотношении компонентов, масс. %: 

1) Полиизоцианатный аддукт на основе толуилендиизоцианата 35-40 

2) Простой олигоэфиргликоль 16-20 

3 ) Триметилолпропан 1,3- 1,5 

4) Дистиллированная вода 0,3-0,7 

5) Пигмент 20-22  

6) Инертный растворитель 15,8 

7) Асбест47  

Композицию готовят следующим образом. Пигмент диспергируют на бисерной машине в 

среде олигоэфиргликоля до степени перетира 10 мкм по «клину». Соотношение пигмента к 50% 

-ному раствору олигоэфиргликоля в смеси ксилола и бутилацетата (1:1) составляет 40:60. 

Композиция представляет собой двухупаковочную систему, включающую основу 

полиизоцианатный отвердитель. Основу получают путем смешения красочной пасты, 

олигоэфиргликоля, триметилолпропана и растворителей. Для приготовления композиции по 

рецептурам, к основе прибавляют отвердитель и перемешивают. Затем в готовую к 

употреблению композицию при тщательном перемешивании добавляют воду в рецептурном 

количестве. 

Для испытаний покрытий композиции с вязкостью 20-30 с по вискозиметру ВЗ-4 при 

20+0,5°С наносят пневматическим распылением, сушат 12 ч при 20+2°С и проводят 

определение физико-механических показателей. Для определения химстойкости композиции 

наносят двумя слоями на предварительно очищенные и обезжиренные стальные поверхности и 

выдерживают их перед испытанием при 20+2°С в течении 10-14 суток. 

На чертеже приведен график зависимости эластичности по Эриксену (кривая 1) и времени 

достижения 100%-ной подпленочной коррозии (кривая 2) от содержания в композиции воды. 

Из чертежа видно, что введение в композицию воды в количестве 0,3-0,7 мас.% приводит к 

возрастанию химстойкости и эластичности покрытий.  
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Предлагаемая композиция упрощает технологию получения эмалей, исключает 

технологическую операцию осушки растворителей и пигментов, что сокращает расход 

электроэнергии и трудозатрат при ее производстве. Достаточно определить содержание влаги в 

исходных компонентах, которое в соответствии с требованиями ТУ на исходное сырье должно 

составлять 0,08-0,1 мас. %, и добавить согласно предлагаемому составу недостающее 

количество воды в готовую к употреблению композицию. 

Положительный эффект может быть достигнут лишь введением компонентов состава в 

указанных пределах. Отклонение от предлагаемого состава приводят к ухудшению физико- 

химических свойств и снижению защитных показателей. 

Выводы. Композицию можно использовать для защиты от коррозии оборудования и 

конструкций, эксплуатирующихся в контакте с влагой в агрессивных средах предприятий 

перерабатывающей промышленности. 
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Секція «Математика»: 
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Безсумнівним є той факт, що рівень математичної підготовки школярів у більшій мірі 

залежить від професіоналізму, математичної та загальної культури вчителя. Студент-математик 

для успішного навчання за фахом повинен володіти теоретичним матеріалом,практичними 

вміннями, навичками та математичним мисленням. 

Один з важливих етапів підготовки майбутнього вчителя математики – вивчення 

елементарної математики. 

Елементарна математика – сукупність розділів, задач і методів математики, що не 

використовують загальні поняття змінної, функції, границі, множини. Елементарна математика 

використовує поняття, що склались до появи математичного аналізу. Вона охоплює в 

основному арифметику і так звану елементарну теорію чисел,елементарну алгебру, 

елементарну геометрію, тригонометрію. До речі «елементарна теорія чисел», зовсім не є 

елементарною з точки зору простоти [1, с.1 ]. 

В іншому трактуванні, яке, мабуть, найвідоміше,елементарна математика, на відміну від 

вищої математики – це основи математики, що вивчаються переважно у школі. Метою 

дисципліни є закласти основи формування професійно-компетентного вчителя математики, 

спроможного працювати на конкурсній основі в різних типах шкіл, якому були б притаманні 

духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, 

гуманістична спрямованість педагогічної діяльності. 

Тому саме елементарна математика є однією із найважливіших дисциплін для формування 

досвідченого в своїй сфері діяльності вчителя.  

Одним із важливих завдань лекційних занять з елементарної математики є ознайомлення 

студентів із ідеями та методами шкільного й факультативного курсів математики; ознайомити 

майбутніх учителів з важливим питанням елементарної математики. Також не менш важливе 
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завдання практичного заняття – навчити студентів розв’язувати шкільні задачі з математики як 

за обов’язковою програмою, так і на більш високому рівні (рівень факультативних занять класів 

і шкіл з поглибленим вивченням математики, олімпіад юних математиків тощо). 

Особливістю вивчення дисципліни «елементарна математика» є навчання студентів 

розв’язувати задачі, які органічно вплітаються в методику викладання математики і 

реалізуються на двох етапах, які відповідають різним рівням математичної та методичної 

підготовки, а також трьом основним етапам: 

Перший етап (1–2 курси). Узагальнюються знання, вміння і навички з математики за 

програмою середньої школи; ведеться підготовка до активного вивчення таких загальноосвітніх 

математичних предметів, як математичний аналіз, вища алгебра, аналітична і вища геометрія, 

математична логіка, теорія ймовірностей; закладаються теоретичні основи для розв’язування 

задач шкільного курсу і факультативних занять. Важливо, щоб на цьому етапі студенти, 

вивчивши основи шкільної математики, обов’язково одержали знання, набули вмінь і навичок, 

необхідних для навчання в інституті і проходження педагогічної практики. 

Другий етап (3-4 курси). Узагальнюються знання, вміння і навички з математики, отримані 

на попередніх курсах навчання. Важливо, щоб на цьому етапі студенти, вивчивши основи 

шкільної математики, обов’язково одержали знання, набули вмінь і навичок, необхідних для 

навчання в вищому навчальному закладі і проходження педагогічної. Поглиблюються уміння і 

навички з розв’язування шкільних задач різних типів; передбачається можливість застосування 

знань і вмінь, одержаних на заняттях математичних гуртків, спеціальних і загальних методик 

викладання математики; студенти готуються до педагогічної практики. Важливо, щоб на цьому 

етапі студенти, одержавши необхідні професійні знання з математики і методики її викладання, 

педагогіки, психології тощо, випробували себе під час практики на посаді вчителя, 

проаналізували ступінь власної підготовки, відчули потребу в постійному вдосконаленні 

професійного рівня. 

Третій етап (5-й курс). Завершується професійна підготовка майбутнього вчителя; 

поглиблене ознайомлення з різними методами розв’язування задач із журналів «Квант», 

«Математика в школі», збірників олімпіадних і конкурсних задач з математики; активне 

застосування як математичних знань і умінь, так і знань та умінь з методики викладання 

алгебри, геометрії, алгебри і початків аналізу. Потрібно всіляко заохочувати і стимулювати 

участь студентів цього курсу в роботі методичного гуртка та гуртка з розв’язування задач 

підвищеної складності з елементарної математики, спеціальних курсів і спецсемінарів з 

методики викладання математики [3, с 1]. 

У процесі навчання предметів професійно-орієнтованого циклу викладачам слід враховувати 

специфіку студентської аудиторії і пам’ятати, що вони навчають не просто студентів, а 

майбутніх учителів. У такій ситуації викладач сприймається і оцінюється студентами також і з 
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позицій майбутньої професійної діяльності, а тому може опосередковано впливати на 

формування професійних якостей студентів, демонструючи зразки власних форм, методів і 

прийомів педагогічної роботи. 

Безумовно, навчання студентів фахових дисциплін відіграє вирішальну роль у формуванні 

математичної культури вчителя математики. Менш очевидна їх роль у формуванні інших 

компонентів професійної культури вчителя математики, проте провідні вчені – і педагоги, і 

математики – давно зрозуміли, що успішне вирішення задачі формування основ професійної 

культури вчителя математики можливе лише за умови професійно спрямованого навчання цих 

дисциплін. Так, видатний німецький математик, Фелікс Клейн у своїй праці  «Елементарна 

математика з точки зору вищої», обґрунтовуючи необхідність професійно-спрямованого 

навчання майбутнього вчителя математики, писав: «Вступаючи до вищої школи, молодий 

студент стикається з такими завданнями, які зовсім не нагадують йому те, чим він займався 

раніше; природно, що все це він швидко і ґрунтовно забуває. Коли ж він закінчує університет і 

стає викладачем, він повинен як учитель викладати традиційну математику і часто не в змозі 

самостійно пов’язати це завдання з тим, що він чув у вищій школі, тому він швидко засвоює 

стару традицію, а університетська освіта залишається у нього тільки у вигляді приємного, або 

не дуже приємного спогаду, який не має впливу на викладання ним математики» [2, с 217]. 

Схожа ситуація мала і, на жаль, ще часто має місце і у вітчизняних педагогічних вузах. 

Пом’якшенню цієї ситуації сприяють численні праці, присвячені дослідженню проблеми 

професійної спрямованості або, так званій, «педагогізації» навчання фахових математичних 

дисциплін майбутніх вчителів математики. 

Для уникнення проблеми у викладанні шкільного курсу математики в загальноосвітніх 

школах, майбутньому вчителеві математики потрібно добре орієнтуватися в теоретичному 

матеріалі, який найбільш доступно викладається саме при вивченні однієї із найважливіших 

фахових дисциплін – елементарна математика. Вона посідає найголовніше місце у формуванні 

досвідченого педагога. 
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ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У РІЗНИХ РОЗДІЛАХ ГЕОМЕТРІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Чемерис Ольга Анатоліївна 

доцент кафедри алгебри та геометрії, кандидат педагогічних наук 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Україна, місто Житомир 

 

У різних розділах геометрії одне й те саме поняття означається по-різному, оскільки 

відрізняються основні методи цих розділів (координатний – в аналітичній геометрії, 

центрального проектування – в проективній, диференціального та інтегрального числення – в 

диференціальній геометрії тощо) [1]. Наприклад, означення трикутника в шкільній планіметрії 

таке: це фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, 

які попарно сполучають ці точки [2, с. 10]. У проективній геометрії ці точки з формулювання 

попарно належать прямим [3, с. 167]. Щодо означення чотирикутника, то маємо ще більше 

відмінностей у трактуванні поняття: це плоска фігура, яка складається з чотирьох точок, жодні 

три з яких не належать одній прямій, і шести прямих, які належать цим точкам попарно [3, с. 

168]. 

Але розбіжність означення одного й того самого поняття у певних розділах геометрії 

накладає свої способи описання його характеристик та розв’язування практичних задач. 

Розглянемо класичну задачу диференціальної геометрії щодо відшукання омбілічних точок. 

У диференціальній геометрії точка називається омбілічною, якщо в ній індикатриса Дюпена є 

колом [4, с. 134]. Звідси випливає І спосіб знаходження омбілічних точок, а саме, через 

дослідження квадратного рівняння деякої центральної кривої другого порядку: 

 [4, с. 132]. 

ІІ спосіб знаходження омбілічних точок полягає в тому, що в них кривина  

 не залежить від вибору напрямів , тому коефіцієнти 

першої та другої квадратичних форм пропорційні:  [4, с. 134-135]. 

У курсі аналітичної геометрії з омбілічними точками ми зустрічаємось при вивченні питання 

про колові перерізи поверхонь другого порядку. Колові перерізи мають: 1) усі поверхні 

обертання; 2) поверхні другого порядку, рівняння яких можна подати в такому вигляді:  
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, де  – лінійні вирази відносно  (мають дві серії 

колових перерізів) [5, с. 229]. 

Коли поверхня другого порядку замкнена, то серед площин, паралельних площинам колових 

перерізів, є такі, що зовсім її не перетинають, а також такі, що дотикаються до неї, або, як 

кажуть, перетинають її по колах нульового радіуса. Точки дотику цих площин з поверхнею 

називають точками закруглення, або омбілічними точками поверхні. Омбілічні точки поверхні 

обертання є точками перетину поверхні обертання з віссю обертання [5, с. 230]. 

Задача 5 з посібника [5, с. 232] про знаходження омбілічних точок еліпсоїда була розв’язана 

раніше [6, с. 161-165]. Опишемо розв’язання подібної задачі для знаходження точок 

заокруглення для еліптичного параболоїда . 

Розв’язання. 

Перейдемо в рівнянні еліптичного параболоїда до параметричної форми. Можна прийняти за 

параметри координати  та , тоді в координатно-параметричній формі рівняння поверхні 

набудуть вигляду: 

. 

Обчислимо частинні похідні першого порядку для знаходження коефіцієнтів першої 

квадратичної форми: 

,       . 

Отже, , , . 

Обчислимо частинні похідні другого порядку: 

, , . 

Тоді коефіцієнти другої квадратичної форми: 

,  ,  ,  де  . 

Тепер:  ,   ,   . 

Підставимо знайдені вирази для коефіцієнтів квадратичних форм в умову омбілічних 

точок   :   .  Розв’язавши дану систему, маємо , а . 
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Остаточно, маємо , ,  , або висновок: заданий еліптичний параболоїд має дві 

омбілічні точки:  та . 

В аналітичній геометрії ця задача на знаходження омбілічних точок для поверхонь 

другого порядку розв’язується швидше. Зробимо наступні перетворення з рівнянням 

еліптичного параболоїда:  ,  . 

Отже, площини   та   перетинають 

еліптичний параболоїд по колах. Взагалі дана поверхня має дві точки заокруглення [5, c. 231]. 

Знайдемо їх як точки дотику дотичних площин, паралельних заданим. З рівняння поверхні 

вектор нормалі дотичної площини має координати: . 

Вектори нормалей площин, що є коловими перерізами, мають координати . 

Площини – паралельні, тому вектори нормалей колінеарні, тобто їх координати пропорційні:  

. 

Тоді маємо , . Підставимо це в рівняння поверхні і матимемо дві омбілічні 

точки:  та . 

Уміння студентом старших курсів означати поняття з боку різних розділів однієї науки чи 

певних дисциплін є важливим компонентом фахової підготовки і свідчить про його 

компетентність.  
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Кравчук Неля Павлівна 

аспірант  

Україна, Умань, 
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Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена модернізацією 

системи освіти, що висуває нові вимоги до підготовки фахівця нового рівня, здатного 

здійснювати формування цілісності індивіда, охоплюючи всі сторони його життя. У статті 

висвітлено тлумачення терміну «здоров'язбережувальна діяльність» з точки зору педагогіки, її 

місце у формуванні здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. Висвітлено функції та напрямки здоров'язбережувальної 

діяльності. Обґрунтовано їх сутність.  

Ключові слова: здоров'язбережувальна діяльність, майбутні вихователі, функції 

здоров'язбережувальної діяльності. 

 

Проблема здоров'язбереження студентської молоді є актуальною нині. Погіршення здоров’я 

підростаючого покоління актуалізують потребу впровадження оздоровчої, 

здоров'язбережуальної спрямованості процесу навчання у ВНЗ. Значну роль у формуванні 

здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів (далі ДНЗ) відіграє набуття вміння організовувати здоров'язбережувальну діяльність 

(далі ЗЗД) тобто обрати найбільш раціональні для умов ДНЗ завдання ЗЗД: створювати 

здоров'язбережувальне середовище в ДНЗ; формувати навички здорового способу життя (далі 

ЗСЖ); покращувати фізкультурно-оздоровчу роботу; здійснювати моніторинг і динамічне 

спостереження за станом здоров’я дітей тощо. 

Аналіз наукової та методичної літератури з досліджуваної проблеми свідчить про те, що 

аспект здоров'язбереження студентської молоді є предметом пильної уваги вчених (Н. 

Башавець, Г. Бєлєнької, В. Бобрицької, Ю.Бойко, С. Гуменюка, Д. Вороніна, Ю. Драгнєва, О. 

Ландо тощо). 

Метою статті є: визначити функції здоров'язбережувальної діяльності в процесі формування 

здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ та їх сутність. 
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Насамперед, ми визначили сутність терміну «здоров'язбережувальна діяльність» як 

категорію, що характеризує вид діяльності людини, яка спрямована на формування, збереження 

та зміцнення здоров’я як свого власного, так і інших людей, формування культури здоров’я, 

екології здоров’я, цілісної (холістичної) формули ЗСЖ, а також здатність вносити зміни в 

довкілля, спосіб власного життя та оточуючих людей, використовуючи та поєднуючи 

оптимальні методи навчання і виховання та вміння прогнозувати очікуваний результат. 

Звернімося до словникових джерел, де функція (від лат. functio – виконання, завершення) 

визначається як спосіб діяння речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного 

ефекту, а функція навчання – функції, які передбачають виконання освітньої, виховної та 

розвивальної дій [5]. К. Крутій, О. Фунтікова визначають такі функції педагогічної оцінки: 

освітня, виховна, інформаційна, мотиваційна, навчальна, стимулювальна; та функції контролю: 

освітня, діагностична, виховна, розвивальна, стимулювальна керівна, оцінювальна [2, с, 282]. В. 

Бутенко визначає такі функції ігрової діяльності: дидактична, виховна, розвивальна, креативна, 

мотиваційна, діяльнісна, діагностична, коригуюча, емоційна, розважальна [4, с. 84]. Г. Мешко 

виділяє наступні функції педагогічної діяльності: інформативна, розвивальна, виховна, 

орієнтувальна, культурологічна, мобілізаційна, стимулювальна, конструктивна, комунікативна, 

організаційна, соціалізуюча, управлінська, діагностична, дослідницька, прогностична, 

психотерапевтична, рекреаційна, здоров'язберігальна, коригувальна, методична [3, с. 8-9]. 

Разом з тим недостатньо є наукових праць, у яких обґрунтовувалися функції ЗЗД майбутніх 

вихователів ДНЗ, для реалізації на практиці набутих знань, умінь та навичок в процесі 

професійної підготовки, щодо здоров'язбереження свого власного здоров’я та оточуючих. 

Адже, якість освіти оцінюється тим, як фахівець застосовує свої знання у повсякденній 

діяльності, тому, виходячи з викладеного, ми визначили і обґрунтували функції 

здоров'язбережувальної діяльності. Розглянемо їх. 

Інформативно-мотиваційна функція включає: інформаційну компетентність, щодо 

валеологічних знань, зв'язок між високим рівнем здоров’я та власною відповідальністю, 

отримувати інформацію про різні аспекти збереження здоров’я, вивчати її та усвідомлення 

потреби використовувати здобуті знання у повсякденній діяльності, позитивну мотиваційно-

ціннісна спрямованість щодо оволодіння ЗЗК; вміння усвідомлювати свої потреби, інтереси, 

мотиви, цінності щодо здорового способу життя (далі ЗСЖ); реалізація завдань, осмислення і 

оцінка умов, за яких відбуватимуться майбутні здоров'язбережувальні дії. 

Орієнтувальна – формує уявлення про чинники ЗСЖ, особливості збереження, зміцнення та 

відновлення власного здоров’я та здоров’я оточуючих, підвищення рівня загальної фізичної 

підготовленості, розвиток професійно важливих фізичних якостей, бережне ставлення до 

навколишнього світу. 
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Дослідницько-творча – вміння досліджувати індивідуальні особливості власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих, вміння коригувати певні відхилення від норми, використання 

здоров'язбережувальних технологій навчання. 

Розвивальна – гармонійний розвиток всіх складових здоров’я: психічного, фізичного, 

духовного і соціального з врахуванням індивідуальних та вікових особливостей дітей.. 

Здоров'язбережувальна - вміння організовувати та здійснювати ЗЗД; вміння підвищувати 

рівень рухової активності дітей; моделювання та використання різних форм та методів 

здоров'язбереження, створення здоров'язбережувального середовища, спрямованого на 

передумови формування здоров’я.  

Виховна – формує переконання, ціннісні орієнтації на ЗСЖ, виховання позитивного 

ставлення до здоров’я як особистої та соціальної цінності. 

Рекреаційна – створення здоров'язбережувального середовища в ДНЗ для збереження, 

зміцнення та відновлення здоров’я дітей. 

Культурологічна – сприяє формуванню культури здоров’я студентів, як базової культури 

особистості. 

Конструктивна – розвиває вміння поєднувати методи та методики здоров'язбереження, 

здоров'язбережувальні технології, включати їх до змісту занять та використовувати в 

повсякденній роботі з дітьми в ДНЗ. 

Комунікативна – емоційне спілкування з дітьми, батьками для інформаційного обміну 

знаннями, думками, міркуваннями з приводу гармонійного розвитку всіх складових здоров’я. 

Діагностична – володіє інформацією про рівень фізичного і психічного розвитку дитини, 

рівень сформованості знань, умінь і навичок щодо збереження, зміцнення та відновлення 

здоров’я, вміє їх визначати, вміє підвищувати рівень рухової підготовленості та рухової 

активності дітей. 

Методична – визначає ефективність власної ЗЗД, вміє її аналізувати та коригувати. 

Мобілізаційна – мобілізує як вихователів, так і дітей на виконання фізичних вправ, 

здоров'язбережувальних технологій, методів та методик здоров'язбереження. 

Прогностична – вміння прогнозувати та передбачати динаміку змін у власному здоров’ї та 

здоров’ї дітей. 

Коригуюча – спрямування свідомості студента на визначення того, що здоров’я людини, 

безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя. 

Рефлексивна функція - вміння здійснювати рефлексію ЗЗД. 

Майбутні вихователі реалізовують дані функції у різних видах діяльності. 

С. Дремлюга визначає три взаємопов’язані напрямки ЗЗД: педагогічний, медико-

валеологічний та психологічний, які реалізовуються на певному етапі ЗЗД [1]. 
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Нами визначено, що педагогічний напрямок спрямований на запровадження методів та 

методик здоров'язбереження, здоров'язбережувальних технологій в процесі формування 

здоров'язбережувальної компетентності, прищеплення навичок ЗСЖ. 

Значущість медико-валеологічного напрямку полягає в розширення знань студентів, щодо 

власного здоров'язбереження та оточуючих людей, а також вміння використовувати різні 

навички ЗСЖ, здійсненні контролю за фізичним розвитком та фізичною підготовленістю дітей.  

Психологічний – стимулювати вміння студентів визначати психічний стан людини, визначити 

тілорухи інших людей, вказати на що вони вказують: бажання до руху, до активності, бажання 

спілкуватися, сум, радість, заклопотаність; аналіз своїх дій і вчинків, характеру, власного 

здоров’я, поводження з людьми, ставлення до життя, інтересів та захоплень, щоб здійснити 

самопізнання, досягнути успіху і спланувати власний розвиток особистого зростання, 

самовдосконалення, зміни світосприйняття та відповідальності за власне здоров’я і щастя тощо. 

Давати рекомендації щодо покращення психічного стану за допомогою використання 

оздоровчих методик. 

Висновки. Отже, функціями здоров'язбережувальної діяльності в процесі формування 

здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ є такі: інформаційно-

мотиваційна, розвивальна, виховна, орієнтувальна, культурологічна, мобілізаційна, 

стимулювальна, конструктивна, комунікативна, організаційна, діагностична, дослідницько-

творча, прогностична, психотерапевтична, рекреаційна, здоров'язбережувальна, коригувальна, 

методична, рефлексивна. 
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Однією з найважливіших проблем на сучасному етапі економічного розвитку країни є 

підтримка належного рівня екологічної безпеки на всіх рівнях функціонування економіки. 

Враховуючи неефективність існуючих інструментів екологічно-економічного регулювання, 

виникає необхідність пошуку креативних рішень, які дозволяють спрогнозувати і попередити 

негативний вплив діяльності підприємств на довкілля, а не протидіяти екологічним 

катастрофам після їх появи. Прагнення України до міжнародної інтеграції у світовий 

економічний простір та досягнення стійкого розвитку промислових регіонів, враховуючи 

необхідність одночасного обліку економічних та екологічних інтересів України,  потребує 

використання сучасних економічних інструментів. Одним з таких інструментів і є екологічний 

аудит. 

Метою статті є дослідження сутності екологічного аудиту, його розвитку у вітчизняній та 

міжнародній практиці, визначення проблем та перспектив впровадження екологічного аудиту 

на підприємствах України. 

У ринкових умовах одним із таких інструментів є екологічний аудит, який може істотно 

вплинути на екологічну ситуацію, в першу чергу, на рівні окремих підприємств, виробничих 

комплексів і територій. Дослідженням цього питання займалися О. Войтюк, У. Федуник, В. 

Борисова та ін. Сучасний стан довкілля, кількість забруднюючих речовин у країнах як СНД, так 

і Європейського Союзу є свідченням необхідності оперативного вирішення питань щодо 

ефективного використання природних ресурсів промисловими підприємствами для 

виробництва своєї продукції і, як результат діяльності, зменшення шкідливого впливу на 

довкілля та стан здоров’я населення. Наступним важливим питанням для України є міжнародна 

інтеграція у світовий економічний простір, з одного боку, і сталий розвиток промислових 

регіонів з іншого, враховуючи необхідність одночасного поєднання економічних та екологічних 

інтересів України. Слід зауважити, що вирішення раніше наведених питань полягає у зміні 

економічного механізму вирішення екологічних проблем і запобігання екологічній кризі через 
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впровадження світових, державних, регіональних програм у підприємствах. Ключовим 

моментом для ефективного аналізу екологічного стану, а також інструментом регулювання 

еколого-економічних відносин є екологічний аудит, адже він має комплексний характер, 

оскільки охоплює як фінансово-господарську діяльність, так і правовий аспект, що дозволяє 

забезпечити високий рівень дослідження екологічних проблем. Вивчення зарубіжного досвіду 

свідчить про те, що вже подолано значні перешкоди та пройдено досить великий шлях 

впровадження екологічного аудиту. У 70-х роках екологічний аудит розвинувся в таких країнах 

як США, Канада, Німеччина, Великобританія, країнах ЄС, в 90-х роках – в Росії [1]. 

 Про значну зацікавленість наукових осередків проблемами екологічного аудиту свідчать 

дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Вивченням цієї проблематики займалися 

міжнародні організації, розробляючи та запроваджуючи відповідні нормативно-правові акти, 

міжнародні програми щодо еколого-економічного регулювання[2]. 

На сьогоднішній день Україна перебуває у процесі світової економічної інтеграції, завдяки 

чому виникає зацікавленість іноземних фінансових та інвестиційних груп у реалізації різних 

проектів, насамперед у природоохоронній сфері. Також однією з умов переходу до сталого 

економічного розвитку держави є поєднання економічних інтересів з питаннями екологічної 

безпеки суспільства. Актуальність даної теми дослідження, крім основних аспектів, зумовлена 

сучасними умовами розвитку економіки та зростаючою роллю постійного екологічного 

моніторингу як на етапі нового виробництва, так і в процесі його функціонування. Саме тому 

посилення вимог як на законодавчому, так і на суспільному рівнях у сфері охорони довкілля 

висуває на перший план розвиток нового напряму в аудиторській діяльності – екологічного 

аудиту. 

В Україні перші кроки до впровадження екологічного аудиту зроблено у 90-х рр. ХХ ст. 

Передумовою для запровадження екологічного аудиту стало ухвалення  Програми технічної 

допомоги «Розвиток управління довкіллям в Україні (район басейну р. Дніпро)» відповідно до 

Декларації про співробітництво між урядами України та Канади від  31.03.1994 р. Важливим 

кроком у розвитку екологічного аудиту стало прийняття 01.01.1998 р. міжнародних стандартів 

ISO серії 14000 на рівні державних стандартів, що регулюють методологічні основи аудиту 

екологічної діяльності підприємств [4].  

У 2004 році прийнято Закон України «Про екологічний аудит», яким визначається основні 

юридичні та організаційні засади його здійснення. На сьогодні відносини у сфері екологічного 

аудиту регулюються також Законами України «Про екологічний аудит», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Національними стандартами України ДСТУ ISO 

19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного 

управління”, ДСТУ ISO 14001:1997, ДСТУ ISO14004:1997 «Система управління навколишнім 
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середовищем», ISO 14015:2005 «Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій» 

[3]. 

Саме застосування стандартів ISO 14000 дасть змогу підприємствам України забезпечити 

власну конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Проте, на жаль, ні 

приєднання до Ради Європи, ні підписання міжнародних конвенцій з охорони довкілля не 

призвели до підвищення конкурентного статусу України.  

Сьогодні широке розповсюдження екологічного аудиту за кордоном викликано двома 

причинами: екологічні показники стають визначальним фактором конкурентної боротьби та 

підвищуються економічні та адміністративні санкції за порушення вимог у сфері охорони 

довкілля. 

В Україні впровадження екологічного аудиту знаходиться у стадії формування, і від того, 

наскільки успішним буде цей процес, залежить ефективність функціонування економіки 

України. Стримуючим фактором сьогодні є нерозвиненість правової бази в сфері екологічного 

аудиту та запозичення зарубіжного досвіду, не адаптованого до українських реалій.       

Отже, важливою ланкою у формуванні природоохоронної стратегії і державної політики в 

галузі охорони довкілля є адекватна оцінка існуючого екологічного стану на всіх рівнях – від 

окремого підприємства до країни в цілому. Дати таку оцінку можна за допомогою екологічного 

аудиту. В Україні це поняття відносно нове, але у світовій практиці екологічний аудит дуже 

поширений і довгий час успішно застосовується. 

На сучасному етапі реформування економіки України обов'язковою складовою системи 

менеджменту підприємства є екологічний аудит. Першим важливим кроком до удосконалення 

системи екологічного захисту на засадах сталого розвитку є запровадження стандартів 

екологічного аудиту як обов'язкових регулюючих документів на підприємстві. 

Перш за все проведення екологічного аудиту -  це підвищення якості процесів і продукції, 

що є ключовим пріоритетом для компаній, яким важливо зниження негативного впливу на 

довкілля. До того ж якісне управління ризиками та побудова якісних комунікацій роблять 

економіку більш стабільною, в тому числі дають підприємствам після проведення 

стандартизації можливість отримати більшу частку ринку і підвищити свою вартість. 

Крім того, пройшовши процедуру екологічного аудиту і публічно надавши згодом 

нефінансовий звіт, за твердженнями експертів, компанія підвищує лояльність 

природоохоронних державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Взагалі для підвищення рівня інвестиційної привабливості як країни, так і окремо взятих 

підприємств необхідно досконало оцінити систему екологічного управління, технологічні 

процеси, рівень екологічної безпеки та розробити дієві інструменти і механізми екологічного 

аудиту, спрямовані на забезпечення дотримання екологічних стандартів та посилення 

екологічної відповідальності, що допоможе підвищити конкурентоспроможність українських 
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підприємств на зовнішніх ринках та сприятиме процесам інтеграції України до Європейського 

Союзу. 
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