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Аннотация. В работе рассматриваются особенности применения системы 
электродинамического моделирования при разработке антенн круговой поляризации. 
Показаны особенности использования системы при разработке антенн, в частности на 
примерах патч-антенны с одноточечным возбуждением и полосковой антенны в виде 
меандр-линии. Приведены результаты исследования характеристик излучения и 
согласования исследуемых антенн в диапазоне рабочих частот. 

Ключевые слова: антенна, круговая поляризация, САПР, диаграмма направленности.  
Abstract. This paper discusses the application of the electrodynamic modeling system in the 

development of circular polarization antennas. The features of using the system in the development 
of antennas are shown, in particular on the examples of a patch antenna with single-point 
excitation and a strip antenna in the form of a meander line. The results of studying the radiation 
characteristics and matching of the studied antennas in the operating frequency range are 
presented. 

Key words: antenna, circular polarization, CAD, radiation pattern. 
Введение 
Эффективность современных систем связи и контроля в значительной 

части определяется свойствами антенного устройства. Существуют массовые 
практические приложения, ориентированные на использование антенн 
круговой поляризации. Так, например, необходимость использования антенн 
круговой поляризации для систем радиочастотной идентификации объясняется 
невозможностью в общем случае выдержать заданную ориентацию в 
пространстве антенны метки и антенны RFID ридера [1, 2]. Известно, что 
задача проектирования антенн для современных коммуникационных 
приложений успешно решается путем цифрового моделирования. Например, в 
среде САПР FEKO. 

1. Разработка патч-антенны круговой поляризации 
Реализовать антенну круговой поляризации возможно двумя способами. 

Первый способ базируется на создании двух ортогональных составляющих 
поля, которые возбуждаются одновременно с одинаковой амплитудой и 
смещением по фазе 90° (рис. 1, а). Второй способ реализуется путем 
одноточечного возбуждения со смещением точки возбуждения вдоль оси 



 Современная научная идея ‘2020                                                                                                                                     

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   6 

симметрии (рис. 1, б) [3]. Для разработки антенны выбрана топология, 
изображенная на рис. 1, в). Круговой печатный элемент диаметром d имеет 
вырезы, расстояние между которыми составляет величину a. Расстояние между 
экраном и излучателем выбирается в диапазоне 1-3 см. 

а)

б)

в)  
Рис. 1 Варианты возбуждения антенн круговой поляризации (а, б) и форма 

излучающего элемента (в) 
 
В результате моделирования антенны определена частотная зависимость 

коэффициента стоячей волны (КСВ) в питающем фидере, и установлено, что 
КСВ не превышает двух. Зависимость коэффициента усиления (КУ) антенны от 
частоты показана на рис. 2, а. Диаграмма направленности (ДН) антенны имеет 
осесимметричный характер (рис. 2, б). В процессе моделирования определена 
геометрия антенны и установлено, что антенна обладает наилучшими 
свойствами при a=0,14 м, d = 0,172 см и F = 0,02 м. 

 

а)  б)  
Рис. 2 Частотная зависимость КУ (а) и ДН антенны (б) 

 
2. Разработка микрополосковой антенны круговой поляризации  
Задача формирования поля круговой поляризации может быть реализована 

путем применения микрополосковой антенны типа меандр-линия. На рис. 3, а) 
приведен вариант топологии антенны. Для моделирования в среде пакета FEKO 
построена модель в виде линии меандровой струкртуры [4, 5, 6]. На рис. 3, б) 
приведено 3D представление ДН антенны при использовании 
четырехсегментной меандр-линии на средней частоте диапазона частот.  
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а)

R1
R2

W

б)  
Рис. 3 Геометрия излучателя (а) и ДН антенны (б) 

 
Антенна имеет внутренний радиус R1, внешний радиус R2 и ширину 

проводника W. Антенна предназначена для работы диапазоне 866-915 МГц. 
Частотная зависимость КСВ в питающем фидере показывает, что КСВ не 
превышает двух в диапазоне частот. Зависимость коэффициента усиления 
антенны от частоты в рабочем диапазоне частот показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Частотная зависимость КУ антенны на основе меандр-линии 
 
Выполненный анализ подтверждает наличие у структуры осевого 

излучения с круговой поляризацией, ортогонального плоскости подложки. 
Установлено, что положение минимумов КСВ определяется, внешним 
диаметром антенны и шириной излучающего проводника.  

Заключение 
Рассмотренные в работе примеры применения системы 

электродинамического анализа FEKO при разработке антенн круговой 
поляризации показали возможность упрощения трудоемкого процесса отладки 
и настройки излучающих структур путем использования систем 
автоматизированного проектирования. Рассмотренные в работе варианты 
антенн на основе патч-излучателя и полосковой меандр-линии показали 
возможность формирования поля излучения круговой поляризации в заданных 
диапазонах частот при хорошем уровне согласования. 
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Анотація. В статі розглянута актуальність застосування приладу визначення 

кольору шерстного покриву тварин у сучасному сільському господарстві, його складові 
частини і принцип дії, а також наведені чіткі кореляції між відтінками вовни і значенням 
поглинання оптичного випромінювання, проведені, експериментальним шляхом, дослідження 
по вимірюванню спектральних залежностей коефіцієнтів дифузного відбиття з 
використанням спектрометра.  

Ключові слова: шерстний покрив, вовна, оптичне випромінювання, лазери, меланінова 
пігментація, дифузне відбиття фізико-біологічних характеристик шерстного. 

Abstract. It is considered the relevance of the device for determining the color of the coat of 
animals in modern agriculture, its components and the principle of operation, as well as clear 
correlations between shades of wool and the value of optical radiation absorption, conducted 
experimentally, studies using a spectrometer.  

Key words: wool, optical radiation, lasers, melanin pigmentation, diffuse reflection wool. 
Вступ.  
Рівень виробництва баранини на душу населення становить 30 % від 

норми МОЗ, потреба у вовні задовольняється лише на 10 %, що призводить до 
збитковості галузі в останні роки сягає – 72-73 %, а загальний дефіцит баранини 
становить 35,1 тис.т, вовни – 41,1 тис.т. [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
В літературі останнім часом з’явились публікації, які вказують, що 

визначення ступеня меланінової пігментації (МП) шерстного покриву та шкіри 
тварин є необхідним показником якості для подальшої реалізації продукції та 
проведення успішної селекції тварин [2]. 

Мета дослідження.  
Підвищення точності вимірювання технічними засобами фізико-

біологічних характеристик шерстного покриву та шкіри тварин. 
Матеріали і методи дослідження.  
Поставлена мета досягається тим, що в схему пристрою для вимірювання 

фізико-біологічних характеристик шкіри та волосяного покриву включені 
лазерні модулі чотирьох типів, які випромінюють синє світло (405 нм), зелене 
(532 нм), червоне (650 нм) та ближнє інфрачервоне (780 нм) з можливим 
відхиленням довжини хвилі ±1 нм. 
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Спектр дифузного відбиття шерсті дозволяє визначити її спектральний 
склад ефективної оптичної густини – параметра, який є джерелом кількісної 
інформації про поглинаючі властивості шерстини. Відомо, що падаючий 
промінь світла частково відбивається, а частково поглинається, при чому, 
відбите світло набуває дифузного характеру. Так, при потраплянні променю на 
окрему волосину, яка своєю структурою нагадує світловод, відбувається 
часткова рефлекція на поверхні волосини з подальшим про-ходженням 
променю всередину, де відбувається часткове поглинання, а також рефлекція на 
внутрішніх стінках, далі промінь виходить на зворот-ній стороні волосини – 
трансмісія.  

Таким чином, по дифузній частині відбитого промені можна зробити 
висновок про внутрішню структуру, тобто про колір шерсті. 

Для отримання кореляцій між ступенем пігментації (кольору) шерсті і 
спектром дифузного розсіювання, а також обґрунтування доцільності 
використання зазначених методу і пристрою, були проведені, 
експериментальним шляхом, дослідження по вимірюванню спектральних 
залежностей коефіцієнтів дифузного відбиття з використанням спектрометра 
QE65000 (Ocean Optics), з ксеноновою імпульсною лампою РХ-2, в якості 
джерела збудження. Для цього досліджувані зразки (рис. 1) розміщувалися в 
тримачі кювети, на яку по оптичним волокнам передається випромінювання, а 
зворотне випромінювання в двомірний детектор спектрометра.  

 

 
Рис. 1 Досліджувані зразки шерсті:  

1 – світла; 2 – середньо-сіра; 3 – темно-сіра [авторська розробка] 
 
Результати дослідження та їх обговорення. З графіку (рис. 2) чітко видно 

кореляцію між ступенем пігментації ділянки шкіри з шерстю і інтенсивністю 
діфузно-відбитого оптичного випромінювання, отримані показники можуть 
бути використані для об’єктивного визначення фенотипу шкіри та шерсті 
тварин шляхом використання даних показників в стандартній моделі 
формування кольору. 

Заключення і висновки. Розроблений пристрій покращує та розширює 
можливості інструментальної та неінвазивної діагностики шерстного покриву 
та шкіри тварин, а його компактність і мобільність надають можливість 
широкого застосування вимірювача в умовах сільськогосподарського 
виробництва. 
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Рис. 2 Вимірювання спектральних залежностей коефіцієнтів дифузного 

відбиття шкіри зовнішнього покриву вівці за ступенем пігментації 
(кольору) шерсті [авторська розробка] 

 
Література: 
1. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-

2030 рр.) / За ред.. акад. НААН М.І. Бащенка – К.: Аграр.наука, 2017. – 160 с. 
2. Цибух А.В. Застосування лазерного випромінювання в методах 

визначення меланіну в шерсті тварин: Матер. ХХVІІ Межд. науч.-прак. конф. 
"Применение лазеров в медицине и биологии" (18-21 апреля 2007 г.) / А. В. 
Цибух– Х.: ХНУ, 2007. – С.168-169. 

 
Стаття відправлена: 16.10.2020 г. 

© Цибух А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Современная научная идея ‘2020                                                                                                                                     

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   12 

CID: BE13-011 
УДК 004.4 

ERRORS OF ARITHMETIC OPERATIONS WITH BINARY NUMBERS 
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Аннотація. Робота спрямована на обґрунтування змісту сукупності елементарних 
операцій для випадку представлення двійкових чисел як масивів, що створює передумови 
розвитку бібліотеки програмних продуктів точних обчислень. П доцільність використання 
представлення чисел як двійкового масива. Також наведено опис алгоритмів деяких операцій 
у випадку згаданого представлення чисел. 

Ключові слова: арифметичні операції, різнорозмірні дані, представлення довгих чисел 
в двійковому коді. 

Abstract. The work is aimed at substantiation of a set of elementary operations for 
representation of binary numbers as arrays, which in the future will create preconditions for the 
development of a library of software products of exact calculations. The expediency of representing 
binary numbers as arrays for some practical tasks is shown. Also described are algorithms for 
performing some basic operations with the above representation of numbers. 

Key words: arithmetic operations, multidimensional data, representation of long numbers in 
binary code. 

Вступ. 
Числові значення діагностичних параметрів, які використовуються в 

програмно-апаратних комплексах (ПАК) складних технічних систем 
підвищеної небезпеки (СТС ПН), відрізняються різнорозмірністю. В цьому 
випадку під різноразмірністю розуміється різна кількість елементів розрядної 
сітки представлення числових значень сукупності параметрів в комп’ютері [1, 
2]. Ситуація унеможливлює достовірний прогноз часу виходу параметрів за 
межі допусків відомими методами та вимагає розвитку обчислювального 
забезпечення ПАК систем діагностики з прогнозуванням стану СТС ПН. 

Типом даних, що описує найбільший діапазон значень цілих чисел 
доступних нам (С++ і Pascal) є тип даних __int64, який вміщує 8-байтове ціле 
число і може представляти цілі числа від 0 до 18446744073709551615(2^64), або 
від -9223372036854775808 до +9223372036854775807. Цього вистачає, якщо 
мова не йде про малі раціональні числа (наприклад розрахунки похибок в 
системах технічної діагностики), або вирішення математичних задач з дуже 
високою точністю (наприклад реалізація чисельних методів в інформаційних 
технологіях СППР з прогнозуванням) [3]. 

Подання в пам'яті ЕОМ раціональних типів даних обумовлює обмеження 
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на точність їх представлення. Наприклад, тип, double має діапазон значень від 
1.7e-308 до 1.7e+308. Однак він може зберігати лише 16 значущих цифр числа, 
саме тому цей тип представлення даних не придатний для згаданих задач. 

Внаслідок неминучих округлень результату обчислень вже при складанні 
системи рівнянь та обчислені поліномів 4 ступеню починають накопичуватися 
помилки комп’ютерних розрахунків які приводять до виродження матриць і 
унеможливлюють отримання результату обчислень [3, 4]. Ці помилки пов‘язані 
з обмеженою довжиною розрядної сітки ЕОМ (32 або 64 біта). 

Для вирішення зазначеної проблеми був запропоновано метод 
представлення чисел як масивів [5, 6]. Використання довгої арифметики, в свою 
чергу, дозволяє вирішувати за допомогою простих відомих методів систем 
лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності на ЕОМ для завдань 
прогнозу стану СТС [7]. 

Саме складність ПАК автоматизованих систем метрологічного 
супроводження з прогнозуванням (АСМСП), вбудованих систем технічної 
діагностики з прогнозуванням (ВСТДП) та систем підтримки прийняття рішень 
(СППР) про стан СТС з числовим вимірювальним контролем фактично стала 
причиною припинення відповідних робіт в 90-х роках ХХ сторіччя [8, 9]. 
Подальші дослідження набули теоретичного характеру й найбільш активно 
проводились у Московському інституті експертизи та випробувань. 

Таким чином в роботі поставлена мета: Порівняння ймовірностей 
з’явлення помилок обчислень обумовлених особливостями представлення 
чисел в двійковій системі. Саме досягнення цієї мети створює передумови 
розвитку бібліотеки програмних, а завдання практичної реалізації відповідних 
інформаційних технологій в ПАК прогнозування стану СТС ПН набуває нового 
змісту [10, 11]. 

Основний текст. 
Опис алгоритмів деяких операцій у випадку представлення чисел як 

масивів. 
У найпростішому випадку кожний елемент масиву байтів може містити 

одну десяткову цифру числа, але це неекономно по пам'яті: байт може містити 
256 значень, і лише 10 з них будуть використовуватися. Часто розумним 
виявляється варіант: масив елементів типу long, що представляють числа від 0 
до 999 999 999 (цифри по основі 1 000 000 000). При цьому прискорюються 
деякі арифметичні дії за рахунок того, що в числі, записаного в 1 000 000 000-
ричній системі, вдев’ятеро менше цифр, ніж у числі записаного в десятковій. 

Для спрощення опису алгоритмів розмір масиву в програмі фіксований, 
пам'ять виділяється однаково для всіх чисел. Так як максимальну кількість 
цифр довгого числа або задано в постановці завдання, або його неважко 
оцінити, то оголосимо константу MaxN і будемо зберігати довге число в масиві 
з розміром [1…MaxN]. 

Часто виявляється, що, виконуючи дії тільки над потрібними розрядами, 
можна істотно виграти в часі роботи програми (наприклад, якщо при 
порівнянні чисел в одному з них більше знаків, то воно й буде більше - можна 
навіть не дивитися на цифри). 



 Современная научная идея ‘2020                                                                                                                                     

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   14 

Потрібно не забувати заповнювати нулями окремі цифри або діапазони 
там, де без цього виникає ризик прийняти некоректні числа за реальне 
значення. 

Отже доцільно представляти довге ціле не просто масивом, а записом із 
додатковими полями: масивом і цілочисельною змінною — кількістю реально 
зайнятих елементів масиву, знак числа (наприклад 1 позначає від’ємне число, 0 
додатне) та положення коми в числі.  

Огляд алгоритму вводу довгого числа. 
Більшість мов програмування мають засоби перетворення строкових 

представлень у чисельні типи даних, але точність фактично збереженого 
значення буде обмежена типом змінної у яку буде зчитується число і не буде 
перевищувати 15-17 у кращому випадку. Порівняно з цим довге число має 
значне поліпшення, бо практично точність обмежена лише запасом ОП. Сам 
процес вводу довгого числа у порівнянні с вводом числа типу double 
ускладняється роботою с масивом, так і більшим споживанням пам’яті.  

Огляд алгоритму виводу довгих чисел. 
Вивід довгого числа відбувається з кінця масиву і кожне число с кількістю 

цифр меншою за основу системи числення має бути доповнене нулями зліва. 
Оскільки все ще мається на увазі робота с масивом – фактично вивід кожного 
розряду довгого числа включає у себе вивід long, яке може доповнюватись 
нулями і кожен раз викликати конкатенацію строк. Отже, аналогічно с вводом 
довгого числа, вивід триває довше і споживає більше пам’яті, але відображає 
більш точне число.  

Огляд алгоритму порівняння довгих чисел з врахуванням знаку числа. 
Порівняння довгих чисел, у відмінності від порівняння типів стандарту 

IEEE 754, включає у себе декілька процесів і тривалість взагалі буде зростати з 
кількістю розрядів порівнюванних чисел, але на відмінно від порівняння типів 
стандарту IEEE 754 порівняння довгих чисел матиме результат при порівнянні 
чисел з кількістю значущих знаків більше 15. 

Огляд алгоритму порівняння довгих чисел без врахуванням знаку числа. 
 Принцип, гідності й недоліки такі ж самі як у алгоритму порівняння із 
врахуванням знаку, за винятком того що знак довгого числа не враховується.  

Огляд алгоритму нормалізації довгих чисел. 
Нормалізація чисел типу float і нормалізація довгих чисел декілька 

відрізняються за змістом, але в обох випадках необхідна для проведення 
арифметичних операцій.  

Огляд додавання довгих чисел без врахування знаку числа. 
Перед додаванням необхідне проведення нормалізації доданків, де після 

цього тривалість виконання та об’єм використовуємої пам’яті буде зростати с з 
величиною довгого, де для float додавання завжди буде займати однаковий час 
й однакову кількість пам’ті. Але використання довгих чисел дозволяє 
отримувати результат с точністю більше 15 знаків, не втрачаючи також 
молодших розрядів – що трапляється при додаванні float подвійної точності, 
якщо різниця у порядку чисел більша за 15.   
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Огляд алгоритму обрахунку різниці довгих чисел без врахування знаку 
числа. 

У порівнянні з відніманням float, віднімання довгих чисел має такі ж 
гідності й недоліки, як і при додаванні, але окрім нормалізації 
використовується алгоритм порівняння довгих чисел, що також збільшує час 
необхідний для виконання операції. 

Огляд додавання і віднімання довгих чисел з врахування знаку числа: 
У цих алгоритмах виконуються декілька перевірок: порівняння знаків 

чисел і порівняння модулів чисел – отже окрім виклику додавання чи 
віднімання без врахування знаку, також може бути викликане порівняння без 
врахування знаку, що уповільніть процес виконання операції. 

Завершення. 
В роботі наведено опис алгоритмів деяких операцій у випадку згаданого 

представлення чисел. 
Задачі прогнозування стану вирішуються за даними експериментальних 

досліджень, значення яких завжди є сумішшю: шум, помилка вимірювання. 
Вже при шумі в 5% неможлива реалізація гарантоздатного програмного 
забезпечення  прогнозування стану СТС [1, 4, 9]. 

Використання описаних в роботі алгоритмів довгої арифметики показує 
можливість гарантованого прогнозу для ступеню зашумлення до 7% (в деяких 
випадках 9%) [12]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы оценки тормозной эффективности 
легковых автомобилей в эксплуатационный период.  

Для обоснования эффективности торможения легковых автомобилей в 
эксплуатационный период использован метод математического моделирования движения, 
затормаживаемого автомобиля на автомобильных дорогах. Установлено, что в случае 
выполнения экстренного торможения легковым автомобилем, тормозная система 
которого оборудована антиблокировочным устройством, в сравнении с другими 
устройствами, для достижения минимально необходимой тормозной эффективности есть 
потенциальная возможность реализации меньшей удельной тормозной силы, что в 
результате позволит обеспечить регламентированную стандартом эффективность в 
процессе более длительной эксплуатации. 

Ключевые слова: легковой автомобиль; экстренное торможение; эксплуатационные 
условия; регулирующие устройства, коэффициент удельной тормозной силы; коэффициент 
торможения. 

Abstract. The paper deals with the issues of predicting the braking efficiency of passenger 
cars during the operational period. 

To substantiate the prediction of the efficiency of braking of cars during the operational 
period, the method of mathematical modeling of the movement of a braked car on highways was 
used. It has been established that in the case of emergency braking by a passenger car, the braking 
system of which is equipped with an anti-lock device, in comparison with other devices, in order to 
achieve the minimum required braking efficiency, there is a potential possibility of implementing a 
lower specific braking force, which, as a result, will provide the efficiency regulated by the 
standard in the process of more long-term operation. 

Key words: a car; emergency braking; operating conditions; regulating devices, coefficient of 
specific braking force; braking coefficient. 

Вступление. 
Известно [1–4], что эффективность торможения является одним из 

показателей, характеризующим способность автомобиля сохранять заданный 
закон движения при торможении в различных эксплуатационных условиях, что 
определяется как характером сцепных свойств колес с дорогой, так и 
возможностями тормозной системы для реализации этих свойств.  

Так как условия эксплуатации легковых автомобилей существенно влияют 
на тормозные свойства, то с целью прогнозирования необходимой 
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эффективности торможения необходимо учитывать изменение колесных или 
осевых нормальных реакций в период эксплуатации [2] и коэффициента 
сцепления [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций.  
Анализ научной литературы показывает, что в процессе эксплуатации 

легковых автомобилей возможны несколько видов выполняемых торможений, 
среди которых экстренные выполняются с наивысшей эффективностью, а 
служебные, хотя и выполняются с меньшими замедлениями, но по количеству 
выполнения занимают львиную долю. При этом выполнение требований 
международных и отечественных стандартов относительно торможения 
транспортных средств должно неукоснительно выполняться на всем 
промежутке эксплуатации.  

Результаты исследований.  
На основании эмпирических зависимостей [4], которые дают оценку 

использования сцепного веса при торможении, ниже представлены уточненные 
выражения, при помощи которых произведена оценка тормозных свойств 
легковых автомобилей в эксплуатационный период при наиболее 
распространенных устройствах тормозных систем: 

- при АБС; 
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где hb,  - координаты центра масс легкового автомобиля; 
L  – продольная база легкового автомобиля; 

iz  – i-ый коэффициент торможения; 
8,0,58,0 maxmin == zz  – минимальное и максимальное значение коэффициента 

торможения из рассматриваемого диапазона, регламентированного стандартом. 
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Анализ результатов исследований.  
На примере легкового автомобиля Daewoo Lanos со снаряженной и полной 

массой для случаев оборудования тормозной системы различными 
устройствами регулирования тормозных сил, получены расчетные значения 
оценки тормозной эффективности в эксплуатационный период. 

Анализ расчетных коэффициентов удельных тормозных сил 
эксплуатируемых легковых автомобилей Lanos показывает, что для соблюдения 
требований стандарта, регламентирующего минимальную величину замедления 
не менее 5,8 м/с2, при экстренном торможении на дороге с сухим 
асфальтобетонным покрытием необходимо, чтобы:  

1) при наличии АБС: 
– при снаряженной массе 89,074,0 −=Tim ; 

– при полной массе 91,073,0 −=Tim ; 

2) при наличии клапана-ограничителя: 
– при снаряженной массе 94,089,0 −=Tim  

– при полной массе 94,09,0 −=Tim ; 

3) при наличии клапан-компенсатора 
– при снаряженной массе 93,089,0 −=Tim ; 

– при полной массе 95,090,0 −=Tim . 

Заключение и выводы. 
Установлено, что оценка тормозных свойств легковых автомобилей, 

находящихся в эксплуатации, возможно на основе анализа теоретических 
значений коэффициентов удельной тормозной силы в зависимости от 
коэффициента торможения. 
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Анотація. Питання формування здорового способу життя у студентів-медиків є 
важливим з огляду їх готовності до організації здорової життєдіяльності у подальшій 
професійній сфері. Дослідженням встановлено, що основними чинниками, які формують 
стан здоров’я студентів є низька фізична активність, шкідливі звички, стрес та 
нераціональне харчування. 

Ключові слова: студенти, чинники ризику, здоровий спосіб життя. 
Abstract. The issue of forming a healthy lifestyle in medical students is important given their 

readiness to organize a healthy life in the future professional sphere. The study found that the main 
factors that shape the health of students are low physical activity, bad habits, stress and poor 
nutrition. 

Key words:  students, risk factors, healthy lifestyle. 
Вступ.   
Дбайливе ставлення до власного здоров’я – це досить актуальна проблема 

сучасного суспільства, тому що здоров’я вважається головною суспільною 
цінністю. Проте не всі люди достатньо проінформовані про здоровий спосіб 
життя, а деякі свідомо ним нехтують. Ведення здорового способу життя 
важливе для кожної людини, і в першу чергу – для студентської молоді [1].   

Для того, щоб зберегти своє здоров’я, треба докладати неабияких зусиль,  
адже стан здоров’я людини залежить на 20 % від спадковості, на 10% – від 
рівня розвитку медицини, на 20 % – від стану довкілля, на 50 % – від способу 
життя [2].  

Здоров’я підростаючого покоління є головною проблемою сучасного і 
майбутнього будь-якої країни. Проблема здоров’я студентської молоді є наразі 
однією з пріоритетних. У сучасних умовах реформування системи вищої освіти 
актуального характеру набувають питання формування здорового способу 
життя, що впливатимуть на якість життя та навчальну успішність студента. 
Сьогодні успішне оволодіння вищою освітою можливе лише за умов достатньо 
високого рівня здоров’я. На жаль, останнім часом спостерігається стійке 
погіршення стану здоров’я студента. Наслідком цього є значне психоемоційне 
навантаження, порушення режиму дня, зниження рівня рухової активності, що 
свідчить про недотримання здорового способу життя [3,4]. Тому вивчення 
особливостей способу життя студентів, а саме медиків, як провідників 
здорового способу життя є дуже актуальним. 

Основний текст.  
У анкетуванні прийняло участь 365 студентів, віком від 18 до 26 років. На 

думку переважної частини молоді запорукою міцного здоров’я є заняття 
спортом та правильний режим дня, а ще до цих факторів додають спадковість, 
генетичний фактор та відмову від шкідливих звичок . 
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За даними анкетування 64,5% респондентів, незалежно від статі та віку 
вважають, що «здоровий  спосіб життя» включає в себе такі поняття як: 
відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування, фізична активність, 
здоровий сон, уникнення стресів тощо і мають позитивне ставлення до 
«здорового способу життя». Тільки кожен третій студент вважає, що слід 
дотримуватися «здорового способу життя», а близько 4,2% вважають, що 
можна обійтися і без нього. 

Про малорухомий спосіб життя свідчить тривале перебування студентами 
– медиками за комп’ютером та використання інших гаджетів (99,0±0,4%).  

Щодо вживання молоддю алкоголю, наркотичних речовин та 
тютюнопаління, дослідженням встановлено: що 80,5% студента вживають 
тютюнові вироби, 33,0% - вживають алкогольні вироби і не вбачають в цьому 
нічого поганого та 2,5% - вживають наркотичні вироби, проте 6,8% мали 
спробу спробувати наркотики, але вживати більше не бажають. Переважна 
більшість респондентів (331особа) наркотичні речовини не вживали взагалі.  

Щодо заняття спортом, виявлені наступні закономірності: регулярно 
займаються спортом близько половини юнаків (48,0%) і тільки 14,6% дівчат.  

68,2% респондентів вважать, що вони харчуються повноцінно, оскільки 
вживають: якісну питну воду, вітаміни, правильне співвідношення білків,жирів 
і вуглеводів. 9,3% молоді вважають, що їх харчування є неправильним, 
оскільки вони часто вживають шкідливі для здоров’я продукти: пиво, чіпси, 
рідко вживають овочі та фрукти, а основною причиною неправильно 
харчування на думку 22,4% є нестача часу для приготування їжі. Основною 
загрозою своєму здоров’ю вважають нераціональне харчування 52,8% осіб. 

Одним із чинників способу життя є стрес, який негативно впливає на 
здоров’я людини. За результатами дослідження виявлено, що молоді люди 
часто піддаються дії стресу, а основною причиною стресу студенти вважають 
навчання.  

Дослідженням  встановлено, що 51,8% студентів медиків вважають свій 
власний рівень знань достатнім, проте майже стільки ж недостатнім (48,2%) і 
потребують подальшого навчання, оскільки дана інформація має також і 
практичне значення, тобто буде корисною в їх подальшій професійній 
діяльності. 

Висновки.  
Дослідженням встановлено, що переважна більшість (64,5%) студентів - 

медиків мають позитивне ставлення до «здорового способу життя». Проте, для 
багатьох з них характерними є малорухомий спосіб життя, нераціональне 
харчування, тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв та достатній 
рівень стресу. Студенти потребують покращення рівня знань з питань 
здорового способу життя, оскільки ця інформація буде корисною як для них 
самих, так і для їх  подальшої професійної діяльності. 
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MODERN TREATMENT OF PATIENTS WITH PERFORATION OF THE 
GALL BLADDER WALL AND PERITONITIS 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРФОРАЦИЕЙ СТЕНКИ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ПЕРИТОНИТА 

Kravets K.V. / Кравец К.В. 
postgraduate / аспирант 

ORCID: 0000-0001-7721-1664 
Borodaev I.E. / Бородаєв И.Е. 
c.med.s., as.prof. / к.мед.н., доц. 

ORCID: 0000-0002-0859-2499 
Muraviev P.T. / Муравьёв П.Т. 

c.med.s., as.prof. / к.мед.н., доц. 
Zaporozhchenko B.S. / Запорожченко Б.С. 

d.med.s., prof. / д.мед.н., проф. 
Odessa National Medical University, Odessa, Walihovsky lane, 2, 65000 

Одесский национальный медицинсий университет,  
Одесса, Валиховський переулок,2,65000 

 
Анотация. В статье рассматриваются современные подходы к лечению перитонита, 

вызванного заболеваниями желчного пузыря, хирургическими вмешательствами на желчных 
протоках, операциями на поджелудочной железе и печени. 

Aвтoры анализируют результаты лечения 157 больных с жёлчным перитонитом. 
Женщин 107. Мужчин 50. Объём операций: хoлецистэктомия (ХЭ) санaция, дренирование 
брюшной полости; ХЭ, хoледохoтoмия, внешнее дренирование хoледoха; ХЭ, 
хoледохoлитотoмия с трансдуoденальной пaпиллосфинктерoтoмией; пластика, устранение 
внутреннего жёлчного свища. 

В рeзультате оптимальнoго использования aлгoритма лечения жёлчнoго перитoнита 
с использованием неинвaзивных метoдов, своевременности выполнения релапаротомии, 
авторам удалось снизить послеоперационную летальность до 14,2%. 

Ключевые слова: жёлчный перитонит, релапаротомия. 
Abstract. The pаper deals with mоdern аpprоaches to the treatment оf peritоnitis cаused by 

cоmplicatiоns оf gаllstоne disease, surgеry оn the bіle ducts, operatіons on the pancreas and lіver. 
The authors analyze the results of treatment of 157 patients with bile peritonitis. Women 107. 

Mеn 50. Scоpe of оperations: chоlеcystectomy (СE) rehаbilіtation, drainage of abdomіnal cavіty; 
СE, choledochotomy, external cholеdoch drainage; СЕ, choledocholitotomy with transduodenal 
papillоsphincterоtоmy; plastic, remоval of the internal bile duct. 

Аs a rеsult of optimal applicаtiоn of the algоrithm for the treatment оf biliary peritоnitis 
using nоn-invasive methоds, timeliness of the perfоrmance of relaparоtоmy, the authоrs managed 
tо reduce pоstоperative mоrtality tо 14.2%. 

Key words: bile peritonitis, relaparotomy. 
Вступление. 
Актуальный в течение последних десятилетий интерес хирургов к 

проблеме лечения больных с жёлчным перитонитом обусловлен целым рядом 
oбстоятельств, прежде всего, тяжестью состояния больных, високoй 
летальностью при рoзвитии перитoнита после oпераций на печени, желчных 
протоках, поджелудочной железе (1,2,3,4,5,6). Лeтальность при данной 
пaтологии является очень высокой и составляет от 20,6% до 37,4%. Мы в свoей 
работе придерживались классификации пeритoнита по В.С. Савельев, М.И. 
Филимoновим, Б.Р. Гельфандом, 2000. 
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Среди незначительного количества классификаций желчного перитонита 
заслуживает внимания классификация Т.A.Малюгинoй (1973), которая 
различает прoрывной и прoпотной жёлчный перитонит, в свoю очередь, 
которые делятся нa ограниченный и разлитой (распространённый по последней 
классификации). Разлитой и ограниченный перитoниты имеют этапное 
развитие: oстрый, подoстрый и хрoническую стадию. 

Цель исследования 
- определение рациональной хирургической тактики в ситуaциях жёлчного 

перитoнита. 
Материалы и методы исследования 
Нaми изучены особенности клинического течения, усклaднень, результaт 

хируpгичнoго ликувaння в 157 больных с желчным перитонитом, которые 
находились в Oдесском oбластном клиническoм медицинском центре в периoд 
2013-2020 pp. 

Нa сегoдняшний день в диагнoстике жёлчного перитонита значительная 
роль уделяется динамическим УЗИ, лапарoскопии, КТ брюшной полости с 
кoнтрастным усилением. Женщин былo 107 (66,5%), мужчин 50 (33,5%). 
Возраст больных колебался от 20 до 80 лет, 57 хвoрих (36,1%) составили лица 
пожилого и старческого возраста. В экстренном порядке поступило 136 (86,1%) 
больных, 22 (13,9%) госпитализированы в планoвом порядке. Экстренные 
больные по срокам доставки в стациoнар распределились следующим образом: 
до 24 ч поступило 38 (24%), после 24 ч-120 (76%), чтo, конечно же, отразилось 
на сроках и под конец лечения. Перитoнит, как осложение хoлецистита, 
наблюдался в 150 случаях (94,9%), как результат травмы печени и желчных 
протоков у 5 (3,2%), при панкреонекрoзе в 3 (1,9%). Калькулёзний хoлецистит 
был у 146 (92,4%) больных, у 12 (7,6%) безкaменный. Желтуха с холангитом 
развилась при жёлчном перитоните у 47 больных (29,7%). Показатели 
билирубина колебались от 25 до 200 мкмоль / л. В кoмплекс лечения 
включалась интенсивная противовоспалительная терaпия (цефалoспорины 4-го 
пoколения, карбапенемы, метронидазол внутривенно), дезинтоксикационная, 
плазмaферез, ГБO.  

По хaрaктеру воспалительнoго процесса больные распределены 
следующим образом: хронический кaлькульозний хoлецистит у 22, 
флегмoнoзный холецистит у 79, гaнгренозный у 57 больных. По 
распространению перитoнита: местный у 116 больных (73,4%) (ограниченный 
103 (88,8%), неограниченный 13 (11,2%), распространенный у 42 больных 
(26,6%), по харaктеру экссудата: жёлчный у 24 больных, серозно-жёлчный у 78 
гнойный в 56 больных. Основными причинами желчеистечения, скопление 
крови и развитие послеоперационного желчного перитонита (ПЖП) у наших 
больных были: 1) недoстаточная герметизация раны желчного протока или 
ткани печени, недостаточный гемoстаз; 2) недостаточность лигатуры, 
прорезывания; 3) oпeрационная травма внепеченочных желчных протоков; 4) 
недостаточность швов печени и расхождение швов билиодигестивного 
анастомоза; 5) выпадение дренажа из просвета прoтoка; 6) длительный 
перитoнит; 7) недостаток учёта вариантов анатoмического развития желчных 
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протоков, пути Люшка и т.д.; 8) наличие сопутствующих патологий: кaлёзно-
пенeтрирующие язвы ДПК, развитие панкреoнекроза. 

Клиникa ПЖП специфическая, в отличие от гнойного перитонита, так  как 
лейкоцитoз и сдвиг формулы влево у нaших больных развились через 1-2 суток 
после развития перитонита. В диагнoстике ПЖП помогает выделение желчи из 
дренажей брюшной полости, у 15 больных на УЗИ диагностировано наличие 
свободной жидкости в брюшной полости. В 3 случаях диагнoз установлен по 
КТ брюшной полости. При постановке диагнoза ПЖП прoводилась срочная 
релапаротомия. Пoвторная oперация в данном случае должна быть 
минимальнoй и ограничиваться в основном релапаротомией и тампонадой с 
дренированием брюшной полости. 

Рeлапарoтомия у наших больных проведена у 12 пациент (7,6%). По 
поводу местного жёлчнoго перитонита релапарoтомию выполнили 6 больным, 
при распространенном 6 хвoрих. При местном перитoните у больных, 
перенесших операцию на жёлчном пузыре и желчных протoках, сделаны 
следующие операции: ушивание места жёлчного пузыря - 2, дрeнувание 
подпечёночного пространства и вскрытие абсцeсса печени 1, дрeнувание 
холедоха - 2, повторная установка дренажа в общий жёлчный проток - 1. В 2-х 
наблюдениях распространенный перитонит возник в результате травмы печени, 
при закрывании той травмы живота, подпеченочной гемaтомы. В 
послеоперационном периоде в одном случае наблюдалось развитие 
распространенного перитонита, что потребовало релапаротомии, через 
несколько дней ререлапаротомия с резекцией желудка, гастроэнтероанастомоз 
касательно хронической язвы 12-перстной кишки с пенетрацией в 
поджелудочную железу и перфорацией с развитием распространенного 
желчного перитонита. У 4-х больных с распространенным перитонитом, 
который возник после операции на желчном пузыре и желчных путях, 
релапаротомия в одном случае в результате соскальзывания лигатуры пузыря в 
послеоперационном периоде, в противном случае в связи с несостоятельностью 
билиодигестивного анастомоза в случае рака поджелудочной железы, oдна 
релапаротомия в связи с повторным установлением дренажа в общий желчный 
проток, 1 релапаротомия при перитоните, вследствие каллезной язвы 12-
перстной кишки с пенeтрацией в поджелудочную железу, развитием 
панкреонекроза. В послеоперационном периоде 2 больных умерли от 
интоксикации, прогрессирующего перитонита и полиорганной 
недостаточности. 

При peлапаротомии по поводу местного или местно распространенного 
желчного перитонита в первые часы и даже первые сутки, когда не 
определяется aбдоминальный сепсис, а воспалительно-деструктивные 
изменения в стенке желчных прoтoк или в паренхиме печени не выражены и 
состояние больного позволяет провести расширение вмешательства, oнo 
является безусловно оправдвнным и обоснованным. 

При жёлчном перитоните в послеоперационном периоде умерло 23 из 157 
больных, составило 14,2%. Основным способом профилактики ПЖП является 
рационально патoгенетически обоснованая хирургическая тактика и щадящая 
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техника оперативного вмешательства на печени и желчных путях, необходимо 
придерживаться принципов aнатомического выделения сосудисто-секреторных 
элементов печени с адекватным гемо- и желчестазом, а также 
безпрепятственного оттока желчи в кишeчник и выключeнием возможности 
случайного нарушения целостнoсти желчных протоков. 

Таким образом жёлчный перитонит, несмотря на успехи хирургии и 
анестезиологии, продoлжает оставаться одним из тяжелых осложнений после 
операций на печени, жёлчных путях, 12-перстной кишки и поджелудочной 
железы. С целью ранней диагнoстики перитонита показано проведение 
динамического УЗИ, лапароскопии и КТ брюшной полости. Оптимальным при 
релапаротомии по поводу желчного перитонита является ликвидация или 
отграничение источника перитoнита, дренирование общего желчного протока и 
тонкого кишечника, санaция и дрeнирование брюшной полости, при 
необходимости программирования ревизия и санaция брюшной полости. 

Выводы  
В условиях перитонита без признаков абдоминального сепсиса и 

стабильном состоянии больного показано выполнение радикальных операций.  
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Аннотація. В роботі розглядається вивчення обізнаності та мотивації вчителів 

міста Ужгорода (Україна) щодо доказово рекомендованих профілактичних обстежень за 
допомогою веб-ресурса «Радника профілактичного скрінінгу» та оцінка їх змін після 
отримання персональних науково обґрунтованих рекомендацій. 

Ключові слова: скринінг, вчителі, профогляди, мотивація. 
Abstract. The paper considers the study of awareness and motivation of teachers in Uzhgorod 

(Ukraine) on the recommended preventive examinations using the web resource "Preventive 
Screening Advisor" and assessment of their changes after receiving personal scientifically sound 
recommendations. 

Key words: screening, teachers, professional examinations, motivation. 
Вступ. 
Хворобу набагато легше лікувати на ранній стадії, ніж на стадії розвитку 

симптомів. З метою покращення обізнаності пацієнтів щодо доказового 
скринінгу, нами було створено електронну програму-радник, яка допоможе не 
лише визначити захворювання на ранній стадії, але й розрахувати потенційні 
ризики для здоров’я. Для покращення обізнаності насленення, потрібно вжити 
заходів з раннього виявлення захворювань, сформувати мотивацію населення 
до вторинної профілактики (скринінгу) [1]. Планується дослідити, чи зможе 
електронна програма змінити ставлення та мотивацію вчителів (яким щорічно 
проводиться рутинний профогляд) до проходження профілактичних доказових 
обстежень. 

Основний текст. 
Мета: вивчення обізнаності та мотивації вчителів міста Ужгорода 

(Україна) щодо доказово рекомендованих профілактичних обстежень за 
допомогою веб-ресурса «Радника профілактичного скрінінгу» та оцінка їх змін 
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після отримання персональних науково обґрунтованих рекомендацій[2]. 
Матеріали та методи. Планується проведення пілотного дослідження 

шляхом опитування вчителів м. Ужгорода щодо обстежень, які вони проходять 
регулярно в якості профоглядів. Розроблений нами веб-ресурс[2], дозволяє 
після введення ряду персональних даних, розробити для пацієнта 
персоналізовану програму доказових скринінгових досліджень, 
рекомендованих у більшості країн Європи і США в якості профоглядів осіб з 
аналогічними показниками. На завершення анкетування, пацієнту необхідно 
повторно пройти опитування, що дасть можливість порівняти зміни ставлення 
пацієнта на профілактичні огляди. 

Заключення та висновки. 
Було розглянуто алгоритм оцінки обізнаності та мотивації вчителів міста 

Ужгорода (Україна) щодо доказово рекомендованих профілактичних обстежень 
за допомогою веб-ресурса «Радника профілактичного скрінінгу» та оцінка їх 
змін після отримання персональних науково обґрунтованих рекомендацій. 

Було сформовано проект проведення дослідження оцінки обізнаності та 
мотивації вчителів міста Ужгорода (Україна) щодо доказово рекомендованих 
профілактичних обстежень за допомогою веб-ресурса «Радника 
профілактичного скрінінгу» та оцінка їх змін після отримання персональних 
науково обґрунтованих рекомендацій. 
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Аннотация. В роботі розглядається визначення частоти тих чи інших симптомів в 

пацієнтів міста Ужгорода та сіл Закарпатської області у яких коронавірусна інфекція була 
підтверджена ПЛР методом. 

Ключевые слова: коронавірусна інфекція, емпірична діагностика, симптоматика 
Abstract. The paper considers the determination of the frequency of certain symptoms in 

patients of the city of Uzhgorod and villages of the Transcarpathian region in which coronavirus 
infection was confirmed by PCR. 

Key words: coronavirus infection, empirical diagnosis, symptoms 
Вступление. В світлі пандемії коронавірусної інфекції в світі постало 

питання про визначення найбільш характерних симптомів коронавірусної 
інфекції з метою передбачення імовірності даної патології в практиці лікаря 
загальної практики сімейної медицини. 

Основной текст  
Мета. Визначення частоти тих чи інших симптомів в пацієнтів міста 

Ужгорода та сіл Закарпатської області у яких коронавірусна інфекція була 
підтверджена ПЛР методом. Матеріали. Близько 300 пацієнтів ,що були  
скеровані на обстеження лікарем загальної практики сімейної медицини за 
період червня – вересня 2020 року та які звернулися за консультацією в кабінет 
для пацієнтів з підозрою на інфекційні захворювання клініки «Гемо Медика» 

Методи. Ретроспективне телефонне та онлайн опитування пацієнтів, які 
перенесли лабораторно підтверджений COVID-19 за вказаний вище період. 
Анкета містить біографічні дані, а також дані про: супутні захворювання, 
симптоми захворювання, використані методи діагностики та проведене 
лікування. 

Заключение и выводы.  
Результати: В процесі дослідження планується встановити відсоткову 

частоту виникнення симптомів, та, по мірі можливостей, створити шкалу для 
спрощення емпіричної діагностики коронавірусної інфекції та полегшення 
диференційної діагностики з іншими респіраторними інфекціями. 

Висновки: В результаті планується визначити частоту  тих чи інших 
симптомів в пацієнтів міста Ужгорода та сіл Закарпатської області у яких 
коронавірусна інфекція була підтверджена ПЛР методом. 

Научный руководитель: к.м.н., доц Колесник П.О.  
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Abstract.  The influence of postharvest handling of mushrooms of champignon bispored by 

carbon dioxide on their quality and marketability during storage was investigated. The most 
effective was treatment by 20% CO2 during 12 hours because it promoted to preserve the quality of 
mushrooms and increased the yield of marketable products.  

Key words: mushrooms, champignon bispored, carbon dioxide, post-harvest handling, 
quality, duration of storage. 

Introduction. The volume of cultivation and consumption of edible mushrooms 
was increasing every year both in our country and abroad. This is because they are 
valuable food. Mushrooms contain about 40 - 46% of crude protein, 2 - 3% of crude 
fat, 1 - 2% of carbohydrates [1]. Today, the world's population consumes about 5 
million tons of mushrooms annually but only 0.6 million tons are harvested in forests, 
the rest - grown on mushroom farms [4]. In our country produced about 30 thousand 
tons of mushrooms but more than 90% from them are champignon bispored [5]. 

In mushrooms during storage there are processes that worsening their 
marketable quality (darkening of the skin, loss of elasticity, loss of nutrients, etc.) [2, 
3]. Therefore, the research of technologies that supply the preservation of the quality 
of mushrooms and increase the duration of their storage is actual. One such method is 
short-term post-harvest handling of products by high concentrations of carbon 
dioxide. This technology has been used for storage vegetables and berries and 
mushrooms. Therefore, carry out studies on the effectiveness of post-harvest handling 
mushrooms by CO2 on their marketability and shelf life actually and have practical 
value. 

Purpose of the study: determination of the influence of post-harvest handling 
champignon bispored by carbon dioxide on the preservation of the quality of 
mushrooms and their marketability.  

Materials and methods. Mushrooms were grown in accordance with traditional 
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technology that characteristic for this species and strain. In the investigations were 
used mushrooms of champignon bispored of strain IBK-15 and BK-25.  

Postharvest handling of mushrooms by carbon dioxide carried out in hermetical 
experimental chambers КХ - 6Ю with a volume of 6 m3. Concentrations of gas was 
management by rotameter brand РМ-2,5 ГУЗ.  

Regimes handling of mushrooms by carbon dioxide: 20% CO2 during 2 hours; 
20% CO2 during 12 hours; 20% CO2 during 22 hours.  

Control was mushrooms without handling by carbon dioxide. Then mushrooms 
were stored at 1 °C during 6 days. In mushrooms after storage were determined the 
following quality indicators: marketability (appearance, colour, smell, surface 
condition, consistency, density of carpophore). Commodity quality of mushrooms 
was estimated by visually. 

Results. Previous research about short-term handling of champignon bispored 
by high concentrations of carbon dioxide (10%, 15%, 20%, 25% and 30%) was 
established that the use of CO2 in doses of 10 and 15% does not significantly affect 
on the preservation of quality of mushrooms, and in doses of 25 and 30% – it 
worsens. The best result was obtained at the concentration of 20% therefore this dose 
was used in the subsequent studies. 

Changes in the quality of the mushrooms were determined by organoleptic 
parameters and marketability. Organoleptic evaluation champignon bispored of IBK-
25 and IBK-15 strains showed that handling of 20% CO2 during 2 hours had a 
slightly effect on the colour, smell and consistency of fruit bodies. The colour of the 
mushrooms after 22 hours treatment by CO2 was significantly worsened. This 
explained prolonged contact tissue of mushrooms with high concentrations of carbon 
dioxide that could cause respiratory disorders and dies of individual cells, darkening 
of the skin and reducing density. This product also had a slight smell of carbon 
dioxide. 

A positive effect on the shelf life of mushrooms and organoleptic parameters 
had a variant of treatment by 20% CO2 during 12 hours. There was no foreign smells, 
the fruiting bodies remained intact and dense. Mushrooms after treated by carbon 
dioxide in appearance had advantages over control. 

The highest yield of marketable products was observed for the regime (20% CO2 
during 12 hours) (Table). For mushrooms of the IBK-25 strain, on average, it was 
94.9%, which is 1.4% more than the control variant (93.5%). For strain IBK-15, this 
index was 94.2% (in the control – 92.5%). The duration of processing for 2 hours 
does not significantly affect the yield of marketable fruit bodies. Depending on the 
growing cycle, it was 93.3–93.7%, against control – 93.0–93.9%. 

Mushroom’s handling by CO2 during 22 hours negatively affected on the yield 
of marketable products. On average, during three growing cycles, its quantity 
decreased relative to control by 1.8–1.9%, depending on the strain of the mushroom. 

Handling of mushrooms by 20% CO2 during 2 hours had little effect on natural 
weight loss and yield of non-marketable fruiting bodies of mushrooms. Obviously, 
such treatment can not significantly change the vital processes that take place in the 
mushrooms after harvest. Negative effects of CO2 were observed during handling of 
22 hours. 
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Table 
Preservation of mushrooms of champignon bispored depending on the regime of 

post-harvest handling by carbon dioxide, % 

 
Regime,  

% СО2 – hours 

Natural losses of 
weight 

Output of non-
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  fruiting bodies 
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Stain ІБК-25 
Control  5.0 4.9 4.6 4.8 2.0 2.0 1.5 1.8 93.0 93.1 93.9 93.5 5.58 

20% – 2 hours 4.9 4.7 4.6 4.7 1.8 2.0 1.7 1.8 93.3 93.3 93.7 93.5 5.60 
20% – 12 hours 4.3 4.1 4.0 4.1 1.2 1.0 1.0 1.0 94.5 94.9 95.0 94.9 5.65 
20% – 22 hours 4.1 3.9 4.0 4.0 4.0 4.8 4.5 4.4 91.9 91.3 91.5 91.6 5.42 

NIR05 0.4 0.5 0.4      1.36 1.58 1.10   
Stain ІБК-15 

Control 5.2 5.1 4.8 5.0 2.5 2.9 2.2 2.5 92.3 92.0 93.0 92.5 5.48 
20% – 2 hours 5.1 4.9 4.7 4.9 2.5 3.1 2.0 2.5 92.4 92.0 93.3 92.6 5.51 
20% – 12 hours 4.4 4.3 4,.1 4.3 1.9 1.5 1.0 1.5 93.7 94.2 94.9 94.2 5.56 
20% – 22 hours 4.3 4.1 4.1 4.2 5.1 5.4 4.9 5.1 90.6 90.5 91.0 90.7 5.37 
       NIR05 0.4 0.5 0.5      1.21 1.61 1.53   

 
Although the natural losses decrease slightly from 4.8-5.0% in the control to 

4.0-4.2% depending on the strain, the yield of non-marketable fruit bodies increases 
significantly (from 1.8-2.5 to 4.4-5.1%, respectively). 

The fruiting bodies of champignon bispored of the IBK-15 strain have smaller 
fruiting bodies compared to the IBK-25, respectively, and a larger area of moisture 
evaporation that affected on the natural weight loss during storage (4.2-5.0%) against 
4.0-4.8% depending on the regime of post-harvest handling. 

The used of CO2 also had some effect on the density of the carpophore of 
mushrooms. Its best value was observed at the treatment during 12 hours (5.56 and 
5.65 g /cm), while the control – 5.48 and 5.58 g/cm, respectively. 

Conclusions 
1. Process storage mushrooms of champignon bispored escorted by intensive 

physiological processes that cause their low shelf life. As a result quality of 
mushrooms and the yield of marketable products were reduced. 

2. Post-harvest short-term handling by 20% CO2 inhibits the intensity of 
physiological processes that take place in mushrooms during the storage. This 
treatment depending on the duration of handling positively or negatively affected on 
the quality of fruiting bodies of mushrooms. The best result supplied regime of 
treatment – 20% CO2 duration of handling 12 hours, which improved to preserve the 
quality of mushrooms and increased the yield of marketable products compared to 
control. 

 



 Современная научная идея ‘2020                                                                                                                                     

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   33 

References 
1. Vyrashchivaniye shampin'onov [Cultivation of champignons] /V.N. 

Grigor'yev, S.P. Samoylov, G.N. Solovetskiy [V.N. Grigoriev, S.P. Samoilov, G.N. 
Solovetsky] – Krasnodar : CHF «SKS», 2000. – 126 p.  

2. Kul'tiviruyemyye shampin'ony – ekologicheski bezopasnyy produkt 
[Cultivated champignons are an ecologically safe product] /A.S. Bolotskikh, V.D. 
Vol'fovskiy [A.S. Bolotskikh, V.D. Wolfovsky].  – Kharkov, 1997. – 36 p. 

3. Veshenka. Shampin'on. Siitake. Vyrashchivaniye, pererabotka, primeneniye 
[Oyster pleurotus. Champignon bispored. Shiitake. Growing, processing, application] 
/ A.I. Morozov [A.I. Morozov] – Donetsk: LLC "Agency Multipress", 2009. – P. 19-
20. 

4. Razvedeniye perspektivnykh vidov gribov [Cultivation of promising species 
of mushrooms] /A.I. Morozov [A.I. Morozov]. – M.: LLC "AST Publishing House"; 
Donetsk: "Stalker", 2003. – P. 4. 

5. Khrenov A. (2007). Ukrainskoye gribovodstvo v tsentre vnimaniya. 
[Ukrainian mushroom growing in the spotlight] in zhurn. Shkola gribovodstva 
[School of mushroom growing], 2007, No. 4 (46), pp. 29-30. 

 
© Gunko S.N., Trynchuk O.O., Gunko T.S., Voitsekhivska О.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Современная научная идея ‘2020                                                                                                                                     

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   34 

CID: BE13-004 
УДК 911 

PRACTICAL ASPECTS OF SMALL CITY BRANDING FORMATION AS 
PRE-CONDITIONS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ МАЛИХ МІСТ ЯК 

ПЕРЕДУМОВИ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
Zastavetska L.B. / Заставецька Л.Б.  

Doctor of Geographical Sciences, Professor / д.г.н., професор 
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9112-3983 

Zastavetskyi T.B. / Заставецький Т.Б. 
PhD (Geographical Sciences), Associate Professor / к.г.н., доцент 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7959-2955 
Taranova N.B. / Таранова Н.Б. 

PhD (Geographical Sciences), Associate Professor / к.г.н., доцент 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4937-7469 

Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Ternopil 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

Тернопіль, Україна 
 

Анотація. Розглянуто питання формування бренду населеного пункту і особливості 
формування іміджу малого міста. Важливим залишається питання посилення соціально-
економічного розвитку міських населених пунктів, які знаходяться в класичних аграрних 
регіонах. Багатьом з них властивий ребрендинг – повернення давніх профільних виробництв, 
або туристичних атракцій, які були визначальним фактором розвитку даної території.  

Ключові слова: територія, брендинг, місто, населений пункт. 
Abstract. The problem of formation of a brand of the settlement and features of formation of 

image of a small town are considered. The issue of strengthening the socio-economic development 
of urban settlements located in the classic agricultural regions remains important. Many of them 
are characterized by rebranding - the return of ancient specialized industries, or tourist attractions, 
which were a determining factor in the development of this area. 

Key words: territory, branding, city, settlement 
Вступ.  
Особливості сучасного етапу розвитку суспільства, зміна пріоритетів 

регіонального розвитку вимагають всебічних досліджень населених пунктів, 
визначення їх місця у схемах нового адміністративно-територіального устрою 
країни, обгрунтування заходів з подолання їхньої деградації. Це особливо 
актуально для так званих депресивних регіонів, в яких занепад сільських і 
малих міських поселень відбувається вже тривалий час (від 90-их рр. ХХ ст.). 

Для таких регіонів притаманні депопуляція населення, висока міграційна 
рухливість населення, знелюднення сільських поселень, соціально-економічний 
занепад сіл і малих міських поселень. 

Це потребує вироблення ефективної розеленської політики, що обумовлює 
необхідність планових заходів з метою покращення соціально-економічного 
становища поселень, в тому числі і малих міст. Одним із пріоритетних напрямів 
діяльності в даному аспекті може стати брендинг територій. 

Основна частина.  
Дослідження міст, що проводяться за сучасних умов [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 14] 

засвідчують великі зміни, що відбуваються у їхній людності й особливостях 

https://orcid.org/0000-0002-7959-2955
https://orcid.org/0000-0003-4937-7469
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функціонування. Ці зміни у всіх регіонах країни полягають у: зменшенні 
людності поселень внаслідок погіршення демовідтворювальних процесів і умов 
життєдіяльності населення, посилення міграційних відтоків населення; 
звуженні соціально-економічної бази міських поселень, передусім її виробничої 
складової; зміні функціональної структури поселень за рахунок звуження місто 
формувальних галузей, погіршенні геоекологічної ситуації в містах та ін. 
Залежно від рівня і виду господарського освоєння території ці зміни 
виявляються по-різному. У староосвоєних аграрних регіонах, де міста 
переважно невеликі, монофункціональні (агропромислові), такі зміни призвели 
до соціально-економічної деградації поселень внаслідок “вимивання” з їх 
структури промислової складової. Посилення у їх соціально-економічній базі 
сфери послуг (торгівлі, освіти, рекреації та ін.) перетворило ці міста у центри 
обслуговування сільських територій. Міські поселення перебувають тепер у 
стадії занепаду, після якої має наступити стадія їх відродження на новій 
соціально-економічній основі. Теперішній стан може вважатися прогресивним 
явищем, бо ліквідовуються неефективні елементи виробничої структури міст, а 
можуть виникнути нові, може бути  змінена структура соціально-економічної 
бази поселень, виникнути інші функції. Це може стати можливим за умови 
наукового обґрунтування місто утворювальних функцій міст, перетворення їх 
на «полюси економічного зростання» для навколишніх територій. Необхідне 
виокремлення певних поселень, т. з. домінуючих центрів, які би поширювали 
інновації, капітал тощо на менш розвинені поселення [4, с. 258]. 

В аграрних районах такими поселеннями можуть бути обласні центри 
(центри дифузії інновацій) і 2-3 міжрайонні центри, у яких мають бути 
зосереджені міжрайонні функції. Всі інші міські поселення мають розвиватися 
згідно з визначеним для нього брендом. 

Для того, щоб визначити бренд міста необхідно сформувати його імідж. 
Його визначають такі параметри [9]: 

- якість життя населення – наявність житла, доступність соціальних 
послуг, якість продуктів харчування, наявність споруд для відпочинку, 
рівень і доступність освіти, лікування; 

- людський капітал (кадрові ресурси), підготовка, підвищення 
кваліфікації, адаптація до нових умов і вимог; 

- інфраструктура – транспорт, зв’язок, засоби передачі даних, готелі, 
побутові послуги; 

- високі технології – здатність території розвивати і підтримувати 
високотехнологічні види діяльності, оновлювати наявну; 

- капітал – маса капіталу, яка сконцентрована на базі території у вигляді 
власних та запозичених засобів; 

- контролюючі органи; 
- інфраструктура бізнесу – доступність і рівень послуг у сфері 

консалтингу, аудиту, відсутність бюрократизму; 
- влада – команда особистостей, компетентність членів команди, стиль 

прийняття рішень. 
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Висновки.  
На сьогодні важливо створення іміджевих  паспортів міст, що дозволило б 

активізувати їх роль у соціально-економічному розвитку територій. 
У аграрних регіонах, де більшість міських поселень – малі міста і селища 

міського типу, їхній бренд можуть формувати 1-2 підприємства виробничої 
сфери чи заклади сфери послуг. Такими підприємствами «урухомлювачами» 
соціально-економічного розвитку міст можуть стати підприємства харчової і 
легкої промисловості, заклади рекреації, торгівлі й освіти. 

У окремих випадках можливий ребрендинг міст, тобто повернення їх до 
попередньої містоформувальної функції. При цьому необхідно враховувати 
ресурсні переваги населеного пункту, його роль у системах розселення, 
положення у міському просторі тощо. 
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Вступ 
Проблема сутності й аналізу основних підходів до оцінки інвестиційної 

привабливості країни залишається достатньо актуальною і розгдядається в 
цілому ряді робіт. З позицій інвестора, інвестиційна привабливість - це 
узагальнена характеристика переваг і недоліків об’єкта інвестування. При її 
вивченні інвестором проводиться суб’єктивна оцінка макроекономічної 
ситуації, що складається в тій чи іншій галузі країни. Інвестиційна 
привабливість визначається досягненням компромісу інтересів інвестора і 
реципієнта інвестицій. Можна виділити критерії, які використовуються у 
вітчизняних наукових дослідженнях для оцінки інвестиційної привабливості 
країни. Для цього скористаємося їснуючої класифікацією і виділимо три 
основні підходи: звужений, факторний, ризиковий [1].  

Основной текст  
Звужений підхід заснований на виявленні якогось основоположного 

чинника, який дозволяє визначити інвестиційну привабливість країни. У цьому 
випадку підхід включає ряд прогнозних досліджень, серед яких: оцінка 
динаміки ВВП, оцінка національного доходу і обсягів виробництва; пропорцій 
норм накопичення і споживання; стан законодавчої системи; управління 
інвестиційною діяльністю; динаміки інвестиційних ринків і т.д. 

Він застосовується виключно для глобальних оцінок інвестиційного 
клімату на території держави. Вперше даний підхід був розроблений і 
застосований західними аналітиками в середині 1960-х рр. минулого століття. 
Гарвардська школа бізнесу з'явилася першопроходьцем в даному напрямку, 
запропонувавши експертну шкалу, що складалася з певних характеристик 
країни-реципієнта. 
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Звужений підхід відрізняється простотою аналізу та розрахунків. Він 
універсальний, його можна використовувати для дослідження інвестиційної 
привабливості господарських систем різного рівня. У той же час цей підхід 
ігнорує об'єктивні зв'язку фактора інвестицій з іншими ресурсними факторами 
розвитку економіки країни. З одного боку, оцінки даних показників є в якійсь 
мірі унікальними, з іншого - мають досить обмежене значення для вибору 
стратегії експорту капіталу. 

В результаті, для отримання більш точної оцінки інвестиційної 
привабливості економічних систем стали збільшувати і ускладнювати систему 
аналізованих експертами критеріїв і використовувати кількісні (статистичні) 
показники. Поява досить великої групи країн з перехідною економікою і 
особливими умовами інвестування зумовило в кінці 1980-х рр. необхідність 
створення нових методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості. 
Це стало причиною виникнення наступного підходу. 

Факторний підхід ґрунтується на оцінці сукупності факторів, що 
впливають на інвестиційну привабливість. Підтримують цей метод оцінки такі 
автори як В. Головатюк, C. Хасанов, С. Юлдашев, А. Спесивцева [2].  
Особливістю його є те, що до сих пір ще не сформований остаточний перелік 
цих факторів. При цьому можна виділити групу характеристик, які присутні в 
класифікації всіх авторів. Серед чинників, що враховуються виділяють: 
політичні, соціальні, економічні (найбільш впливають), екологічні, кримінальні, 
фінансові, ресурсно-сировинні, трудові, виробничі, інноваційні, 
інфраструктурні, споживчі, інституційні, законодавчі. 

На відміну від звуженого факторний підхід спирається на облік цілого 
ряду всіляких чинників, які складаються з близьких за змістом показників. 
Подальша робота ведеться не з кожним показником окремо, а з узагальненою 
групою – фактором. Даний підхід має ряд переваг. він дозволяє зробити 
висновки про інвестиційні перспективи розвитку країни в цілому та її регіонів 
окремо, дає можливість оцінити більшість показників статистичними методами 
і обґрунтувати достовірність отриманих результатів за допомогою визначення 
ступеня тісноти кореляційної зв'язку між розглянутими категоріями. 

Однак існують і певні недоліки розглянутого підходу, зокрема, він не 
дозволяє окремо оцінити інвестиційний потенціал і інвестиційний ризик 
регіону, а також. 

Третій підхід – ризиковий, заснована на ризикової оцінці привабливості 
суб'єктів господарювання. Складові методу критерії враховують як рівень 
потенціалу вкладень капіталу, так і ризиків. Крім того, співвідносяться 
соціально-економічний потенціал території та рівень інвестиційних ризиків. Ці 
два показника суперечать один одному. У їх «взаємопов’язані» складається 
найбільші труднощі для особи, що приймає рішення про інвестування. Один 
критерій оцінює об'єктивну сторону процесу, тобто інвестиційний потенціал 
економічної системи, інший - неформальні фактори інвестиційного ризику. 

Результатами підходу часто користуються стратегічні інвестори, оскільки є 
можливість порівняти розраховані співвідношення для альтернативних 
вкладень і зробити більш обґрунтований вибір об'єкта. Основною перевагою 
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ризикового підходу є те, що він дозволяє оцінити окремо інвестиційний 
потенціал і інвестиційний ризик, при цьому використовується досить багато 
факторів, щоб дати найбільш точну оцінку. Недоліком підходу є суб'єктивність 
думок експертів щодо визначення ваги відповідного потенціалу або ризику. 

Факторний і ризиковий підходи до визначення інвестиційної 
привабливості мають загальний математичний інструментарій в їх кількісному 
визначенні. Практично для всіх існуючих підходів, до оцінки інвестиційної 
привабливості країн, характерне використання різноманітних економіко-
статистичних методів. У переважній більшості автори цих методів вдаються до 
побудови інтегральних показників, що дозволяють визначити інвестиційні 
умови економічної системи і наступні змістовні інтерпретації та рекомендації. 

Висновки 
Таким чином, на підставі викладеного вище, можна зробити наступні 

висновки. Звужений підхід до оцінювання інвестиційної привабливості країни 
відрізняється простотою аналізу та розрахунків. Він універсальний, його можна 
використовувати для дослідження інвестиційної привабливості господарських 
систем різного рівня. У той же час цей підхід ігнорує об'єктивні зв'язку фактора 
інвестицій з іншими ресурсними факторами розвитку економіки країни. 
Факторний підхід ґрунтується на оцінці сукупності факторів, що впливають на 
інвестиційну привабливість. особливістю його є те, що до сих пір ще не 
сформований остаточний перелік цих факторів. На відміну від звуженого 
факторний підхід спирається на облік цілого ряду всіляких чинників, які 
складаються з близьких за змістом показників. Перевагою ризикового підходу є 
те, що він дозволяє оцінити окремо інвестиційний потенціал і інвестиційний 
ризик, при цьому використовується досить багато факторів, щоб дати найбільш 
точну оцінку. Недоліком підходу є суб'єктивність думок експертів щодо 
визначення ваги відповідного потенціалу або ризику. Ризиковий підхід 
використовується міжнародними рейтинговими агентствами. 

Кожен підхід до оцінювання інвестиційної привабливості країни має свої 
переваги, недоліки і межі застосування. Чим більше підходів і методів буде 
використано в процесі оцінки, тим більше імовірність того, що підсумкова 
величина буде об'єктивним нормативним відображенням інвестиційної 
привабливості. 
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В статье проанализированы условия современного этапа финансовой среды, 

позволившей развиться и укрепиться такому глобальному явлению, как трейдинг. 
Исследованы дальнейшие условия перспективы развития трейдинга на украинскм 
финансовом рынке. 

Ключевые слова: финансовый рынок, трейдинг на финансовых рынках, 
глобализационные процессы. 

The article analyzes the conditions of the current stage of the financial environment. The 
causes and prerequisites of globalization processes, in particular financial globalization, which 
allowed developing and strengthening such a global phenomenon as trading, are examined. 

Key words: financial market, trading in financial markets, globalization, processes 
Суттєвою ознакою сучасного розвитку світової економіки є поширення 

глобалізаційних процесів. Це справляє вплив на міжнародні економічні 
відносини,  визначаючи тенденції розвитку локальних економік.  

Під час цього відбувається інтеграція національних економік світу для 
вирішення масштабних світових проблем.   

Глобалізаційні процеси обумовлені об`єктивними причинами  першою з 
якої є науково-технічний прогрес, що запровадив новий рівень суспільних 
відносин; другою - організаційно-економічні відносини, транспортні та 
комунікаційні зв’язки (зниження витрат на трансакції); третьою - є загострення 
загальних проблем пов’язаних зі збереженням та розвитком цивілізації. [1]  

З початком ХХІ століття особливе значення набули фінансово-економічні 
питання світової перспективи, фінансова глобалізація, формування нової 
фінансової цивілізації. Фінансово-економічними проблемами стають: еволюція 
та структурна трансформація виробничих корпорацій і банків на фінансові 
корпорації, перетворення світових ринків – на віртуальні фінансові ринки, 
віртуалізація глобальних фінансів і дезінтеграція економіки. [2] Активний 
розвиток соціальних мереж в Інтернеті починається, коли його проникнення 
складає близько 70% населення. В 2003-2005 роках більшість розвинених країн 
досягли цього рівня [3] 

Згідно з даними [4] 66% інтернет-користувачів використовують для виходу 
в Інтернет смартфон, 40% - домашній ноутбук, 36% - стаціонарний домашній 
комп’ютер, 5% - стаціонарний комп’ютер на роботі. Тобто можна зазначити, 
що 70% (поріг активності користувачів) був подоланий протягом 2019 року. 

Одним з направлень яке сформувалось завдяки поширенню інтернету є 
поява інтернет-трейдингу.  

https://www.vuzlib.su/me_kneu/9-1.htm
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Рис.  Динаміка проникнення інтернету у суспільство [4] 

 
Інтернет-трейдинг – це система роботи з цінними паперами, яка дає 

інвестору доступ до біржової інформації, а також дає можливість укладати 
угоди з купівлі-продажу цінних паперів на біржі в режимі реального часу за 
допомогою спеціальної сертифікованої програми, встановленої на 
персональному комп’ютері [5] 

У США та в Західній Європі торгівля цінними паперами в інтернеті 
розпочалась ще середині 90-х років ХХ століття. Наслідком цього стало 
збільшення кількості фондових ринків за рахунок внутрішніх інвесторів 
держав. [5] 

Вітчизняний ринок цінних паперів існує відносно недавно в  порівнянні з 
економіками світових країн, але завдяки фінансової  глобалізації поступово 
зростає його роль в інвестиційних процесах. 

Офіційною датою запуску інтернет-трейдингу є 26 березня 2009 року, коли 
можливість онлайн-торгівлі цінними паперами вперше з’явилася на фондовому 
майданчику ВАТ «Українська біржа», яка запустила його у розквіт фінансової 
кризи. [5,6 10,11] 

Сучасний етап характеризується можливістю для будь-якого користувача 
ставати учасником фондового ринку, а зокрема акціонером.  

Аналізуючи сучасні інформаційні, наукові джерела [7-12] можна  
визначити основні чинники, що впливають на впровадження та 
розповсюдження інтернет-трейдингу і як наслідок на його перспективність: 

Умови та переваги полягають в наступному [ 7-12 ]: 
Доступність та оперативність. Швидкість. Існування безлічі в мережі 

інтернет аналітичної інформації у тому числі і безкоштовної. Можливість 
використання сертифікованих програм для доступу до фондової біржі (QUIK, 
WEB2L, SmartTrade). [8] 

Відповідна система багаторівневого захисту. Завдяки обов'язковому 100%-
ному депонуванню грошей та цінних паперів для здійснення операцій на 
фондовій біржі, а також використанні багаторівневої системи захисту, в т.ч. 
використанні електронного цифрового підпису (ЕЦП) було залучено 
внутрішнього українського інвестора. 

Зручність. Можливість участі в торговельному процесі в зручному режимі.  
Формування інвестиційного портфеля з найпривабливішими активами з внесенням 
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коректування час від часу.  
Рівні умови для всіх учасників. У зв’язку з автоматизацією процесів  

змінилась поведінка  брокерів у зв’язку зі зміною їх комісії (знизились). Тому  
увагу привертають також інвестори з незначним капіталом. 

Незначні витрати для облаштування робочого місця.  Низький бар'єр 
входження дозволяє будь-якому користувачу розпочати торгівельний процес, 
незначні витрати при вході є наслідком невисоких ризиків. До цього також 
можна віднести не дуже чутливий поріг виходу. 

Застосування маржинальної торгівлі (метод кредитного плеча) 
маржинальна торгівля є одним з напрямків розвитку інтернет-трейдингу. 
Взагалі маржинальна торгівля це проведення спекулятивних торгівельних 
операцій з використанням грошей і товарів, що надаються спекулянту в кредит 
під заставу обумовленої суми — маржі. Особливістю цієї торгівлі є те що 
отримувана сума грошей (або вартість отримуваного товару) як правило у 
декілька разів перевищує розмір застави (маржі), іншими словами інвестору-
трейдеру надається кредитне плече. Відбування подій та всього  робочого 
процесу в реальному часовому інтервалі. В режимі реального часу можно 
відстежувати рух грошей, торговельних позицій, котирування та новини. 

Окрім умов, що забезпечують переваги інтернет-трейдингу існують і 
недоліки до  яких відносяться: інституційні ризики,  відносно слабка 
захищеність від технічних збоїв, відсутність регламентації використання 
електронних документів на законодавчому рівні. [7] 

Вищевикладене можна  узагальнити тезою, що на даний час є можливість 
дрібним користувачам брати участь у фінансових процесах, які відбуваються на 
фондових ринках, стаючи повноправними учасниками. Низький бар'єр 
входження, застосування маржинальної торгівлі служить мотивацією до 
початку  процесу з незначними ризиками. Різноманітність стратегій в 
залежності від індивідуальності користувача також сприяють входженню в 
торговельний процес все більш нових інвесторів.  
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Аннотація. В умовах глобальної пандемії одним із основних завдань управління 

підприємством має бути створення ефективної системи антикризового менеджменту. У 
статті досліджено проблему застосування антикризового управління на підприємстві в 
умовах пандемії, теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з 
управління підприємством в умовах кризи. Визначено відмінності між традиційними 
кризовими явищами і дестабілізацією бізнесу із-за пандемії. 

Ключові слова: антикризове управління, глобальна криза, пандемія, фінансова 
стабільність, підприємницька діяльність. 

Abstract. In conditions of global pandemic, implementation of efficient crisis management 
system should be among crucial tasks of enterprise management. The research is targeted at 
processes of enterprise crisis management system control in conditions of pandemic. The economic 
essence of crisis management is the subject of the research. 

Key words: crisis management, global crisis, pandemic, financial stability, entrepreneurship. 
Вступ. Сучасна економічна ситуація у світі, характеризується двома 

словами – «пандемія» і «економічна криза». Більшість українських підприємств 
вимушені здійснювати антикризове управління шляхом оптимізації витрат, 
скорочення штатів, зміни у стратегії та тактиці діяльності та інші заходи. 
Бізнес-процеси супроводжуються такими незадовільними факторами як: 
невиконанням контрагентами договірних зобов'язань, збільшенням дебіторської 
заборгованості, вимушеним звільненням персоналу, збільшенням фактів 
шахрайства, тощо.  

Забезпечення успішного ведення підприємницької діяльності в умовах 
пандемії і кризи можливо за умови адаптування антикризового управління до 
карантинних та обмежувальних заходів з боку держави. Тому необхідно 
переглянути раніше оцінені ризики з максимальним використанням 
альтернативних процедур та сучасних технологій. 

Основний зміст. Антикризове управління в умовах пандемії повинно 
передбачати оцінку доцільного терміну тривалості режиму карантину з 
урахуванням усіх виявлених ризиків та забезпечення відповідної адаптації 
антикризових заходів, зокрема: 

1) створення багаторівневої системи ризик-менеджменту та удосконалення 
стратегічного планування і аналізу, як важливих елементів кризового 
управління і прийняття рішень на підприємстві; 
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2) забезпечення видалених робочих місць для швидкої адаптації на 
належному рівні, а саме переведення більшості співробітників в режим 
дистанційної роботи із забезпеченням необхідного оснащення; 

3) забезпечення необхідної підтримкою, яку можна забезпечити завдяки 
децентралізованим цифровим робочим просторам. Цей підхід активізує 
колективний інтелектуальний потенціал підприємства й забезпечує працівників 
засобами ефективного надання взаємної підтримки в умовах самоорганізації; 

4) оперативна підтримка клієнтів і партнерів;  
5) збільшення гнучкості організації, додаткові вимоги щодо кібербезпеки. 
Антикризове управління в умовах пандемії доцільно зосередити у трьох 

основних циклів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні цикли антикризового управління в умовах пандемії 

(розроблено авторами) 
 

Отже антикризове управління є функцією менеджменту, яка забезпечує: 
уникнення кризових ситуацій; зменшення або ліквідацію наслідків фінансової 
кризи на підприємстві; забезпечення належного рівня платоспроможності. Від 
ефективності проведення антикризових заходів на підприємствах буде залежати 
їх майбутнє існування чи згортання діяльності. 

Висновки. Ситуація з поширенням коронавірусу виявила низьку 
готовність до реагування на загрозу масштабної пандемії, засвідчила 
недосконалість національних систем кризового менеджменту, а також наявність 
суттєвих вразливостей у різних сферах (передусім охорони здоров’я та 
біобезпеки, економіки тощо). 
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Аннотация. В работе рассматривается объективные процессы, связанные с 

глобализацией экономики и обострением конкуренции на товарных и финансовых рынках, 
объемы информации и необходимость ее оперативной обработки для принятия 
управленческих решений. Внедрение системы управления, ориентированную на создание и 
рост стоимости бизнеса, менеджмент, который должен разработать принципиально 
новую модель бизнеса. 

Ключевые слова: Финансовый менеджмент, финансовая модель, финансовая 
стратегия, стоимость бизнеса, показатели стоимости, максимизация стоимости, 
финансовые ресурсы, система принципов. 

Annotation. The work examines the objective processes associated with the globalization of 
the economy and the aggravation of competition in the commodity and financial markets, the 
amount of information and the need for its prompt processing for making management decisions. 
Implementation of a management system focused on the creation and growth of business value, 
management, which must develop a fundamentally new business model. 

Key words: Financial management, financial model, financial strategy, business value, value 
indicators, value maximization. 

Вступление 
На современном этапе развития рыночных отношений задачи по 

управлению финансами компаний, функционирующих в условиях 
нестабильного социально-экономического окружения, приводят к реализации 
системного подхода. Стоит задача выделения ключевых, системообразующих 
факторов финансовой политики. Ими могут выступать такие интегральные 
параметры, как ликвидность, суперпозиция векторов финансовых потоков, 
финансовая устойчивость и др. Другой немаловажный аспект – безусловная 
интеграция финансовой стратегии в качестве основной подсистемы в 
генеральной стратегической концепции управления компании.  

Таким образом, сущность финансового менеджмента можно определить, 
как систему принципов и методов разработки и реализации управленческих 
решений, связанных с формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов компании, и организацией оборота ее денежных средств. 

Основной текст 
Эффективное управление финансовой деятельностью должно 

обеспечиваться реализацией ряда принципов, основными из которых являются 
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следующие (см. таблицу 1): 
Таблица 1 

Базовые принципы финансового менеджмента 
Базовый принцип 

финансового 
менеджмента 

Экономическая сущность 

Интегрированность 
с общей системой 

управления 
предприятием 

В какой бы сфере деятельности компании не 
принималось управленческое решение, оно прямо или 
косвенно оказывает влияние на формирование 
денежных потоков и результаты финансовой 
деятельности 

Комплексный 
характер 

формирования 
управленческих 

решений 

Все управленческие решения в области 
формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов и организации денежного 
оборота компании теснейшим образом взаимосвязаны 
и оказывают прямое или косвенное воздействие на 
результаты ее финансовой деятельности 

Высокий динамизм 
управления 

Финансовому менеджменту должен быть присущ 
высокий динамизм, учитывающий изменение 
факторов внешней среды, ресурсного потенциала, 
форм организации производственной и финансовой 
деятельности, финансового состояния и других 
параметров функционирования компании 

Вариативность 
подходов к 

разработке ряда 
управленческих 

решений 

Реализация этого принципа предполагает, что 
подготовка каждого управленческого решения в 
сфере формирования и использования финансовых 
ресурсов и организации денежного оборота должна 
учитывать альтернативные возможности действий. 
При наличии альтернативных проектов 
управленческих решений их выбор для реализации 
должен быть основан на системе критериев, 
определяющих финансовую идеологию, финансовую 
стратегию или конкретную финансовую политику 
компании 

Ориентированность 
на стратегические 

цели развития 
компании 

Какими бы эффективными не казались те или иные 
проекты управленческих решений в области 
финансовой деятельности в текущем периоде, они 
должны быть отклонены, если вступают в 
противоречие с миссией компании, стратегическими 
направлениями ее развития, подрывают 
экономическую базу формирования высоких размеров 
собственных финансовых ресурсов за счет 
внутренних источников в предстоящем периоде 

Авторская разработка 
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Эффективный финансовый менеджмент, организованный с учетом 
изложенных в таблице принципов, позволяет формировать необходимый 
ресурсный потенциал высоких темпов прироста операционной деятельности, 
обеспечивать постоянный рост собственного капитала компании, существенно 
повышать ее конкурентную позицию на товарном и финансовом рынках, 
обеспечивать стабильное экономическое развитие в стратегической 
перспективе. 

В настоящее время наблюдается тенденция все большего преобладания 
стоимостной модели управления, получившей название концепции Value-Based 
Management (далее – VBM), когда основной целью собственников, в том числе 
формулируемой перед менеджментом, становится управление стоимостью 
компании, то есть, прежде всего, капитализацией генерируемых бизнесом 
денежных потоков, а не самими потоками. 

Модель максимизации стоимости как целевая функция управления 
финансами компании характеризуется следующими основными особенностями: 

o определяет собственников как главных субъектов в системе 
экономических интересов, связанных с деятельностью компании: владельцы 
как конечные претенденты на доход в наибольшей степени заинтересованы в 
эффективном управлении принадлежащим им бизнесом; 

o гармонизирует экономические интересы основных субъектов, связанных 
с деятельностью компании. Собственники, заботясь о максимальном 
увеличении своего благосостояния, одновременно способствуют росту 
благосостояния всех других экономических субъектов; 

o интегрирует основные цели и задачи эффективного функционирования 
различных служб и подразделений компании: ни одна из ранее рассмотренных 
целевых моделей не противоречит ориентации на максимизацию стоимости 
бизнеса; 

o обладает более широким спектром и более глубоким потенциалом роста 
в сравнении с другими целевыми показателями, так как учитывает имидж 
компании, организационную культуру, эффект синергизма; 

o гармонизирует текущие и перспективные цели развития; 
o обеспечивает возможность оценки более отдаленной перспективы 

функционирования компании в сравнении с другими целевыми ориентирами; 
o реализует наиболее полную информацию о функционировании 

компании в сравнении с другими оценочными показателями – не только 
фактически достигнутую, но и перспективную; 

o охватывает все основные направления финансовой деятельности — 
инвестирование, финансирование, управление активами и денежными 
потоками, а соответственно позволяет оценить качество всего спектра 
принимаемых финансовых решений.  

Создание и рост потенциала бизнеса должно стать основным фокусом 
деятельности менеджеров. Если на повестке дня действительно рост стоимости 
бизнеса, то менеджерам придётся серьёзно заниматься учётом создаваемой в 
процессе текущей деятельности ценности. Для этого может быть использована 
система управления, объединяющая три направления: 
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1. Управление разрывом в показателях деятельности: компании должны 
оценить, насколько они повысили показатели своей деятельности с точки 
зрения оптимизации затрат, сокращении производственно-коммерческого 
цикла, производительности и рентабельности. 

2. Управление разрывом в адаптивности: компании должны оценить, 
насколько хорошо им удается прогнозировать изменения, своевременно 
начинать соответствующие изменениям трансформации и управлять ими. 

3. Управление разрывом в возможностях: компании должны оценить, 
насколько они хорошо создают инновации в осуществлении деятельности, 
действуют как пионеры в своем секторе рынка, умеют распознать 
стратегическую направленность и сообщить о ней заинтересованным группам 
пользователей информации: собственникам, контрагентам, потенциальным 
инвесторам. Компании, стремящиеся к лидерству, должны уметь 
идентифицировать, создавать и использовать совершенно новые возможности 
бизнеса, которых в отрасли еще не существует. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, становиться ясна необходимость разрабатывать 

инструментарий управления, позволяющий генерировать альтернативы, то есть 
управлять процессом определения различных средств, при помощи которых 
можно добиться поставленной цели, решить проблему и реализовать 
возможности. Поэтому менеджмент должен заниматься мониторингом и 
оцениванием не только качества предложенных альтернатив, но и качеством 
сопровождающих их аналитических и организационных процессов. 
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Анотація. У статті проаналізовані основні напрямки досліджень проблеми 

недисциплінованості у дошкільників. Окреслені категорії і види недисциплінованості у дітей. 
Обґрунтовані чинники їх детермінації. Розроблені структурні компоненти, критерії оцінки і 
показники вияву вказаного поведінкового відхилення; охарактеризовані типи 
недисциплінованованих дітей старшого дошкільного віку. 

Ключові слова: поведінкові відхилення, недисциплінованість у дошкільників, 
недисциплінована поведінка старших дошкільників, типи недисциплінованості у дітей, 
чинники недисциплінованості. 

Annotation. The article analyzed the main research areas of the problem of indiscipline in 
preschool children. The categories and types of indiscipline in children are outlined. The factors of 
their determination are substantiated. The structural components, evaluation criteria and indicators 
of manifestation of the specified behavioral deviation are developed; the types of undisciplined 
children of senior preschool age are characterized. 

Keywords: behavioral deviation, indiscipline in preschoolers, undisciplined behavior of older 
preschoolers, types of indiscipline in children, factors of indiscipline. 

Актуальність. Аналіз психолого-педагогічної літератури, на предмет 
досліджень проблеми дисциплінованості як важливої соціально-моральної 
якості дітей / недисциплінованості як найбільш поширеного вияву їх негативної 
поведінки, дозволив диференціювати існуючі наукові дослідження за 
декількома напрямками: дослідження дисциплінованості / недисциплінованості  
у дітей різних вікових груп: старших дошкільників, молодших школярів, 
підлітків (О. Байєр, С.Березка, Л.Славіна, Г.Кузнєцова, В.Харченко); вивчення 
недисциплінованості як одного з критеріїв вияву різних форм поведінкових 
відхилень у дітей (К.Суятинова, В.Целуйко);  визначення дисциплінованості як 
однієї з характеристик сформованості культури поведінки у старших 
дошкільників; як критерію сформованості позитивних соціальних стереотипів 
поведінки старших дошкільників; як прояву вольової поведінки старших 
дошкільників (С.Березка, Л. Соловйова, М.Федорова); дослідження 
різноманітних аспектів виховання й розвитку старших дошкільників, де 
проблеми дисциплінованості / недисциплінованості розглядаються у контексті 
їх вивчення (Т.Фасолько, О.Шишова). Проте чинники детермінації, види 
недисциплінованості, методика її виявлення саме у дітей дошкільного віку 
розроблена недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. Серед наукових тлумачень поняття 
недисциплінованість виявлено принаймні два основні підходи. У межах 
першого підходу (переважно психологічні дослідження), недисциплінованість 
вивчається як феномен волі, вольової та довільної поведінки, риса особистості 
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дошкільника і визначається науковцями як негативна морально-вольова якість 
особистості, яка виражається в невмінні або небажанні організувати власну 
поведінку відповідно до колективних чи суспільних вимог;як невідповідність 
між вимогами, що висуває суспільство до поведінки індивіда і діями індивіда у 
відповідь на висунуті вимоги [1; 6].  

У рамках другого підходу (переважно педагогічні дослідження), 
«недисциплінованість» аналізується науковцями, виходячи з особливостей 
поведінки дитини та її відповідності встановленим правилам і визначається як 
свідоме порушення загальновизнаних соціальних норм і правил поведінки, 
ігнорування прохань, порад, вказівок дорослих, в залежності від форм вияву і 
наслідків, що впливають на благополуччя інших людей [7].  

Ми визначаємо недисциплінованованість як негативну соціально-моральну 
якість особистості, яка виражається у невизнанні і порушенні дитиною 
прийнятих норм поведінки та засвідчується неслухняністю, неорганізованістю, 
неуважністю, втручанням у свободу інших людей, провокуванні однолітків на 
порушення дисципліни, порушенням норм організації життєдіяльності. Вона 
виявляється у демонструванні дитиною недисциплінованої поведінки – 
зовнішньої і внутрішньої активності дошкільника, що проявляється під час його 
взаємодії з оточуючим середовищем та засвідчується деструктивними діями і 
вчинками, порушеннями соціальних стандартів та моральних норм. 

Види недисциплінованості. У психолого-педагогічній літературі 
представлені різноманітні класифікації недисциплінованості у дітей. 
Г.Кузнєцова, В.Харченко, радять диференціювати недисциплінованість за 
категоріями відповідних проблем:  проблем у сфері стосунків, недоліків у 
широті і спрямованості інтересів, відхилень в емоційно-вольовій сфері [3]. 

Л.Славіна пропонує для класифікації недисциплінованості 
використовувати низку критеріїв. Так, на основі критерію врахування 
специфіки чинників недисциплінованості, її класифікують за такими видами:  
патогенна недисциплінованість, що виникає внаслідок порушень в діяльності 
нервової системи, хвороб головного мозку; психосоціальна 
недисциплінованість, як наслідок статевовікових змін, акцентуацій характеру, 
недоліків у розвитку розумової та емоційно-вольової сфери дитини; соціальна 
недисциплінованість, яка проявляється у порушеннях морально-правових норм, 
асоціальних формах поведінки, деформації системи внутрішньої регуляції, 
референтних і ціннісних орієнтацій, соціальних установок. За характером 
вияву, недисциплінованість розподіляють на: відкриту (поведінкову), що є 
реакцією на відповідні недисциплінарно-зумовлюючі фактори та  приховану 
(глибинну), що пов’язана з внутрішньо особистісними й індивідуальними 
особливостями. За характером виникнення, розрізняють первинну і вторинну 
недисциплінованість, де первинна, як правило,  є джерелом вторинної. За 
тривалістю протікання, недисциплінованість є: ситуативна, що традиційно 
пов’язана з нетривалими конфліктними ситуаціями; тимчасова, що 
зустрічається періодично за подібних умов, проте яка ще не набула стійкого 
характеру; стійка для якої характерними є тривалість і регулярність вияву [5]. 

С.Кривцова, А.Морозов розглядають недисциплінованість дітей старшого 
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дошкільного та молодшого шкільного віку як різновид їх негативної поведінки 
та радять шукати причини недисциплінованості дітей вказаної цільової групи в 
глибинах психіки дитини, оскільки природа негативної поведінки дошкільника 
визначається, перш за все, його емоційними проблемами. Тому виділяють п’ять 
основних причин недисциплінованості у дітей, а саме: 

1) незабезпечення однієї з базових потреб дитини  - потреби в увазі, що є 
необхідною умовою нормального розвитку й емоційного благополуччя дитини. 
Незабезпечення вказаної потреби буде зумовлювати пошук дитиною інших 
способів привернення до себе уваги дорослих, порушень дисципліни, зокрема. 

2) бажання дитини самоствердитись, яке об’єктивно виникає у ситуаціях 
надмірних опіки і контролю з боку батьків та виникає у кризові періоди 
психовікового розвитку трьох і семи років як протест-бунт дитини. 

3) реальні чи уявні образи дитини на дорослих, в першу чергу батьків, 
родичів (братів, сестер), які виникають у відповідь на психотравмуючі 
обставини та ситуації, що об’єктивно зменшують увагу дорослого до дитини 
(розлучення батьків, повторний шлюб батьків, народження ще однієї дитини в 
сім’ї тощо).  

4) втрата дитиною віри у власний успіх через ускладнення стосунків з 
дорослими й однолітками, занижену самооцінку. Науковці називають це 
ефектом «зміщеного неблагополуччя», який зумовлює вибір дитиною 
негативної моделі поведінки через зневіру у власні сили та успіх.  

5) незабезпеченість потреби у самоствердженні, яка як і потреба в увазі є 
важливою базовою потребою дитини [2; 4]. 

Методика діагностування недисциплінованості у дошкільників. У 
розробці методики діагностування недисциплінованості у дошкільників, 
необхідною є розробка  критеріїв, показників і типів її вияву. У структурному 
аспекті недисциплінованість як різновид негативної поведінки у дітей 
дошкільного віку є системним негативним поведінковим утворенням, який 
включає в себе такі компоненти: емоційно-ціннісний, когнітивний, 
поведінковий. Їх  сформованість може вивчатися за відповідними критеріями 
оцінки і показниками вияву. Критерії оцінки недисциплінованості з 
відповідними показниками вияву представлені у таблиці 1.  

Схарактеризовані вище структурні компоненти, критерії оцінки, показники 
вияву старшими дошкільниками недисциплінованості використовуємо для 
визначення типів недисциплінованості. Беручи до уваги частоту та характер 
порушень дошкільниками поведінки, вважаємо за доцільне виділити три 
основні типи недисциплінованості старших дошкільників: неумисно - 
ситуативний, умисно - деструктивний, залежно - наслідувальний.  

Дошкільники неумисно – ситуативного  типу припускаються порушень 
дисципліни рідко, неумисно, частіше дотримуються норм, поводяться 
самостійно і впевнено. У дітей цього типу недисциплінованості переважає 
впевнена і конструктивна поведінка, дитина прагне дотримуватися норм і 
правил; неумисні порушення поведінки поодинокі, ситуативні, 
супроводжуються докорами сумління. Дитина визнає свої помилки, 
намагається їх виправити і не повторювати; характеризується критичною 
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самооцінкою та адекватною реакцією на зауваження дорослих; вирізняється 
оптимістичним самопочуттям, емоційною врівноваженістю, умінням позитивно 
вливати на свій настрій, стан, дії, поведінку; володіє необхідною системою 
знань про  моральні норми, межі припустимої поведінки;  може протистояти 
порушенням норм поведінки іншими дітьми; налагоджує конструктивну 
взаємодію, розв’язує конфлікти переважно  у мирний спосіб. 

           Таблиця 1. 
Характеристика критеріїв оцінки і показників вияву недисциплінованості 

старших дошкільників 
Критерії Показники критеріїв 

 
 

Відхилення  в 
емоційно-вольовій 

сфері 

Невміння контролювати свої емоції та настрій; 
низький рівень розвитку саморегуляції, довільності 
емоційно-вольової сфери і поведінки; емоційна 
несприйнятливість, незадоволеність кимось-чимось; 
неадекватне реагування на вимоги, звернення, 
вчинки оточуючих. 

 
 

Вузькість кругозору 

Недоліки у широті й спрямованості пізнавальних 
інтересів; байдуже ставлення до навчання, праці, 
спільної діяльності; незначний обсяг уявлень і знань 
про самого себе, довкілля, соціальні норми 
поведінки; неадекватність картини світу й 
самооцінки. 

 
 
 

Деструктивний 
характер взаємин з 

оточуючими 

Неповага до дорослих, конфлікти з однолітками, 
невміння домовитися, нездатність працювати в 
команді; невміння поступитися, визнати свої 
помилки; розв’язність; демонстративна, 
егоцентрична поведінка; невміння вислухати 
співрозмовника, спокійно відстояти власну думку; 
відсутність турботи про інших; грубість, посягання 
на свободу інших, прояви насилля. 

 
Типовими проявами поведінки дітей дошкільного віку, які увійшли до 

складу умисно-деструктивного типу недисциплінованості, виступають: 
прагнення привернути до себе увагу, продемонструвати іншим свої 
можливості, проявити лідерські здібності; самовпевнена поведінка, прояви 
егоїзму та егоцентризму; намагання вплинути на інших, збурити їх, 
спровокувати на порушення дисципліни; свідомі й часті порушення 
дисципліни, небажання підкоритися доцільним вимогам і правилам; емоційно 
неврівноважені, імпульсивні, поведінка залежить від стану й настрою; важко 
адаптується до нових умов життя, налагоджує взаємодію; самооцінка 
неадекватна, завищена; критичність переважає над самокритичністю;  не визнає 
своїх помилок, звинувачує інших у негативних наслідках;  часто конфліктує, не 
здатний до компромісів, вдається до погроз, агресії, фізичного тиску. 

Дошкільники залежно-наслідувального типу недисциплінованості 
характеризуються такими особливостями: вирізняються несамостійною, 
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залежною поведінкою; розраховують на допомогу ззовні; легко підкоряються 
сильнішим та успішнішим за себе, охоче виконують їхні вказівки і доручення; 
нездатний ризикувати, прагнуть уникнути неуспіху, можливих покарань; 
посідають низький соціальний статус в групі; невпевнені у собі, 
характеризуються заниженою самооцінкою, низькими очікуваннями й  
домаганнями; прагнуть уникнути конфліктів, залишитися осторонь; підбурені 
іншими, можуть стати агресивним,  поводитись войовничо; імпульсивні, 
нездатні до саморегуляції і самоконтролю; легко відтворюють негативні зразки 
поведінки авторитетних дітей. 

Висновки. Таким чином, нами визначені основні напрямки досліджень 
проблеми недисциплінованості у дошкільників. Окреслені й проаналізовані 
категорії і види недисциплінованості у дітей. Обґрунтовані чинники 
детермінації недисциплінованості у дітей старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку. У розробці методики вивчення недисциплінованості у старших 
дошкільників розроблені структурні компоненти, критерії оцінки і показники 
вияву вказаного поведінкового відхилення; визначені й охарактеризовані три 
основні типи недисциплінованості старших дошкільників: неумисно - 
ситуативний, умисно - деструктивний, залежно - наслідувальний.  
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Анотація. В статті розглядається одна із актуальних проблем сьогодення підготовка 

агроінженерів у сучасних умовах розвитку ринку праці. Зазначену проблему розглянуто на 
прикладі професійної підготовки майбутніх агроінженерів, що здійснюється в закладах 
вищої освіти України. Основна увага зосереджується на розкритті сутності підготовки 
агроінженерів у сучасних умовах розвитку ринку праці. 

Ключевые слова: агроінженери, ринок праці, професійна підготовка  
Abstract. One of the topical problems of the present day training of agricultural engineers 

from the current minds of the development of the market is considered in the statistics. The problem 
is assigned to the application of the professional training of maybut agroengineers, so that they can 
be found in the main projects of Ukraine. The main respect for the development of agricultural 
engineers on the day of the preparation of agricultural engineers from the current minds for the 
development of the market. 

Key words: agroengineering, rinok pratsi, professional training 
Вступ. Сучасні тенденції на ринку праці агропромислового комплексу 

висувають високі вимоги до фахових знань та професійної підготовки 
агроінженерів. Сучасний агроінженер виконуючи професійні завдання, 
постійно стикається з інноваційними технологіями і нестандартними 
ситуаціями, які потребують необхідних знань, умінь та навичок.  Часто 
приходиться розробляти унікальні методи для вирішення проблем, 
застосовуючи нові рішення і технології. Організовувати ефективне 
використання сучасної сільськогосподарської техніки та обладнання на 
підприємстві. Ефективність використання визначається в ході різних 
досліджень. Саме агроінженер впроваджує нові технології для автоматизації 
робочих процесів, монтує, налагоджує та обслуговує спеціалізоване 
обладнання, складає звіти про роботу. У зв'язку з цим, підготовка майбутній 
агроінженерів повинна бути професійно-якісною. 

Аналіз Єдиної державної електронної бази з питань освіти України 
дозволив встановити, що фахівців з агроінженерії здійснюють: 18 закладів  за 
рівнем магістра (на базі бакалавра), бакалавра на базі молодшого спеціаліста – 
26 закладів, бакалавра на базі повної загальної середньої освіти – 24 заклади 
освіти, молодшого бакалавра – 8 закладів освіти, фахового бакалавра – 45 
закладів освіти [5]. 

Основний текст. На освіту, як різновид соціальної практики, впливають 
культура, економіка, політика, технології. Особливо помітний вплив 
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інтегральних політико-економічних, соціально-культурних, науково-технічних 
факторів [1]. 

Сьогодні існує великий дисбаланс між навичками, які формуються у 
студентства і навичками які потрібні на робочому місці [2; 4]. Тому одним із 
головних завдань педагога організувати освітній процес так, щоб сформувати 
необхідні навички. 

Щоб підготувати молоде покоління до постійно мінливих ситуацій на 
ринку праці, в процесі освіти необхідно створювати умови для того, щоб 
молоді люди оволоділи технологіями самоорганізації і самопрезентації, вибору 
і прийняття рішень, розвитку критичного і діагностичного мислення.  
Навчальні програми в постіндустріальну епоху повинні бути спрямовані на 
розвиток критичного мислення, комунікативних навичок, творчої 
винахідливості і навичок взаємодії, оскільки найбільш затребуваними в 
новітню епоху виявляються здібності до проектування творення 
міжособистісних стосунків [3]. 

Однак сьогодення значною мірою змінилося. Діяльність сучасних 
агроінженерів носить багатофункціональний характер, вона характеризується 
системним підходом до вирішення складних науково-технічних завдань, 
використанням комплексу природних, технічних і соціально-гуманітарних 
наук.  

На перший план в цих умовах виходить формування особливих 
компетенцій, заснованих на фундаментальних і технічних знаннях, умінні 
аналізувати і вирішувати проблеми з використанням міждисциплінарного 
підходу, готовності до командної роботи, готовність до самовдосконалення та 
самоосвіти. 

Будь-який фахівець виходить на ринок праці зі своїм знаннями і вміннями. 
Щоб бути здатним за короткий термін освоїти передові технології і бути 
конкурентоспроможними на ринку праці, агроінженер повинен володіти в 
першу чергу фундаментальними знаннями з фахових дисциплін та 
професійними навичками. 

Особливістю професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні є 
розширення переліку напрямів підготовки спеціалістів, оновлення 
номенклатури спеціальностей. Нові форми господарювання у сільській 
місцевості, вимоги ринку праці щодо багатофункціональності фахівця 
викликала потребу у розширенні спеціальностей, формування нових моделей 
підготовки спеціалістів відповідних спеціальностей, наповнюваності змісту 
освітньо-професійних програм та освітньо-професійних характеристик.. 

Заключення і висновки. Сучасний стан аграрного виробництва вимагає 
системного підходу з метою вибору стратегії до підготовки агроінженерів. 
Випускник, який отримав знання широкого профілю, зможе реально 
адаптуватися до наявних потреб ринку і отримати роботу. Поліпшення якості 
підготовки агроінженерів, зростання їх конкуренції на ринку праці сприяють 
створенню привабливого образу вітчизняної освіти, підвищують рівень 
благополуччя агроінженерів, а, значить, і країни в цілому.  
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Анотація. В роботі розглядаються акти та реформи уряду Сполучених Штатів 
Америки в період другої половини ХХ сторіччя, які спричинили найбільшого впливу на 
освітню систему країни, зокрема вищу освіту. 

Ключові слова: нормативно-законодавча база, закон, освіта, вища освіта.   
Abstract. The paper examines the acts and reforms of the United States government during 

the second half of the twentieth century, which caused the greatest impact on the national  
education system, including higher education. 

Key words: legal framework, law, education, higher education. 
Одним з найважливіших показників всебічного розвитку будь-якої країни, 

зокрема й Сполучених Штатів Америки, є наявність сформованої та актуальної 
до сучасних потреб законодавчої та нормативно-правової бази вищої освіти, що 
є підґрунтям для розвитку, проведення реформ та успішного функціонування 
освітньої галузі в цілому. 

Аналіз літературних джерел свідчить про наявність інтересу науковців до 
вивчення та дослідження змін в нормативно-законодавчій базі американської 
системи вищої освіти. Питання розвитку вищої освіти в США досліджували 
науковці С. Брюнер, Е. Едді, Е. Джеймс та інші. З кола вітчизняних науковців 
свої дослідження в цій галузі проводили В. Бондаренко, Н. Гаврилюк, 
О. Ельбрехт, В. Кудін, І. Козубовська, В. Лола, О. Стойка, Л. Сідун, Л. Тарасюк 
та інші.  

Метою статті є теоретичний аналіз нормативно-законодавчої бази з питань 
освіти США другої половини ХХ ст. та визначення її впливу на розвиток 
американської системи вищої освіти. 

У політичній системі США вищим органом законодавчої влади є Конгрес, 
що складається з двох палат: нижня – Палата представників, верхня – Сенат 
Сполучених Штатів. Вищим органом виконавчої влади в країні є президент 
США. Міністерство освіти, як федеральний орган влади, був створений в 
1979 р. шляхом поділу міністерства охорони здоров'я, освіти і соціального 
забезпечення на міністерство освіти і міністерство охорони здоров'я і 
соціальних служб США [1]. На відміну від багатьох інших країн, освіта в США 
є децентралізованою, де основну роль відіграють влада штатів і місцеві 
освітянські ради. До завдань міністерства входить розподіл федеральних 
фінансових коштів на освіту, збір інформації про заклади освіти, забезпечення 
рівного доступу до освіти [2]. 
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В другій половині ХХ ст. система освіти Сполучених Штатів Америки 
зазнала значних змін в законодавстві, і як наслідок – реформування. Більша 
кількість змін була спричинена розвитком космічної галузі та запуском РСФСР 
першого супутника в космос. Тому, прийнята Конгресом серія законів в 60-х 
роках супроводжувалася виділенням значних коштів з Федерального бюджету 
на освіту та значно змінила курс освітньої політики, державну систему освіти 
та зміст діяльності закладів освіти. 

За часів правління Дуайта Ейзенхауера (1953-1961 рр.) було проведено 
багато освітніх та наукових ініціатив,  прийнято декілька законодавчих актів, 
серед яких одним з найвагоміших є Закон про освіту в інтересах національної 
безпеки (The National Defence Education Act, 1958 р.) [3]. Закон визначав 
основну мету державної політики в галузі освіти – зміцнення військово-
технічного потенціалу США шляхом забезпечення країни професійно 
підготовленим персоналом для оборонної сфери. Для цього було збільшено 
фінансування на вдосконалення американських навчальних програм протягом 
чотирьох років. Федеральна допомога надавалась навчальним центрам та 
студентам інженерних спеціальностей. Також, цим законом були визначені 
заходи з розвитку наукового потенціалу країни, підготовки фахівців з технічних 
і природничих наук, іноземних мов; особлива увага в законі приділялась 
пошуку і навчанню талановитої молоді, зокрема за допомогою програми 
Національної студентської позики на захист (The Student Loan Program). 

В роки правління Джона Кеннеді (1961-1963 рр.) було прийнято декілька 
актів про освіту, наприклад, Закон про професійну освіту (The Vocational 
Education Act, 1963 р.) та Закон про розвиток вищої освіти (The Higher 
Education Act, 1963 р.). Але головна заслуга Кеннеді була в його боротьбі з 
расовою сегрегацією. 19 липня 1963 р. президент Кеннеді вніс до Конгресу 
законопроект про громадянські права, за умовами якого заборонялась будь-яка 
сегрегація в усіх громадських місцях [4]. 

За часів Ліндона Джонсона (1963-1969 рр.) активно проводилась боротьба 
з бідністю. Адміністрацією Джонсона було започатковано та впроваджено 
програму «Велике суспільство» («The Great Society»). Це низка 
внутрішньодержавних програм, метою яких було проведення соціальних 
реформ щодо викорінення бідності та расової сегрегації. В цей час були також 
запущені нові і вкрай важливі програми з реформування освіти та надання їй 
федеральної підтримки. Програма «Велике суспільство» в цілому нагадувала 
«Новий Курс» (1933-1939рр.) Рузвельта, але головна відмінність полягала в 
соціальній спрямованості. Деякі з проектів «Великого суспільства» були 
ініційовані Джоном Ф. Кеннеді. У 1963 р. почав значно збільшуватись 
інвестиційний фонд державних навчальних закладів завдяки закону про 
технічне забезпечення вищої освіти. Також були прийняті закони про розвиток 
професійної освіти та закон про доступність вищої освіти, який визначав умови 
кредитування навчання і будівництва коледжів. 2 липня 1964 р. президент 
Ліндон Джонсон підписав Закон про громадянські права (The Civil Rights Act of 
1964), прийнятий Конгресом, за умовами якого, окрім заборони расової 
дискримінації в сфері торгівлі, послуг та наймі на роботу, урядова комісія з 



 Современная научная идея ‘2020                                                                                                                                     

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   62 

питань освіти регулярно доповідала президенту і конгресу про недоліки в сфері 
надання всім рівних освітніх послуг незалежно від раси, кольору шкіри, 
віросповідання або національного походження на всіх рівнях державної освіти. 
В 1965 р. був прийнятий Закон про вищу освіту, відповідно до якого відбулося 
збільшення федеральних грошей, що надавалися університетам; запровадження 
стипендій та позик з низькими відсотками для малозабезпечених студентів; 
створення національного учительського корпусу для навчання бідних верств 
населення. У цей період розпочався перехід від інституційної допомоги, яка 
фінансувалася федеральним шляхом, до індивідуальної допомоги студентам [5]. 

За роки правління Річарда Ніксона (1969-1974 рр.) характер реформ в сфері 
вищої освіти був незначним. На початку 70-х років він вперше акцентував 
увагу на розвитку програми кредитування у сфері вищої освіти. Тобто, якщо 
студент не мав змоги самостійно заплатити за навчання, держава повинна була 
йому допомогти та надати кредит. Це стало основною метою федеральної 
програми фінансової допомоги студентам. 

Президент Джеймс Е. Картер (1977-1981рр.) підписав Закон про 
організацію управління освітою (The Department of Education Organization Act, 
1979 р.), відповідно до якого було організовано Департамент з питань освіти, 
який очолювався секретаріатом [6]. 

В роки правління Рональда Рейгана (1981-1989 рр.) за основну мету 
ставилася мінімізація державного втручання в економіку та надання пріоритету 
ринковим відношенням. В 1981 р. Конгресом США було запропоновано 
комплекс заходів, які передбачали збільшення витрат на науково-дослідницькі 
розробки; розвиток наукомістких галузей промисловості, а також підвищення 
кваліфікації працівників та їх перепідготовки. Однак президентом було 
запропоновано розформувати Міністерство освіти та схвалено рішення про 
скорочення витрат на освіту [7]. 

Одним з головних завдань адміністрації президента Джорджа Буша 
старшого (1989-1993 рр.) було реформування освіти. Тому на початку 90-х 
років була прийнята програма «Америка 2000: стратегія національної освіти» 
(«America 2000: A National Education Strategy»). В її рамках визначалися 
стратегічні цілі освіти до 2000 р., а також шляхи і засоби їх досягнення [8]. 
Реалізація програми, що розпочалася в 1991 р., співпала з кризою фінансово-
кредитної системи та економічним спадом в США, що призвело до скорочення 
асигнувань соціальної сфери, зокрема освіти. В цей час значно зросла вартість 
вищої освіти в державних навчальних закладах. Проте в 1992 р. були збільшені 
розміри допомог студентам з малозабезпечених сімей, про що була внесена 
поправка до закону про вищу освіту. 

Період правління Біла Клінтона (1993-2001 рр.) відзначався економічним 
підйомом та збільшенням витрат на соціальну сферу, розвиток науки і 
фундаментальні дослідження. Наприклад, розмір гранта Пелла зріс до 3300 дол. 
У системі вищої освіти відбулися такі зміни: впроваджувалися гранти 
додаткових можливостей (Supplemental Educational Opportunity Grants) для 
студентів з малозабезпечених сімей; розроблялися програми підготовки 
абітурієнтів до вступу в університети, зорієнтовані на дітей з різних етнічних 
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груп; впроваджувалися елементи дистанційної освіти; розроблялися основи 
безперервного навчання тощо [7]. 

Таким чином, державна підтримка та увага до освітнього питання з боку 
законодавчої влади США сприяли розвитку та покращенню американської 
системи вищої освіти другої половини ХХ сторіччя. Отже, всебічна державна 
підтримка та фінансування стимулюють освітню та наукову діяльність до 
активного розвитку. Нормативно-законодавча база є підґрунтям якісної та 
добре збалансованої системи освіти і науки в державі. 
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Анотация. Использование инновационных форм и технологий спортивной 
деятельности, в частности флешмоба позволит сделать занятия физическим воспитанием 
нестандартными и интересными, отвечают всем требованиям современного 
педагогического процесса. Мы попытались отойти от традиционных подходов в 
физическом воспитании, чтобы заинтересовать студентов, изучая нетрадиционные 
приемы, используя элементы нового, которые оживляют и делают занятия 
разнообразными. 

Выполнение упражнений флешмоба под музыку создает у тех кто занимается 
представление о характере движений, их временных характеристиках, повышает 
пространственную точность и выразительность движений, развивает эстетический вкус. 
Танцевальный стиль выполнения упражнений стимулирует проявление положительных 
эмоций в занимается, повышается эмоциональное восприятие окружающего мира. 
Эстетические эмоции дают возможность осуществить большее количество повторений 
различных упражнений не замечая усталость, что дает значительный тренировочный 
эффект на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.  

Благодаря тесному согласованию движений с музыкой, растут выразительные 
возможности физических упражнений. У студентов создается впечатление, что те, кто 
занимаются рассказывают о себе, раскрывают свои чувства и мысли на языке движений. 

Объективным критерием эффективности концептуального подхода является 
повышение у студентов их социальной активности, качественное повышение учебно-
познавательной продуктивности, повышение духовности личности каждого студента. 

Ключевые слова: флэшмоб, студенты, инновационная форма, упражнения 
ритмической гимнастики, музыка, элементы танца. 

Abstract. The use of innovative forms and technologies of sports activities, in particular of the 
flash mob will make physical education interesting and extraordinary, to meet all the requirements 
of modern educational process. We tried to move away from traditional approaches in physical 
education to motivate students, studying non-traditional techniques, using elements of the new that 
animate and make lessons more varied. 
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Exercise flash mob to the music creates for those who are engaged in understanding about 
the nature of the movements, their timing, and increases the spatial precision and expressive 
movements, develops aesthetic taste. Dance style exercise stimulates the expression of positive 
emotions in deals, increased emotional perception of the world. Aesthetic emotion enable a greater 
number of repetitions of various exercises not noticing fatigue, which gives a significant training 
effect on the cardiovascular and respiratory systems.  

Thanks to the close coordination of the movements with the music, rising expressive potential 
of physical exercise. Students have the impression that those who do talk about themselves, reveal 
their feelings and thoughts in the language of movement. 

The objective criterion of the effectiveness of the conceptual approach is to increase students ' 
social activity, a qualitative increase educational productivity, enhance the spirituality of each 
individual student. 

Keywords: flash mob, students, innovative form, exercises rhythmic gymnastics, music, 
elements of dance. 

Вступление. 
Применение элементов флешмоба на занятиях по физическому 

воспитанию сочетающего в себе духовное и физическое, где основным 
средством является музыка и движение.  Элементы флешмоба - эффективное 
средство развития ритмичности движений, чувство коллективного ритма, 
согласованности действий в пространстве и времени. 

Участвуя в флэшмобе студенты получают возможность: эмоциональной 
подзарядки (получить заряд хорошего настроения) почувствовать себя 
свободным от стереотипов поведения; самоутверждения, ощущение 
причастности к общему делу. Современный флешмоб с элементами 
ритмической гимнастики и танца является одним из эффективных средств 
формирования двигательной культуры студентов высших учебных заведений.   

Используемая с этой целью физкультурная деятельность связана с 
физическим упражнением, сущность которого отражает целенаправленно 
выполняются двигательные действия, включающие как моторно-
исполнительные (операционные механизмы), так и познавательные, проектно-
смысловые и эмоционально-оценочные аспекты [3,4].  Таким образом, функции 
физической культура студентов наиболее полно реализуются в системе 
физического воспитания, направленного на решение следующих основных 
задач: 

- всестороннее развитие физических способностей и на этой основе 
укрепление здоровья и обеспечение высокой работоспособности в 
соответствии с требованиями выбранной профессии; 

- овладение техникой двигательных действий различных видов спорта; 
- овладение специальными знаниями, формирование потребности 

систематически заниматься физическими упражнениями; 
- освоение организаторских умений и навыков по проведению 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Основной текст. Цель исследования: проанализировать современные 

средства, формы и методы развития личности студента, в которых эффективно 
сочетаются воспитание физических и духовных возможностей студентов, 
способствует формированию двигательной культуры студентов; повысить 
мотивацию к предмету; предложить необходимые знания, подход и умение 
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эффективно принести максимум пользы от флешмоба. 
Использование на занятиях по физическому воспитанию приемов 

«флешмоб» позволит более действенно обеспечить гармоничное сочетание 
умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное 
состояние человека, дать заряд положительных эмоций, снять негативное 
настроение после прохождения предыдущих пар, дать общий эффект радости 
от общения и успешного преодоления труда.  Общей основой ритмических 
занятий является использование музыки и движения [2]. 

Хорошо подобранная к движениям музыка постепенно развивает 
музыкальную память, музыкальную и двигательную культуру [5,6].  Для 
правильного восприятия ритма музыки используются различные движения 
ногами: ходьба, бег, прыжки. 

Основу флешмоба в занятиях составляли: 
 общеразвивающие гимнастические упражнения (ходьба, бег, прыжки, 

приседания, наклоны, повороты туловища, головы); 
 упражнения художественной гимнастики (волны, взмахи, пружинные 

движения, равновесия, повороты, прыжки) 
 упражнения с палками, гантелями, эспандерами; 
 элементы хореографии, ритмики, пантомимы; 
 танцевальные упражнения, танцы народные и современные. 

С помощью этих средств решаются задачи физического воспитания.  
Танцевальные элементы упражнений используются на занятиях физической 
культуры позволяют формировать у студентов представление о 
выразительности и грациозности движений и общей красоте положения тела.  
На каждом занятии разнообразные виды физических упражнений, можно 
сопровождать музыкой - ходьбой, бегом, дыхательными упражнениями [1]. 

Правильно подобранные и четко дозированные упражнения ритмической 
гимнастики способствуют совершенствованию физических качествах (силы, 
скорости, гибкости, выносливости, координации, ловкости) в комплексе.  
Музыкальное сопровождение обогащает проведения занятий и делает еще 
более эмоциональным.  Кроме эстетического воздействия оно способствует 
развитию музыкального слуха, чувства ритма. 

При составлении комплексов флешмоба следует придерживаться 
следующих рекомендаций: помнить об оптимальной дозировке каждого 
упражнения; высоком темпе выполнения упражнений; большой амплитуде 
движений; эстетике движений, а также не забывать, что занятие должно 
проводиться поточным методом. 

При планировании и проведении занятий с флешмоба следует 
придерживаться структуры занятия.  В ходе своей деятельности мы 
использовали флешмоб на занятиях в подготовительной, основной и 
заключительной части занятия в зависимости от запланированных задач, 
содержания раздела, формы деятельности (фронтальной, группой, 
индивидуальной) и продолжительности, с соблюдением основных 
дидактических принципов - сознательности и активности, систематичности,  
последовательности, постепенности, доступности, наглядности, учета 
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специфики средств.  Наиболее оптимальной продолжительность комплекса 
флешмоба: в подготовительной части - 20%; основной - 30%; заключительной - 
10%. 

На занятиях по гимнастике, в зависимости от направленности включая 
флешмоб в основную часть, можно применять упражнения со скакалками, с 
обручами, мячами, фитболами, а также упражнения с элементами акробатики.   

Анализируя результаты работы, следует отметить, что внедрение на 
занятиях физического воспитания флешмоба с здоровьесберегающих 
деятельности позволило решению таких задач: повысить интерес студентов к 
занятиям физическим воспитанием в вузе и мотивацию к соблюдению 
здорового образа жизни; повысить успеваемость по предмету: повысить 
динамику роста физической подготовленности студентов; повышение 
двигательной активности при дефиците времени; улучшения психологического 
состояния; развитие чувства ритма, музыкальности, пластичности, бодрости 
духа; развитие самостоятельности и изобретательности; содействие 
взаимодействию с партнером и в коллективе. 

Выводы 
Использование элементов флешмоба на занятиях по физическому 

воспитанию создает: 
 положительный эмоциональный фон, который с удовольствием 

воспринимается студентами и способствует проявлению ощущении, 
эмоций в создании ими музыкального двигательного образа; 

 эмоциональное возбуждение способствует повышению 
работоспособности, позволяет выполнять большое по объему и 
интенсивности мышечную работу; 

 одним из эффективных средств формирования двигательной культуры 
студентов высших технических учебных заведений. 

На занятиях с элементами танца и гимнастических упражнений с 
использованием музыки воспитывается чувство ритма, развивает 
эмоциональность, создает музыкальный двигательный образ на фоне развития 
физических качеств. 

Выполняя движения под музыку студенты совершенствовали 
двигательную активность, координацию движений, скорость изменения 
движений в соответствии с характером музыки, способствовало развитию 
чувства ритма, эмоциональности и выразительности движений, проявление 
своего внутреннего «я». 
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Аннотация. В статье рассматриваются разные подходы изучения и формирования 

патриотизма подрастающего поколения средствами психологических практик. 
Описывается опыт формирования патриотизма подрастающего поколения благодаря 
проекту «Живая память Великой Победы». 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, проект, патриотический 
проект, психологические практики, программа обучения волонтеров, межпоколенный 
диалог. 

Annotation. It is discussed in the article various approaches of the study and formation of 
patriotism among the younger generation by psychological practices. The experience of forming the 
patriotism of the younger generation through the project "Living Memory of the Great Victory" is 
described. 

Keywords: patriotism, patriotic education, project, patriotic project, psychological practices, 
volunteer training program, intergenerational dialogue. 

Формирование граждан – патриотов является одной из главных задач 
государства. Патриотизм в отечественной психологии изучается с позиции 
нескольких подходов: как личностная и специальная ценности (В.Г. Алексеева, 
О.А. Журавлев и др.); как нравственное количество личности (Б.Г. Братусь, 
В.В. Гонеева и др.); как ценностно-смысловое образование (А.В. Битюева, 
Д.А. Леонтьев и др.); как потребность и мотив (И.А. Васильева, Л.Е. Душацкий 
и др.); как направленность личности (А.И. Агеев, С.Т. Смольков и др.); как 
отношение (Н.И. Ильин, В.Н. Косырев и др.); как личностная характеристика 
(А.И. Крупнов, С.И. Кудинов и др.). Несмотря на большое количество подходов 
к изучаемому вопросу, роль и место патриотизма в процессе формирования 
личности остаются недостаточно изученными. 

Интересен подход изучения и формирования патриотизма подрастающего 
поколения средствами психологических практик. При этом психологическая 
практика, ставшая своеобразным «бумом» современной психологии, заняла 
ведущее положение в работе с личностью и должна приобрести массовый 
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характер в раскрытии и развитии личностного потенциала человека, 
приведении в соответствие предъявляемых к нему требований как гражданину 
Отечества с его возможностями осмысления исторического прошлого. При 
этом психологические практики должны опираться на системно-
функциональную модель, содержащую: когнитивный, ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой и предметно-практический компоненты. 

1. Когнитивный компонент характеризует знания, взгляды, убеждения 
человека. Формирование знаний и представлений наших современников о роли 
и значении Победы в войне в мировой и отечественной истории, развитие 
патриотической культуры населения,знаний истории родного края и России, 
чувств любви к Родине, долга, чести, ответственности перед Отечеством, 
отношений к собственной истории и смыслам служению Родине является 
предметом деятельности всех институтов социализации. 

2. Ценностно-смысловой компонент отражает необходимость 
формирования системы ценностей, смыслов и отношений с Родиной, 
саморегуляции поведения личности (свобода выбора смыслов, целей и средств 
их достижения; осознанность их выбора и т.д.). Опыт освоения основ служения 
Отечеству в рамках наследия Победы обладает ресурсом уменьшения риска 
непринятия, отторжения ценностей патриотизма, что порой наблюдается в 
формах декларативностииумозрительностипрактики формирования 
патриотизма в формате типа «Флешмоб». 

3. Эмоционально-волевой компонент отражает необходимость 
формировать эмоциональную (эмоции, чувства) и волевую 
(целеустремленность, инициативность, решительность, выдержка, 
самообладание, дисциплинированность и т.д.) сферы. Для формирования 
осознанности патриотизма как ведущей характеристики гражданина 
необходимо использовать психологические практики, позволяющие перейти от 
осознания образа «Я в обществе» к осознанию образа «Родина во мне», 
способности переживатьсвое отношение к Родине как нечто внутреннее. 

К сожалению, современный человек порой проявляет равнодушие к 
интерпретации прошлого и к образам будущего, что приводит к кризису 
поведения, связанному с фрустрацией, негативным и агрессивным отношением 
к действительности. 

4. Предметно-практический компонент освоения опыта защитников 
Родины нацелен на формирование у людей общественно-ориентированных 
форм поведения, практической деятельности человека на благо Родины, 
служения Отечеству, готовности руководствоваться в своей жизни интересами 
общества и государства, а не только личными интересами. При этом важна 
возможность полученияопытапроявления патриотизма. Его можно приобрести 
при участии в патриотических проектах. 

Проекты выступают одной из форм социальной деятельности общества, 
порождающей гражданскую идентичность и формирующую менталитет 
молодежи, социальные нормы поведения подрастающего поколения, 
укрепляют гражданскую позицию и патриотизм. Их актуальность обусловлена 
современным состоянием общества в отношении восприятия событий Великой 
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Отечественной войны разными возрастными категориями населения: 
пожилыми людьми, испытавшими на себе все тяготы войны или воспитанными 
на воспоминаниях о героизме народа, и молодежью, практически лишенной 
возможности непосредственного общения с участниками тех великих событий. 
Реализация проектов позволит сократить разрыв между поколениями, 
сформировать историческую память, воспитать настоящих граждан и 
патриотов своей Родины. 

Проект «Живая память Великой Победы» разработан в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» и направлен на установление 
основополагающих принципов дальнейшего совершенствования системы 
патриотического воспитания в рамках реализации региональных программ 
патриотического воспитания молодежи, поддержан Федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмолодежь) (соглашение №091-10-2019-087 от 
21.10.2019 ИГК 0000000009119Q0Н0002), Международной академией наук 
педагогического образования, EURASS, администраций гг. Армавира, 
Новокубанска и Новокубанского района. 

Данный проект включал прохождение нескольких этапов: 
I. Поисково-исследовательский. 
1.1. Сбор материала о событиях в Армавире в годы Великой Отечественной 

войны и проведение цикла лекций «Армавирцы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» с последующим обсуждением с обучающейся молодежью. 

1.2. Определение памятных мест, достойных высаживания зеленых 
символов памяти,которыми стали: 1) мемориал «Обелиск 6680 жителям города 
Армавира, Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов, 
расстрелянным и замученным немецко-фашистскими захватчиками в период 
оккупации август 1942 – январь 1943 г.» (скульптор С. Камышин, 2015); 2) 
памятник Маршалу Г.К. Жукову (скульптор С. Камышин, 2012), который 
дважды побывав в Армавире: в 1920 и 1955 гг. и его именем названы улица 
города, МАОУ СОШ № 7; снят документальный фильм «Г.К. Жуков и 
Армавир». 

1.3. Разработка эскизных проектов благоустройства территорий: 1) 
озеленения территории МО г. Армавир – пространственная композиция улиц 
Ефремова и Маршала Жукова (памятник Г.К. Жукову); 2) озеленения 
территории мемориала «Обелиск 6680 жителям города Армавира, 
Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов, расстрелянным и 
замученным немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации август 
1942 – январь 1943 г.». 

II. Практическая часть. 
2.1. Формирование волонтерства. В обучающий курс по программе 

подготовки волонтеров проекта «Живая память Великой Победы»входили 
общегородской урок истории «Армавирцы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»(кинотеатр «Марс», около 250 участников), мастер-классы по 
изготовлению в авторском исполнении символа проекта (свидетельство об 
авторских правах № 019-009 103 от 11.11.2019), тренинги, обучающие 
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семинары, на которых участники обсуждали волнующие их вопросы и учились 
защищать свои проекты, ставшие результатом научно-поисковой деятельности 
по сохранению в памяти героических страниц как страны, так и каждой семьи, 
конкурс фототизеров. 

Содержание проекта включало и создание Альманаха «Живая память 
Великой Победы: во славу жизни, единства и будущего», в котором поведены 
итоги научно-поисковой деятельности [1]. На презентации книги 
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и обучающаяся 
молодежь гг. Армавир и Новокубанск, Новокубанского района, гости из 
г. Краснодара и близлежащих регионов (около 200 участников). 

При подготовке и проведении патриотическогопроекта «Живая память 
Великой Победы» учитывались: 

 необходимость связывания в содержании исторического военного 
прошлого с актуальными событиями настоящего, конкретными 
проблемами, стоящими перед молодежью и обществом; 

 восстановление и упорядочивание тех связей с историей войны, которые 
востребованы накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне; 

 понимание того, каким образом и в каких проявлениях Образ Великой 
Победы детерминирует настоящее, определяет специфику прошлого и 
направленность будущего; 

 необходимость участников и волонтеров проекта «Живая память 
Великой Победы» актуализировать потребность стать наследником 
Великой Победы, осознания причастности к истории будущего, 
сохранения отечественных традиций и исторической памяти;  

 развитие интереса к прошлому, настоящему и будущему России, т.к. 
именно этот интерес является познавательным аспектом социальной 
потребности формирования патриотизма (А. Петровский, 
Г. Фортунатов). 

Психологические практики формирования патриотизма личности на 
традициях самоотверженной защиты Родины и ее величия, обеспечивают 
синтез интеллектуальных, эмоционально-волевых сфер личности с ценностями 
и смыслами, способствующие формированиюпозитивных отношений и 
общественно-ориентированных форм поведения на благо Родины. 

Поэтому основной задачей формирования патриотизма является поиск 
того духовного стержня, который мог укрепить нашу молодежь в реальной 
жизни, сохранив громадный потенциал героических традиций, позитивных 
возможностей для человека, что таит в себе коллективная память о России 
ХХ в., иинноваций, связанных с созданием привлекательного образа будущего. 
От того, какая интерпретация смыслов и значений событий прошлого найдет 
отражение в сознании и чувствах современной молодежи, зависит ее 
отношение к прошлому, настоящему и будущему России. От решения этой 
проблемы будет зависеть будущее российского общества и государства, а 
такжесохранение идентичности всего народа. 
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Анотація. У статті проаналізовано найбільш показові факти південноукраїнської 

регіональної урбозоонімії на рівні фонетичного оформлення. Виявлено різницю в оформленні  
кличок самиць кішок і собак, яку демонструє асонанс [а]. Мінімальна кількість звуків у 
кінонімах задовольняє їх  вокативну функцію. 

Ключові слова: урбозоонімія, кінонім, феліонім, кличка 
Abstract. The article analyzes the most demonstrative facts of the South Ukrainian regional 

urban zoonymy at the phonetic level. There is a difference in the handling of pet names of female 
cats and dogs, which demonstrates the assonance [a]. The minimum number of sounds 
in kinonyms satisfies their vocative function. 

Key words: urbozoonymy, kinonym, felionym, pet name 
Вступ. Увага сучасних містян до повсякдення реалізується в дедалі  

дрібнішій фрагментації мовної картини світу. Цей факт очевидний при 
розгляді, наприклад, онімної сфери, де тільки упродовж кількох останніх 
десятиліть з’явилися нові  царини, які потребують детального вивчення.  

Серед усіх груп онімів зооніми посідають осібне місце й натепер 
розглядаються не тільки як одиниці мови, але й як прецеденти, які втілюють 
водночас із номінативною, ідентифікувальною та диференціювальною 
функціями, властивими всім онімам, вокативно-асоціативну функцію, яка 
реалізована  сукупно семантикою й фонетичним оформленням зоонімів. 

Специфіка фонетичого складу й  фоносемантики в зоонімах хоч і не часто, 
але була предметом вивчення лінгвістів, які встановлювали ознаки 
фонетичного діалектного впливу на клички (Аркушин Г.Л.), виявляли зв’язок 
між значенням слова та його звуковою формою (Гусєвої Є.В., Петращук І.).  У 
цьому дослідженні ми прагнули виявити особливості фонетичного оформлення  
регіональної південноукраїнської міської зоонімії (феліоніми й кіноніми) з 
огляду на те, що попередні спостереження дозволяли виявити неоднаковість 
фонетичного оформлення кличок за біологічними родинами тварин і статями, а 
переконлива кількість деяких номінативних фактів аж ніяк не вказувала на  
випадковість. 

Основна частина. Фонетична специфіка урбозоонімів пов’язана з 
мотивацією тієї чи тієї клички. Тому найбільший інтерес викликають 
немотивовані або клички з прихованою мотивацією, де частково її й компенсує 
фонетичне оформлення. Майже всі клички такого типу являють собою 
авторські оказіоналізми: Ойя, Свєга, Сюся, Сяпа, Упа, Фтуша, Аф, Нер, Сег, 
Ерк, Юша (феліоніми); Амис, Амрей, Ір, Ірк, Лек, Орт, Утан, Чір, Ют 
(кіноніми). У тих випадках, де можна було з’ясувати мотивацію подібних 
кличок шляхом анкетування, господарі не могли згадати, що/хто були мотивом 
такої клички, і відповідали, що так склалося й так зручно й коротко. Останнє 
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вказує на вокативну функцію зоонімів, особливо це актуально для кінонімів, 
адже собак часто доводиться гукати на прогулянках і тренуваннях.  

Відсутність семантичних і додаткових атрибутивних ознак у зооніма 
підштовхує власників до створення фоносемантичних оказіоналізмів. При 
цьому помічено, що в філіонімах переважають звуки [а] (Аба, Аблая, Бада, 
Бара, Дайна, Айташ, Асан) та [і] ( Істіна, Івита, Кіті, Лілі, Рішуні, Сніф, Тімі). 
При цьому асонанс [а] більше трапляється у мотивованих і немотивованих 
феліонах на позначення самиць: Альза, Аманта, Забавка, Зайка, Рада, Райда, 
Кітана, Ланда, Лара. Це пов’язано ще й з тим, що прикінцевий [а] типовий і 
маркує родо-статеву приналежність у кличках самиць кішок (як і собак). 

У кличках котів асонанс котрогось звука явно не виражений. Швидше 
можна стверджувати про помірно виражену алітерацію: Буба, Бубз(Котобубз), 
Гріг, Дадік, Жужик, Кікусь, Лолік, Мамчик, Мямлик, Пупс. 

У кличках собак-самиць також часто спостерігається  асонанс [а]: Ава, 
Агаша, Аста, Байда, Байра, Даза, Дара, Кася, Лана, Южана. Тим часом у 
кличках самців повтори голосних чи приголосних хоч і трапляються (Акташ, 
Алан, Тотті, Фарфік), але переваги, як у феліонімах, котрийсь із них не має. 

Серед зібраних регіональних феліонімів виражена ономатопея: Мура, 
Мураня, Мурашка, Мурка, Мурлися, Мурляшка, Мурркися, Мурчетта, Мурися, 
Мурік, Муркіс, Мурло, Мурчелло, Мурчик, Мурись; Мявус. 

Впадає в око й різниця в  кількості складів у кличках собак і котів: 
односкладових оказіональних кличок  в рази більше серед кінонімів (Аго, Бек, 
Вім, Ел, Сан, Рей, Нер, Лой, Кан, Ір, Зут, Дар, Нет, Ют, Гай, Шот, Шах, Чез). 
А серед фелінонімів найбільше двоскладових оказіоналізмів: Лады, Бєга, Бєся, 
Васєна, Бусі, Деві, Масік, Лефорт, Зяма, Дусік. 

Висновки. Фонетична специфіка оформлення міських феліонімів і 
кінонімів південної України дозволяють висловити окремі спостереження: на 
фонетичному рівні виявлено різницю в оформленні  кличок самиць кішок і 
собак, яку демонструє асонанс [а]. Мінімальна кількість (3-5) звуків у кінонімах 
задовольняє їх  вокативну функцію. 
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Анотація. У роботі розглядається еволюція концепту ВОЙОВНИЧІСТЬ у французькій 
мові, що здійснюється із застосуванням комплексного підходу сучасної когнітивно-
дискурсивної парадигми лінгвістики, а саме етимологічного аналізу досліджуваного 
поняття. 

Ключові слова: діахронія, семасіологічні зв’язки, етимологія, концепт, войовничість, 
французька мова. 

Abstract. This paper is a study of the evolution of the concept of BELLICOSITY in the French 
language, which is carried out by a global approach of the modern cognitive and discursive 
paradigm of linguistics on the basis of the etymological analysis of the studied concept. 

Key words: Diachronic, semasiologically Report, Etymology, Concept, Bellicosity, French 
Language. 

Новітні аналітичні дослідження мови характеризуються комплексним 
підходом, зокрема щодо особливостей її функціонування. У контексті 
когнітивно-дискурсивної парадигми основна увага дослідників зосереджується 
на таких важливих питаннях, як актуальність людського фактору та 
співвідношення мови і мислення. 

У цьому плані особливого звучання набувають дослідження в руслі 
діахронії, так званій історичній перспективі, а результатом роботи філологів, 
поряд з реконструкцією джерел і з`ясуванням чинників багатьох мовних явищ, 
стають унікальні винайдення глибинних асоціативних зв `язків у мові.  

У своєму дослідженні ми спираємося на поняття «множинної етимології», 
що припускає «одночасне існування декількох, іноді – багатьох, 
семасіологічних зв’язків в історії того самого значення» [1]. Подібне бачення 
базується на точці зору про співвіднесення одного і того самого 
предмета / явища з найрізноманітнішими предметами, а одна і та сама дія 
ставала джерелом багатьох асоціацій у свідомості древніх, що пов’язували дану 
дію із широким колом дій / явищ. 

На даному етапі дослідження вирішуватимемо задачу простежити, з чим у 
древній свідомості асоціювалося поняття войовничості та на основі цього 
визначити шляхи становлення значень лексем, що номінують войовничість. 

На нашу думку, логічним було подати етимологічні зв`язки, виявлені на 
основі тлумачних словників [2, 3, 4] у таблиці. 

Проведений відбір лінгвістичного матеріалу, що реконструює фрагмент 
моделі світу древніх на основі мовних даних, відбитих у семантичних 
мотивуваннях концепту ВОЙОВНИЧІСТЬ (див. табл. 1), показав, що 
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войовничість у свідомості древніх французів асоціювалася: 
• з війною (значення ‘війна’ нерідко переходило в значення ‘войовничість’: 

лат. bellum ‘війна’ фр. guerre > лат. bellicosus ‘войовничий’ фр. guerrier); 
• з жертвуванням (значення ‘жертва’ лат. victima, що походить з ⇒ лат. 

vincere ‘жертвувати’ > фр. vaincre ‘жертвувати’); 
• з перемогою (значення ‘перемога’ лат. victorie, що походить з ⇒ лат. wace 

(victoire) ⇒ victoria, victoriosus ⇒ vincere, Victor ⇒ фр. vainqueur 
‘переможець’). 

Таблиця 1 
Еволюція структурних складників концепту ВОЙОВНИЧІСТЬ 

Складники 
концепту 

Дата першого 
згадування Латинський варіант Французький 

варіант 
BELLICISME 1871 Bellicus Belliqueux 
BELLICISTE 1871 bellicus Belliqueux 

BELLIQUEUX 1462, 1468 
bellicosus 

⇓ 
bellum 

Guerrier 
⇓ 

Guerre 

GUERRE 1080 

werra 
⇓ 

guerra 
⇓ 

bellum 

Troubles 
⇓ 

Querelle 
⇓ 

Guerre 
VICTIME 1254, 1495 victima ⇒ vincere Victime 

VICTOIRE 
1080 

 
1155 

victorie 
⇓ 

wace (victoire) 
⇓ 

victoria, 
⇓ 

victoriosus ⇒vincere, 
⇓ 

Victor 

Victoire 
⇓ 

Victoire 
⇓ 

Victoire 
⇓ 

Vaincre 
⇓ 

Vainqueur 
 

Виявлено, що джерела становлення значень лексем, які номінують 
войовничість криються в сакральній сфері і здавна пов’язаними зі такими 
поняттями: 

• війна – лат. werra ⇒ guerra ⇒ bellum, фр. guerre; 
• жертва – лат. victima (vincere), фр. victime (vaincre); 
• перемога – лат. victorie ⇒ Wace (victoire) ⇒ victoria, victoriosus ⇒ vincere, 

фр. vaincre; лат. victoria ⇒ victor фр. vainqueur. 
У древніх індоєвропейських позначеннях войовничості, таким чином, 

виділилися три основних семантичних компоненти значень, що стали джерелом 
як негативної, так і позитивної конотації войовничості. 
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Необхідність звертання до історичного, культурологічного ракурсу 
становлення концепту ВОЙОВНИЧІСТЬ аргументується тим, що в когнітивній 
лінгвістиці наукові дослідження не можуть ігнорувати придбане культурне тло 
носіїв мови. У результаті з’ясувалося, що войовничість вплетена до тканини 
людського життя, співіснує у свідомості людей, об’єднуючи дві інкорпоруючі 
моделі поведінки, з одного боку – протилежні, з іншого боку – 
взаємодоповнюючі 
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Аннотация. В работе раскрывается деятельность и структура надворных и 
провинциальных судов в XVIII веке в России Анализируется создание этих судебных 
учреждений, их компетенция, подсудность. Рассматривается процесс рассмотрения дел в 
провинциальных судебных органах. 

Ключевые слова: суд, провинциальные суды, надворные суды, Россия, XVIII век.  
Abstract. The work reveals the activities and structure of court and provincial courts in the 

XVIII century In Russia, analyzes the creation of these judicial institutions, their competence, 
jurisdiction. The process of reviewing cases in the provincial courts is being reviewed 

Key words: court, provincial courts, out-of-court courts, Russia, XVIII century. 
С 1718 года правительство заинтересовалось административным делением 

государства, причем предполагалось позаимствовать это деление из Швеции.  
Проект Фика согласно санкции государя предполагал разделение губернии 

на провинции и во главе последних ставит генерал-губернаторов, губернаторов 
или коменданта и воевод. Провинция фактически стала подразделением  
губернии. Вскоре административно - территориальное деление стало 
трехзвенным: появились провинции во главе с обер - комендантами. Еще в 
1715г. уезды были ликвидированы, а в 1719г. вместо них были созданы 
дистрикты (округа) во главе с земскими комиссарами.  В 1719 году Россия была 
разделена на 11 губерний. Это число постоянно увеличивалось особенно в 
правление Екатерины II. В 1719 году 29 мая в «росписании московской 
губернии на девять провинций», Владимир был приписан к Владимирской 
провинции.  По этому делению Муром, который входит в состав Владимирской 
губернии в конце XVIII века, был отнесен к Казанской губернии. Во главе 
города стоял воевода (не случайно в ранних документах XVIII века Муром 
называли «воеводским городом»). Позже Муром вошел в состав Владимирской 
провинции Московской губернии. Губернии делились на уезды во главе с 
комендантами. Судебные обязанности в провинциальных городах лежали на 
коменданте, но в Муроме, например, судебные обязанности исполнял воевода 
или капитан-исправник. По Указу от 24 апреля 1713 г при губернаторах 
учредили коллегии, избираемые местным дворянством – ландраты. Они 
подчинялись губернаторам и избирались из числа местных дворян для 
наблюдения за деятельностью губернаторов. На этом основании ландрихтеру 
или земскому судье передавались в ведение суд и расправа во всех городах 
губернии. Обер-ландрихтер считался главным судьей в губернии, a ландрихтер 
в уезде. В соответствии с Инструкцией воеводам 1719 г. предписывается 
наблюдать, чтобы земские судьи (ландрихтеры) «управляли уездный суд по 
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инструкциям». Юрисдикцию ландрихтеров не определили, но по Указу от 1719 
г. ландрихтеры должны «кроме посредственных дел в назначенных им городах 
не вершили, а отписывались о важных и многотрудных и самых спорных делах, 
особенно же о разбойниках в Юстиц-коллегию, в ведении которой они должны 
были находиться». Учреждением должности обер-ландрихтера правительство 
рассчитывало усилить независимость судебной власти от административной.  

На практике в ряде провинциальных губерний Европейской России 
институт ландрихтеров не был создан (например, во Владимирской, 
Нижегородской и ряде других). Система ландрихтеров, не была введена 
повсеместно. Дело в том, что в процессе становления в них просто отпала 
необходимость в связи с созданием в 1718-1720 гг. нижних и городовых судов, 
которым были поручены те же функции что и ландрихтерам. В 1719 году 
вместо ландрихтеров в ряде губернских городов создаются надворные суды или 
гофгерихты также как и ландрихтеры, заимствованные из шведской судебной 
системы и первоначально подчинявшиеся обер-ландрихтерам. Первоначально 
предполагалось учредить надворные суды в каждой губернии, но в 
действительности они были учреждены только в девяти городах: С. Петербурге, 
Москве, Казани, Курске, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске 
и Тобольске. Таким образом, шесть провинциальных городов Европейской 
России получили надворные суды. 

Надворные суды состояли при обер-ландрихтерах, a нижние суды состояли 
при ландрихтерах. Они являлись коллегиальными органами и состояли из 
председателя – обер-ландрихтера и асессоров. С одной стороны, эти суды были 
первыми в нашей стране специализированными судебными инстанциями. С 
другой стороны - надворные суды были важнейшим звеном судебной системы 
России, реорганизованной Петром I. Надворные суды образовывали среднее 
звено реформированной судебной системы, и стали центрами первых в России 
судебных округов. О составе надворных судов специальных законодательных 
актов не было принято. Известно лишь только, что Московский надворный суд 
состоял из трех полковников, одного подполковника и двух царедворцев, а в 
некоторых судах в качестве президентов присутствовали губернаторы или вице 
- губернаторы. Президенты надворных судов назначались либо верховной 
властью, либо Сенатом, вице-президенты и асессоры (а также секретари) - 
Сенатом, по представлению Юстиц-коллегии. Руководителями надворных 
судов в ряде случаев назначались главы местных учреждений общего 
управления - губернаторы и вице-губернаторы. Согласно Указу от 7 августа 
1722 г., согласно которому президентами соответствующих надворных судов 
определялись воронежский, казанский и сибирский губернаторы, а также 
нижегородский и смоленский вице-губернаторы. 

Подобная кадровая ситуация противоречила исходному замыслу Петра I о 
формировании специализированных судебных инстанций, означая смыкание, в 
форме своего рода личной унии, суда и администрации. Надворные суды чаще 
всего были укомплектованы бывшими военнослужащими, так как активное 
привлечение отставных военнослужащих обеспечивало подобающий 
квалификационный уровень судейского персонала. Отдельные судьи из числа 
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бывших офицеров обладали хорошим юридическим опытом. Итак, надворный 
суд составлял вторую, высшую региональную судебную инстанцию, и ему 
были подсудны дела нескольких губерний. Надворный суд был судом первой 
инстанции для города или уезда, в котором он находился. Ведению надворных 
судов подлежали уголовные и гражданские дела. Вышестоящей инстанцией для 
них была Юстиц-коллегия, в которую поступали жалобы на надворные суды и 
на дела, превышающие их подсудность, а также пересылались доносы 
фискалов. Судебно-исполнительная деятельность надворных судов заключалась 
в организации приведения в исполнение как собственных решений и 
приговоров, так и утвержденных приговоров нижестоящих судебных 
инстанций. Губернаторы могли приостановить решения надворных судов и 
донести об этом Юстиц-коллегии и Сенату, если находили их неправильными. 
В 1722 г. надворные суды были уничтожены, функции же их переданы 
воеводам, а где воевод не было, особым асессорам, вскоре замененным 
судебными комиссарами, получившими право разбирать дела, не превышавшие 
ценою 50 рублей.  

Одновременно с надворными судами были учреждены провинциальные 
или нижние городовые суды, которые составляли низшую ступень в общей 
судебной системе. Для них надворные суды служили апелляционной 
инстанцией. Также они подчинялись Юстиц-коллегии. Надворный суд являлся 
второй судебной инстанцией для гражданских и уголовных дел, решенных в 
низших судебных инстанциях той же губернии. При рассмотрении судебных 
дел на уровне города, где находился надворный суд, он составлял первую 
инстанцию. Надворный суд имел право решать все простые и «расправные» 
дела, и не вносить их на ревизию в Юстиц-коллегию. Дела по доносам 
фискалов он, не решая, должен был отсылать в Юстиц-коллегию. Жалобы на 
надворный суд, как и все дела, превышавшие его власть поступали в Юстиц-
коллегию. Провинциальные суды составляли первую и низшую инстанцию по 
делам гражданским и уголовным. Дела о всякого рода насилиях, грабежах и 
воровстве могли быть окончательно решены воеводами или этими судами, но 
преступник, осужденный ими на смерть или к галерной работе, отправлялся в 
надворный суд, который, посоветовавшись с местным губернатором, вице-
губернатором или воеводой, при согласии с приговором низшего суда, 
возвращал ему преступника для исполнения приговора. В спорном случае дело 
пересылалось на ревизию в Юстиц-коллегию. Апелляция на неправильное 
решение и на медленность производства дела переносилась в надворные суды 
той же губернии. Таким образом, в регионах существовало две судебные 
инстанции, а именно: надворный суд и провинциальные или нижние городовые 
суды. 
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