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Анотація. В роботі розглядається методика підвищення енергетичної ефективності 

вантажних міжнародних автопоїздів згідно концепції інноваційно – технологічного 
енергозбереження на транспорті. 
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Abstract. The paper considers the method of simulation and test increase of energy efficiency 
of international freight trains according to the concept of innovative - technological energy saving 
in transport. 

Key words: transport, truck train, international transportation, transport energy efficiency 
 

В сучасних умовах актуальності енерго-і ресурсозберігаючих 

автотранспортних технологій та інноваційної економіки автотранспорту 

існуючі в теорії транспортних процесів підходи до метафізично-спрощеного 

аналізу функціонування автопоїздів, а також транспортних процесів  і 

технологій [1] мають суттєві недоліки на рівні початкових аксіом і принципів 

формування знань. Так, в цієї теорії прийняти аксіоми нехтування 

конструктивними параметрами автопоїздів та процесами їх енерговитратного 

руху. Рухова операція процесу перевезень, яка є основною, не розглядається, 

вона підмінюється моделлю нематеріального руху автопоїзду як віртуально 

рухомого кузову. За замовчуванням прийняти принципи: а) незмінності 



 Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2021                                                                                                          

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   7 

неврахованих параметрів автопоїздів та характеристик автотранспортних 

технологій; б) нехтування матеріально-виробничою сутністю процесів 

автомобільних перевезень і автотранспортних послуг; в)  нехтування 

енергетичної та техніко-технологічної каузальності автотранспортних процесів; 

г) нехтування конструктивно-технічними та технологічними інноваціями в 

ресурсно-технологічній базі автотранспорту.   

Для можливості реалізації актуальної концепції технологічно- 

інноваційного енергозбереження на АТ [2,3] в НТУ розроблено теорія та 

методи комплексного підвищення енергоресурсної ефективності автомобіля 

(ЕРЕА) узагальненого типу, а також  методи імітаційно-тестового формування 

енергозберігаючих автотранспортних технологій та розглядається суттєво 

новий та актуальний метод технологічно-інноваційного підвищення 

транспортної енергоефективності автомобільних перевезень при оновленні 

рухомого складу. При цьому використаний новий науковий принцип 

інноваційного розвитку технологій  DDIT (developed and described innovating 

technology) що дозволяє прогнозувати вплив  техніко-технологічних інновацій 

на енергоефективність нових автомобілів і транспортних процесів з 

урахуванням технічних, дорожніх та експлуатаційних факторів технологічних 

проектів автомобільних перевезень.  В теорії ЕРЕА в математичних моделях 

аналізу транспортної енергоефективності автомобіля узагальненого типу 

описується новаційна модель структурно-параметричної організації 

конструктивного базису автомобіля (СПОКА). Це дозволяє врахувати: а) 

комплекс його ресурсно-технічних властивостей (складної транспортної 

машини, об’єкту керування рухом, перевізного засобу, знаряддя технологічних 

дій та інші); б) енергоефективність технологічних процедур і процесів в 

транспортному процесі. В якості прикладу використання методів ЕРЕА в статті 

представлені результати  імітаційно-тестового моделювання та аналізу 

транспортної енергоефективності автопоїзду для міжнародних автомобільних 

перевезень.  
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Висновки. 

1. Встановлено, що  для забезпечення  технологічного розвитку 

автотранспорту  необхідні нові методи і методики, що базуються на 

концептуальній ідеї  інноваційного і експлуатаційно-технологічного енерго- і 

ресурсозбереження (ІЕТЕРЗ) у всіх транспортних підприємствах.  

 2. Виявлено, що для формування  технічно-еволюційного і технологічного 

підходів до удосконалення автотранспортних процесів і вибору автопоїздів, а 

також для розробки методики їх концептуального обґрунтування слід 

використовувати математичні моделі теорії енергоресурсної ефективності 

автомобілів.   

3. Сформовано комплекс математичних моделей для імітаційного і 

еталоно-порівнявального аналізу енергоефективності нових АТЗ.   

4. Запропонована методика підвищення транспортної енергоефективності 

нових автопоїздів як ресурсно-технічних засобів транспортного виробництва з 

врахуванням зміни їх конструктивних параметрів 
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Анотація. В данні статті описано становлення і розвиток концепції армоґрунту. 

Стаття є оглядовою, розглянуто історичні корені армованого ґрунту, перше використання 
та застосування на сьогоднішній день. 

Ключові слова: армоґрунт, укріплення ґрунту, інженерна геологія. 
Abstract. This article describes the formation and development of the concept of reinforced 

soil. The article is an overview, the historical roots of reinforced soil, the first use and application 
to date. 

Key words: a reinforced soil, soil strengthening, engineering geology. 
Вступ. 

На сьогоднішній день дуже часто доводиться підсилювати основи будівель 

і споруд, для покращення фізико-механічних властивостей ґрунтів. Одним із 

способів – є армування ґрунтових масивів. 

Армування ґрунтових масивів – це посилення ґрунту іншим матеріалом. В 

інженерній геології і ґеотехніки під цим терміном об'єднують специфічні типи 

керуючих операцій, спрямованих на боротьбу з нестійкістю ґрунтових товщ і 

масивів для попередження (контролю) розвитку небажаних техногенних 

процесів. У спеціальній літературі має різне тлумачення. 

Концепція укріплення ґрунта не нова, вона знаходить свої подоби в 

природних формах і явищах (логовом тварин, гніздами птахами та дією 

корінням). 

Зміцнення грунту було в моді з давніх часів. Деякі з існуючих історичних 

пам’яток свідчать про використання техніки армування землі (Jones, 1978). 

Використання соломи, палиць та гілок для зміцнення глинобитної цегли та 

грязьових будинків використовувалось з найдавнішої частини історії людства. 

[1, с.131] 
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У більшості практичних застосувань армовані ґрунти отримують шляхом 

впровадженняв безперервних арматурних включень (наприклад, смуги, бруса, 

аркуша, мату або сітки) в грунтову масу. 

Найдавніші зразки зміцнення ґрунту, що залишилися, - це Зиккурат 

стародавнього міста Дур-Курігацу, відомий нині як Агар-Куф, та Велика 

Китайська стіна.  

Зиккурат Агар-Куф, що знаходиться в п’яти кілометрах на північ від 

Багдада, був побудований з глиняної цегли товщиною від 130 до 400 мм, 

укріпленої тканими матами з очерету, покладеними горизонтально на шар піску 

та гравію з вертикальними відстанями від 0,5 до 2,0 м. Очерет також 

використовували для формування плетених мотузок діаметром приблизно 100 

мм, які проходять через конструкцію та виконують роль арматури. Висота 

споруди Агар-Куф зараз 45 м, спочатку вважається, що вона була понад 80 м; 

вважається, що йому більше 3000 років. [4 с.9-10] Велика Китайська стіна, 

частини якої були завершені приблизно в 200 р. до н. е., містить приклади 

зміцненого ґрунту, в даному випадку використовували суміші глини та гравій, 

посилений гілками тамариску. [2, с.7] 

Застосування армованого ґрунту в індійських будівлях. У Індії грязьові 

стіни традиційно будують з бамбукових матів - ще один прекрасний приклад 

підсиленого грунту. [3, с.16] 

Сучасна концепція укріплення землі та ґрунтових конструкцій була 

запропонована Касагранде, який ідеалізував проблеми у вигляді слабкого 

ґрунту, армованого високоміцними мембранами, покладеними горизонтально 

шарами. [4 с.11] 

Анрі Відаль перший запропонував такий термін, як «Посилена Земля» в 

1963 р. Про концепцію зміцненого ґрунту містер Відал випадково задумався, 

граючись зі своїми дітьми на пляжі. [3, с.14] 

Концепція Відаля полягала в композиційному матеріалі, сформованому з 

плоских армуючих смуг, покладених горизонтально. 
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У фрикційному ґрунті взаємодія між ґрунтом та армуючими елементами 

відбувається виключно за рахунок тертя, що створюється силою тяжіння. Цей 

матеріал він описав як "Посилена Земля", термін, який став загальним у 

багатьох країнах, і використовується для опису всіх форм зміцнення землі або 

ґрунтових структур. [2, с.7] 

Починаючи з 1980-х років розвиток армованого ґрунту був активним, 

використовуючи цілий ряд будівельних форм та підкріплень, включаючи 

металеві та полімерні анкери, смуги та сітки. Перші сучасні форми армованого 

ґрунту були побудовані в Європі наприкінці 1960-х. Перша стіна МСЕ в США 

була побудована в 1971 році на Шляху 39 біля Лос-Анджелеса. [1, с.131] 

Аж до останнього сторіччя, методи армування ґрунту були широко распро- 

Країна при зведенні об'єктів військового призначення. Ще галли 

використовували пріеми армування ґрунту при будівництві фортифікаційних 

споруд, де застосовували послідовну укладку з чергуванням шарів деревини і 

ґрунту [3, с.10]. У 1822р полковник К. В. Песлі впровадив армування ґрунту в 

англійській армії [5, с.8]. Показавший, що значне зниження бічного тиску на 

підпірні стінки, досягається при армуванні засипки шарами з хмизу, дощок або 

полотна. До аналогічних висновків, через 150 років прийшов С. Саран 

досліджуючи сучасні зворотні засипки з викованием армованого ґрунту.  

Значний внесок у розвиток концепції зведення споруд з армірованного 

ґрунту вніс американський вчений А. Манстер. У 1925 році за його проектом 

збудована грунтова підпірна стінка, армована елементами, зі легкими 

з’єднаннями. Це дозволило звести до мінімуму осадку зворотньої засипки. 

Одна з нових концепцій армування грунту, запропонована Казагранде, 

зводиться до схеми, коли слабкий масив ґрунту армується високоміцними 

елементами в ґрунті [3, с.10]. 

На основі концепції А. Відаля, в 1968р були побудовані великі підпірні 

стінки поблизу від Мето, на півдні Франції. Принципові конструктивні рішення 

підпірної стіни і утримують споруд, які виконуються з різних матеріалів. 
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Висновки.  

1. Був розглянут армований ґрунт, який має багато нових характеристик, 

що робить основу надзвичайно придатною для будівництва інженерних споруд.  

2. У ньому використовуються готові елементи, з якими легко працювати, 

зберігати та збирати. Звичайний фрикційний ґрунт становить більшу частину 

його основної маси, і ґрунт, необхідний для будівництва, може бути 

розміщений на своєму місці за допомогою сучасного обладнання для 

перевезення та ущільнення.  

3. Армований ґрунт використовується достатньо давно, є більш 

економічним і легкодоступним способом укріплення. Таким чином, армована 

земля дозволяє будувати інженерні споруди за поганих та складних підземних 

умов. 
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Анотація. В роботі розглядаються основні принципи розробки методу оцінки стану 

мережі автомобільних доріг для управлінських цілей. За основу запропонованого методу 
було використано методологію Saaty, яка є процесом побудови аналітичної ієрархії 
показників та альтернативних варіантів. Метод є ефективним інструментом для 
експертів з управління мережею автомобільних доріг при прийнятті обґрунтованих рішень 
щодо призначення набору ремонтно-відновлювальних заходів для визначеної ділянки чи 
окремого активу. 

Ключевые слова: метод оцінки, стан мережі доріг, управління мережею, метод 
ієрархій 

Abstract. The main principles of a method development of road network condition estimation 
for the management purposes are considered in work. The proposed method was based on the Saaty 
methodology, which is a process of building an analytical hierarchy of indicators and alternatives. 
The method is an effective tool for road network management experts in making informed decisions 
about assigning a set of repair and restoration measures to a specific site or individual asset. 

Keywords: estimation method, road network condition, network management, hierarchy 
method 

Вступ. 

Управління станом мережі автомобільних доріг вимагає знання сучасного 

менеджменту, а також розуміння процесів, які протікають на різних етапах 

життєвого циклу автомобільної дороги. Проекти, які здійснюються у фазі 

експлуатаційного утримання, мають певний набір цілей та обмежень, часових, 

матеріальних, технічних та технологічних параметрів [1].  

Управління проектами експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

включає набір цілей, які можуть бути досягнуті шляхом здійснення ряду 

операцій, що підпадають під ресурсні обмеження. Проте, існують потенційні 

суперечності між заявленими цілями щодо обсягу, вартості, часу, якості та 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://www.cmu.edu/cee/projects/PMbook/02_Organizing_For_Project_Management.html%23The%2520PMBOK%2520Report#The%20PMBOK%20Report
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обмеженнями, що накладаються на людські матеріальні та фінансові ресурси. 

Ці конфлікти слід вирішувати на початку проекту шляхом прийняття 

необхідних компромісів або створення нових альтернатив.  

Розробка та впровадження методологічних принципів управління станом 

автомобільних доріг вимагає виконання певних етапів, таких як застосування 

методу еталонів (нормативного методу), інвентаризація даних, оцінка 

поточного стану дорожньої мережі, прогнозування деградації дорожнього 

покриття, економічна оцінка альтернативних ремонтно-відновлювальних 

заходів та експлуатаційного утримання і пріоритезація.  

Першим кроком при оцінці поточного стану дорожньої мережі є кількісна 

оцінка дорожніх активів, яка може бути реалізована через призму використання 

трьох методів: 

- визначення комплексного показника стану на основі інструментального 

та візуального обстеження; 

- використання експертних інженерних суджень та досвіду; 

- використання експертно-аналітичних (комбінованих) методів. 

У 1980 Saaty було розроблено методологію визначення якості показника, 

якості явища або процесу на основі ваги та ієрархії показників (Analytic 

hierarchy process – AHP метод) [2]. Метод базується на визначенні власних 

векторів, які зазвичай застосовуються для встановлення відносних ваг для 

різних критеріїв. 

AHP визначає ваги для кожного критерію шляхом оцінки відносної 

важливості між критеріями [2]. Потім остаточне зважування нормалізується на 

максимум власне значення для матриці, щоб мінімізувати вплив 

невідповідностей у співвідношеннях.  

Світовий досвід використання AHP методу у дорожньо-транспортному 

секторі налічує ряд відомих і успішно реалізованих проектів, зокрема, це: 

проект будівництва та експлуатації Південного шосе Індонезії [3], проект 

будівництва трубопроводу в Індії [4], будівництво мостів в Ірані [5] тощо. 
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Незважаючи на свою популярність, AHP також має недоліки – нездатність 

задовільно вирішити задачу, пов’язану з невизначеністю та ризиками [6], та 

обмеження шкали порівняння [7], що потребує додаткових досліджень. Проте, 

основною перевагою методу – є можливість його адаптації до різних атрибутів 

(критеріїв), що впливають на явище, та альтернатив, які можуть бути описані як 

кількісно, так і якісно.  

Згідно методології AHP стан автомобільної дороги можна представити у 

вигляді функції [8] наступним чином: 

 

     (1) 

 

де С – дані про n показник ефективності дорожнього покриття, визначений 

для призначення ваги. 

Нехай A = (aij ) – квадратна матриця: 

 

,    (2) 

 

де aij – представляє відносне значення між парами (Ci, Cj): 

 

,     (3) 

 

для всіх i, j = 1,2,3,…. n. 

Показник aij приймає значення відносного значення між Ci і Cj у шкалі від 

1 до 9 як показано в таблиці 1. Матриця A повинна заповнюватися на основі 

інженерних суджень та досвіду. 

 

 

 



 Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2021                                                                                                          

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   16 

Таблиця 1 – Шкала порівняння Saaty [2] 

Інтенсивність важливості Опис 

1 Майже не важливо 

3 Помірно важливо 

5 Важливо  

7 Дуже важливо 

9 Надзвичайно важливо 

2, 4, 6, 8 Проміжні значення між сусідніми 

значеннями шкали 

 

Нехай  – вагові коефіцієнти для даних про 

ефективність дорожнього покриття. Вагу можна отримати наступним чином: 

 

,     (4) 

 

для i, k = 1,2, ... ..n. 

Значення ( ) отримується наступним чином. Сума результуючого 

вектора ( ), поділена на кількість даних про ефективність дорожнього 

покриття (n), w – вектор ваги. Тоді індекс узгодженості можна представити у 

вигляді системи рівнянь: 

 

,      (5) 

 

де RI - індекс випадковості (константа, яка залежить від даних про 

дорожнє покриття (n)).  

Далі виконується експертний аналіз, якщо значення CІ менше або 

дорівнює 10% - невідповідність є прийнятною. При CІ більше 10% - 

виконується перегляд альтернативних варіантів.  
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Подальша оптимізація стану мережі автомобільних за рахунок 

призначення ремонтно-відновлювальних заходів до пріоретизованих активів за 

методом ієрархій може бути виконана з використанням додаткових 

інструментів, або їх комбінації, зокрема, з використанням генетичних 

алгоритмів, методу мурашиної колонії, рою часток тощо, що буде враховано в 

подальших дослідженнях.  

Висновки. 

В даному дослідженні були розглянуті принципи використання AHP  

методології в дорожніх проектах Розроблений метод дозволяє оцінити вплив на 

стан дорожньої мережі набору факторів та альтернатив шляхом упорядкування 

їх загальної ваги. 

Основна причина для використання цього методу в дослідженні полягає в 

мультиструктурності дорожніх активів та складності прийняття обґрунтованих 

рішень щодо призначення того чи іншого ремонтно-відновлювального заходу. 

Розроблений на основі AHP методології метод оцінки стану мережі 

автомобільних доріг є дієвим інструментом у прийнятті рішень щодо дорожніх 

активів як на передпроектому рівні, так для стратегічного планування 

альтернативних дій щодо збереження та відновлення якісного стану мережі 

доріг.  
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Аннотация. Представлена математическая модель проводимости клетки, 

построенная на основе вероятности образования электропор в мембране под действием 
импульсного электрического поля (ИЭП). Модель предполагает, что в мембране образуются 
электропоры разного радиуса, согласно нормальному распределению Гаусса. Получено и 
решено дифференциальное уравнение, включающее функцию вероятности образования 
электропор. На основе решения этого уравнения получен интеграл проводимости, 
связывающий ее с радиусом электропоры. Установлено, что основной причиной 
экспоненциального роста проводимости живой клетки в ИЭП возрастающей 
напряженности в эксперименте является аналогичный характер роста проводимости с 
ростом среднего радиуса электропор вплоть до разрыва мембраны. 

Ключевые слова: мембрана, электропора, проводимость, вероятность, импульсное 
электрическое поле. 

Abstract. A mathematical model of cell conductivity is presented, based on the probability of 
electropores formation in the membrane under the action of a pulsed electric field (PEF). The 
model assumes that electropores of different radius are formed in the membrane, according to the 
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normal Gaussian distribution. A differential equation including the probability function of the 
electropores formation, is obtained and solved. Based on the solution of this equation, the integral 
of the conductivity is obtained, which relates it to the electropore radius. It was found that the main 
reason for the exponential increase in the conductivity of living cell in PEF of increasing strength 
in the experiment is the similar nature of the increase in conductivity with an increase in the 
average radius of electropores up to the membrane breakdown. 

Key words: membrane, electropore, conductivity, probability, pulsed electric field. 
Вступление.  

Электропорация представляет собой универсальный способ временного 

повышения проницаемости мембраны клетки путем наложения внешнего ИЭП 

определенной напряженности [1,2]. При таком воздействии в мембране 

пробиваются и затем эволюционируют электропоры различного радиуса [2]. 

Это в итоге отражается на клеточной проводимости, являющейся одновременно 

индикатором и интегральной характеристикой электропорации в целом. Учесть 

при моделировании все особенности естественной структуры мембраны 

невозможно, но если применить вероятностный подход к образованию 

электропор, открывается возможность построить модель проводимости клетки. 

Постановка задачи. Рассмотрим интегральную характеристику 

образования электропоры, – свободную энергию, учитывающую механический 

и электрический вклад сил электропорации [2]. Электропора аппроксимируется 

цилиндром радиуса r  и высотой h , равной толщине мембраны, (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Аппроксимация электропоры цилиндром на поверхности 

мембраны 

Свободная энергия поры представляет собой в общем случае сумму: 

oem EEEE +∆+∆=∆                                      (1) 

где: mE∆ - механическая составляющая, eE∆ - электрическая составляющая, 

oE - произвольная константа. Механическая составляющая энергии поры 

определяется выражением [1,2]: 
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( )22 rErEE mwpm −=∆ π                                    (2) 

где: pE - линейная плотность энергия края поры, mwE - поверхностная 

плотность энергии взаимодействия мембрана-вода.  

Электрическая составляющая энергии (1) представляет пору как 

конденсатор с некоторой утечкой [3]: 
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где: wε  и lε - диэлектрическая проницаемость воды и липидов мембраны 

соответственно, U - трансмембранный потенциал (ТМП), ( )rg - функция, 

учитывающая эффект деления внешнего напряжения, связанный с 

распределением проводимости Gs на краю и Gp внутри поры [1,2]. 

Введем понятие плотности вероятности образования электропор ),( trn , 

как функции радиуса поры и времени. Распределение по радиусам можно 

описать функцией плотности )(rр , а количество электропор )(tw  изменяется 

во времени благодаря их возникновению и репарации, поэтому: 

                ( ) ( )twrptrn =),(                                          (4) 

Далее можно записать уравнение для общей проводимости 

электропорированной мембраны клетки:  
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Построение вероятностной модели проводимости клетки. Для 

определения функции плотности вероятности образования электропор n(r,t) 

можно использовать дифференциальное уравнение скорости изменения этой 

величины на основе уравнения Смолуховского [2,3]: 
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где: pD - эффективная константа диффузии для поры, радиуса r . Величина 

E∆ , взятая в виде (1), в уравнении (6) имеет решающее значение, поскольку 
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( )UrE ∂∆∂ есть эффективная сила, изменяющая радиус электропор.  

Распределение электропор по радиусам в любой момент их эволюции 

подчиняется статистике Гаусса, т.к. их количество ~104-105 [1]. Поэтому: 

( ) ( ) ( )twrtwrptrn 
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                  (7) 

Подставляя (7) в уравнение (6) и решая его,  получаем: 
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где: ( )rA  - обозначение части функции, зависящей от радиуса поры. 

Проводимость клетки находится путем подстановки (8) в (5) и его 

интегрирования:  
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  (9)      

где Ki  - константы, i = 1,2,3,4.  

Если предположить, что радиус электропор является средним (наиболее 

вероятным) значением при данной напряженности ИЭП, то согласно формуле 

(9) получим среднее значение проводимости при среднем радиусе в момент 

времени t. Тогда с ростом напряженности ИЭП средний радиус электропор и 

проводимость также будут экспоненциально расти, а формулу (9) можно 

рассматривать как функцию, описывающую этот процесс. Функция (9) при 

ограничении справа по максимуму качественно совпадает с данными 

экспериментов по измерению проводимости клеток в ИЭП с возрастающей 

напряженностью [4-7].  

Вывод 

Основной причиной экспоненциального роста проводимости клетки в ИЭП 

возрастающей напряженности является аналогичный характер роста 

проводимости с ростом радиуса электропор вплоть до разрыва мембраны.  
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Анотація. В роботі проведено дослідження рівня ММП-2 та ММП-9 в зразках 

біоматеріалу, який відібрано з травматичних ран ДАО різної давності. Отримані дані 
свідчать, що найактивніша експресія ММП-2 припадає на третю добу з моменту травми, а 
ММП-9 – на четверту, зниження рівня обох ензимів відмічається на сьому добу з 
послідуючими коливаннями. До 21-ї доби рівень ММП-2 та ММП-9 досягає контрольних 
показників. Моніторинг активності досліджуваних ензимів може бути біомаркером 
загоєння травматичних ран допоміжного апарату ока. 

Ключові слова: матриксні металопротеїнази 2 і 9, травматичні рани, загоєння ран,   
допоміжний апарат ока, імуноферментний аналіз. 

Abstract. The research of the level of MMP-2 and MMP-9 in samples of biomaterial, which 
was taken from traumatic wounds of the auxiliary apparatus of the eye of different ages has been 
performed in this study. The data obtained show that the most active expression of MMP-2 occurs 
on the third day after injury, and MMP-9 – on the 4th, a decrease in the level of both enzymes is 
observed on the 7th day with subsequent fluctuations. By the 21st day, the level of MMP-2 and 
MMP-9 reaches control values. Monitoring the activity of the studied enzymes can be a biomarker 
of healing of traumatic wounds of the auxiliary apparatus of the eye. 

Key words: matrix metalloproteinases, post-traumatic wounds, healing of wounds, the 
auxiliary apparatus of the eye, ELISA  

 
Вступ.  

Тривале запалення та повільне загоєння травматичних ран допоміжного 

апарату ока (ДАО) призводить до формування післяопераційних рубцевих 

деформацій. Матриксні металопротеїнази (ММП) являються є основними 

ензимами ремоделювання та репарації тканин, оскільки вони сприяють міграціїї 

фібробластів і клітин ендотелію в строму, приймають участь в активації та 

деактивації факторів росту клітин, біологічно активних молекул, регулюють 

клітинне зростання та апоптоз, що в кінцевому результаті забезпечує баланс 
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між синтезом та деградацією колагену. Контроль активності досліджуваних 

ферментів може бути показником загоєння посттравматичних ран ДАО. 

Мета. Дослідити вміст ММП-2 і ММП-9 в посттравматичних ранах ДАО, 

їх рівень в тканинах в залежності від давності травми.   

Матеріали та методи. Обстежено 60 пацієнтів з травматичними ранами 

ДАО різної давності (від 1 години до трьох тижнів з моменту травми). Біопсію 

тканин брали під час хірургічної обробки ран з послідуючим заморожуванням. 

Процедура біопсії травмованих тканин у даних осіб відповідала нормативам 

етичного комітету. Дві групи дослідження: контрольна (здорові тканини, 

отримані в результаті проведення блефаропластики) та основна (травмовані 

тканини). Рівні MMP-2 та MMP-9 оцінювали за допомогою імуноферментного 

аналізу (ІФА). Після зчитування поглинання кожної мікролунки на 

спектрофотометрі Thermo Scientific Multiskan FC з використанням довжини 

хвилі 450 нм, розраховували середні значення поглинання для кожного з 

повторюваних стандартів та зразків. Чутливість методу становила 0,47 нг/мл 

для ММР-2 та 0,05 нг/мл для ММР-9. Результати обох груп порівнювали 

відносно оптичної щільності у відповідності до постановки експерименту за 

давністю травми. 

Результати.  

Встановлено підвищення рівня ММП-2 і ММП-9 у біоматеріалах з 

травматичних ран відносно контрольних зразків. Відмічено, що 

середньогрупові показники металопротеїназ-2 та -9 змінюються в динаміці 

спостереження залежно від терміну після травми. Показники експресії ММП-9 

значно вищі, ніж у ММП-2, і достовірно перевищують рівні ММП-2 на 1 день 

та 2 тиждень після ушкодження (p < 0,01). Пік експресії обох металопротеїназ 

припадав на ранній посттравматичний період та перевищував у 2,5 рази для 

ММП-9 та майже у 1,5 рази для ММП-2 контрольні показники на 1 добу 

спостереження. Зниження рівня експресії на 1 тижні змінювалося повторним 

достовірним (p < 0,01) збільшенням концентрації ММП-9 в досліджуваних 

зразках до 100% від контрольних показників на 2 тижні. Проте рівень ММП-2 
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зберігався підвищеним протягом 1 тижня (пік експресії) та зменшувався майже 

до рівня контрольних зразків вже на 2 тижні після травми. Таким чином, 

поступовий спад концентрації до однакового рівня обох металопротеїназ 

відбувався до 3 тижня спостереження.  

Висновки.  

Дослідження матриксних металопротеїназ 2 і 9 в травматичних ранах 

допоміжного апарату ока різної давності показало, що пік експресії ММП-2 

припадає на третю добу з моменту травми, а ММП-9 - на четверту.  Зниження 

рівня обох ензимів відмічається на сьому добу з послідуючими коливаннями. 

До 21-ї доби рівень ММП-2 та ММП-9 досягає контрольних показників. 

Розуміння фізіологічних та патологічних явищ, пов’язаних з ММП-2 та ММП-9 

під час загоєння ран, може стати можливістю для регуляції репарації та 

ремоделювання тканин, виявлення нових методів лікування інфікованих ран та 

ран, які тривало не загоюються. 
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Анотація. В роботі розглядається вплив концентрованої інсайдерської та 

аутсайдерської власності на вартість корпорації з розподілом на позитивні та негативні 
ефекти. 

Ключові слова: концентрація власності, вартість корпорації, інсайдерська власність, 
аутсайдерська власність.  

Abstract. The paper considers the impact of concentrated insider and outsider ownership on 
the corporation value with a division into positive and negative effects. 

Key words: ownership concentration, corporation value, insider ownership, outsider 
ownership. 

Вступ. Концентрація власності є важливим інструментом корпоративного 

управління, оскільки вона дозволяє акціонерам здійснювати контроль над 

корпораціями, в які вони інвестують. Вплив концентрації власності на вартість 

компанії може мати як позитивний, так і негативний ефект. Взаємозв’язок між 

концентрацією власності та вартістю корпорації залежить від ідентичності 

власності, тобто від особи акціонера. Ідентичність власності розподіляється на 

внутрішню (insider) та зовнішню (outsider) і являє собою відсоток акцій, якими 

володіє конкретна особа. Інсайдерська власність представлена управлінською 

та сімейною, аутсайдерська – інституційною та державною.  

Основний текст.  Позитивний вплив концентрації інсайдерської власності 

(управлінської та сімейної) на вартість компанії проявляється в узгодженні 

інтересів акціонерів та менеджменту корпорації, що призводить до зменшення 

агентських витрат. Права власності у менеджменту корпорації стимулює діяти 

в інтересах компанії, так як дохід компанії стає частиною доходів управлінців. 

Концентрація інсайдерської власності сприяє забезпеченню ефективнішого 

моніторингу та використанню стратегії диверсифікації корпорації та 

відповідному зниженню ризику. До позитивного впливу також належить 
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налаштованість на довгострокові ефекти від інвестицій із використанням 

інновацій та мотивація до довгострокового утримання власності корпорації і 

зростання ринкової вартості у довгостроковій перспективі. 

Негативний вплив концентрації інсайдерської власності на вартість 

компанії проявляється у домінуванні власних інтересів менеджерів над 

інтересами інших акціонерів (ефект «окопування») - ризик дефолту компанії 

асоціюється з втратою більшої частини індивідуального доходу (приватних 

вигод).  

До негативного впливу також належить: 

-  домінування мотивації збереження стійкості бізнесу над максимізацією 

вартості компанії;  

- використання неоптимальної структури капіталу із низьким борговим 

навантаженням, що призводить до втрати позитивного дисциплінуючого 

впливу боргу над вільними грошовими потоками, втрати ринкової вартості; 

- збільшення додаткових агентських витрат внаслідок конфлікту інтересів 

менеджерів та акціонерів компанії у зв’язку з неоптимальною структурою 

капіталу. 

Вплив концентрації аутсайдерської власності (інституційної та державної) 

також доцільно розподілити на позитивний та негативний. 

Позитивний вплив на вартість корпорації являє собою зниження 

агентських витрат внаслідок мінімізації асиметрії інформації та здійснення 

активного моніторингу з боку інституційних інвесторів; застосування 

інституційними інвесторами професійних знань, високорозвинених 

управлінських навичок та права голосу для впливу на менеджерів; 

використання можливостей інституційних інвесторів в частині їх доступу до 

капіталу у фінансуванні корпорації; ефект «helping hand» з боку держави в разі 

несприятливих обставин та кон’юнктури ринку. 

До негативного впливу аутсайдерської власності на вартість належить: 

- об’єднання інституційних інвесторів з менеджерами для отримання 

приватних вигод; 
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- обмеження інвестицій з боку інституціональних інвесторів в разі 

високого боргового навантаження та зростання ризику банкрутства; 

- ефект «grabbing hand», який реалізується в разі домінування фіскальних 

та політичних інтересів з боку уряду (власників) над інтересами корпорації; 

- збільшення агентських витрат на утримання наглядових рад задля 

моніторингу діяльності менеджменту корпорації; 

- зростання трансакційних витрат та витрат інформаційної асиметрії 

внаслідок домінування політичних інтересів уряду у призначенні менеджменту 

корпорації всупереч цілі максимізації ринкової вартості компанії; 

- втрата ринкової вартості внаслідок неефективності управління, 

несхильності до ризиків та відповідно недоінвестування у корпорацію та 

наявності низького рівня інновацій. 

Висновки.  

Було розглянуто вплив концентрованої власності на вартість корпорації в 

контексті ідентичності. Визначено позитивний та негативний вплив 

інсайдерської та аутсайдерської власності на вартість корпорації. 
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У статті висвітлено основні погляди сучасних педагогів, науковців щодо визначення 
поняття «жанр» у сучасній лінгвістиці і дидактиці. Визначено особливості професійних 
мовленнєвих жанрів, використання яких дозволить студентам якісно та усвідомлено 
продукувати дискурси різних типів, адекватно добирати мовні засоби, використовувати 
фрагменти художніх текстів відповідно до поставленого завдання та умов спілкування.   

Ключові слова: жанр, мовленнєвий жанр, мовленнєві вміння, культура мовлення. 
The article highlights the main views of modern teachers, scientists on the definition of 

"genre" in modern linguodidactics. The peculiarities of professional speech genres are determined, 
the use of which will allow students to qualitatively and consciously produce discourses of different 
types, adequately select language tools, use fragments of artistic texts in accordance with the task 
and conditions of communication  

Key words: genre, speech genre, professional speech skills, speech culture 
Про поняття «жанр» вже достатньо довгий період говорять і намагаються 

дати «єдине» визначення як педагоги, лінгвісти, соціолінгвісти, так і 

професіонали-практики у різних сферах соціальних, комунікацій. Але, ми так і 

не знаходимо «універсального» тлумачення цього терміну серед науковців з 

різних галузей освіти. Щоб з’ясувати суть цієї дефініції, маємо розглянути 

найбільш класичні погляди вчених і сформувати уявлення про характерні риси 

жанру у сучасній лінгвістиці і лінгводидактиці. 

Особливе місце у лінгвістиці займає теорія мовленнєвих жанрів, 

розроблена М. Бахтіним, яка і до сьогодні є актуальною та активно 

досліджується багатьма сучасними вченими (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, 

Н. Голуб, В. Дементьєв, В. Карасик, Т. Шмельова та ін.). Теорія мовленнєвих 

жанрів дійсно вважається «однією із небагатьох діючих на практиці моделей 

комунікації, що враховує такі найважливіші параметри, як ситуація і сфера 

спілкування, стиль, інтенціональний фактор, форма мовлення, у том числі 
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способи оформлення початку і кінця мовлення, передачі ініціативи в діалозі, а 

також стратегії і тактики ведення комунікації» [2, с. 7]. 

М. Бахтін визначав поняття «мовленнєвий жанр» як «відносно стійкий тип 

висловлювання», де невід’ємно пов’язані «тематичний зміст, стиль і 

композиційна побудова» [1, с. 159]. Учений виокремлює близько тридцяти 

мовленнєвих жанрів, які диференціює на первинні й вторинні.  

Однак деякі мовознавці віддають перевагу визначенню «мовленнєвий 

жанр» не як «тип висловлювання», а як «тип тексту» [М. Федосюк, К. Долінін, 

М. Китайгородська та ін.].  

У свою чергу, такі учені як Н. Арутюнова, Н. Алефіренко, К. Сєдов 

уводять у категорію жанру комунікативну складову, зосереджуючи увагу на 

важливості діалогу, інтеракції комунікантів. Так, К. Сєдов визначає 

мовленнєвий жанр як «вербальне відображення інтеракції, соціально-

комунікативної взаємодії індивідів» [4, с. 69]. О. Сиротиніна відзначає таку 

характерну рису мовленнєвого жанру, як «відсутність спеціально спланованого, 

свідомо використаної побудови мовлення та вживання в ньому певних мовних 

засобів» [5, с. 29]. 

У вітчизняній науці лінгвістичному і дидактичному напрямах питання 

жанру вивчали у своїх працях З. Бакум, Н. Голуб, С. Караман, Л. Мамчур, 

М. Мацько, А. Михальська, А. Нікітіна, С. Омельчук, М. Пентилюк, І. Хом’як, 

В. Шляхова, М. Цуркан та ін. 

І. Корнейко, О. Петрова, Н. Попова стверджують, що «особливістю даного 

визначення є виділення цільової природи жанру. Мета жанру – те, що ми 

втілюємо в соціальному контексті, визначає структуру тексту й вибір 

вербальних і риторичних стратегій» [3, C. 36]. 

Т. Яхонтова у монографії «Лінгвістична генологія наукової комунікації» 

зазначає, що «лінгвістика тексту розглядає жанр або як функціонально-

комунікативний феномен, якому відповідає інваріантна модель тексту, або як 

власне тип тексту з певними комунікативно-прагматичними параметрами і 

специфічними засобами вербального оформлення. Як і стилісти, представники 
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лінгвістики тексту наголошують на провідній ролі комунікативної 

спрямованості жанру і комплексу його прагматичних характеристик, таких, як 

суспільна сфера та типова ситуація спілкування, особливості адресанта та 

адресата, тип каналу комунікації, які зумовлюють структурно-композиційні та 

вербальні ознаки різних жанрів» [7, С. 11-12]. 

О. Черниш в розвідці про теорію жанрів у сучасній лінгвістиці, зауважує, 

що «категорія жанру є одним із важливих елементів опису мови, оскільки вся 

структурна організація людського мовлення здебільшого детермінується 

жанровою диференціацією текстів. В сучасному мовознавстві існує декілька 

підходів до розгляду концепції жанрів: 1) нормативна теорія Ж.-М. Шеффера, в 

якій історія жанрових теорій розглядається у вигляді зміни установок (режимів) 

побудови жанрів, а саме поняття «жанр» трактується як канон, «фіксована 

форма»; 2) релятивістська концепція (С. Аверінцев, Ж. Дерріда), з позиціїї якої 

основним законом жанру вважається його постійна мінливість; 3) 

структуралістська концепція (С. Скваржинська, Т. Тодоров), яка визначає жанр 

як тип висловлювання, мовленнєву дію; 4) генетична концепція (Г. Гачев, 

П. Ернаді, В. Турбін, Н. Фрай), орієнтована на встановлення семантики 

жанрових форм» [6]. 

Дослідник підкреслює, що «жанр характеризується класом комунікативних 

подій, певним набором комунікативних намірів, а також визначається 

змістовою та структурною подібністю, специфікою синтаксичного, лексичного 

та стилістичного планів і спрямованістю на певну аудиторію. Жанр пов’язаний 

із дискурсивною практикою, прийнятою в суспільстві, і визначається 

заздалегідь зумовленими і встановленими цілями й соціальними механізмами, 

які його регулюють. Соціальні механізми визначають цілі жанру, від яких 

залежить його структура» [6]. 

Отже, жанр постає засобом реалізації комунікативних стратегій у практиці 

спілкування та здійснення комунікантами впливу один на одного. Йому 

надається значення шаблону, патерну або зразка соціальної комунікації. Жанр є 

посередником між індивідом та суспільством, пропонуючи автору й читачу 
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взяти на себе певні соціальні, інституціональні, емоційні ролі тощо. Широко 

досліджується типологія жанрів, особливості їх розгортання в процесі 

здійснення комунікації, виявлення нових форм дискурсивних практик тощо. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості навчання іноземній мові студентів 

технічних спеціальностей. Зазначено, що навчання студентів у технічних закладах вищої 
освіти має свої особливості, які повинно враховувати під час навчального процесу. 
Розв’язання завдання щодо навчання студентів із різним рівнем іншомовної підготовки, в 
обмежений термін курсу навчання висуває потребу інтенсифікації процесу навчання. 

Ключові слова: іноземна мова, студенти технічних спеціальностей   
Abstract. The article deals with the peculiarities of foreign language teaching for technical 

specialties students. It is noticed that the process of technical students’ studying at higher schools 
institutions has its own specifics that should be considered during the educational process. To solve 
this issue the approach of intensive methods should be applied. 

Key words: foreign language, technical specialties students 
Вступ. 

У зв’язку з соціально-економічними перетвореннями в Україні володіння 

іноземною мовою є невід’ємною умовою професійної компетентності фахівців 

з вищою освітою різних напрямків підготовки. Знання однієї з іноземних мов в 

сучасних умовах значно підвищує конкурентоздатність та затребуваність 

робітників, як спеціалістів, на міжнародному ринку праці. У зв’язку з цим 

значно зростає роль вивчення іноземної мови.  

Основний текст. Головна мета курсу дисципліни «Іноземна мова» та 

«Іноземна мова професійного спілкування» в нелінгвістичних ЗВО, до яких 

відносяться технічні заклади, – забезпечити майбутнім фахівцям різних 

напрямків підготовки практичне оволодіння однією з іноземних мов в об’ємі, 

необхідному для використання набутих знань у повсякденній роботі. Кінцевий 

результат полягає в тому, щоб сформувати комунікативну компетенцію в 

сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, 

закласти навички практичного володіння іноземною мовою в обсязі тематики, 
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обумовленої професійними потребами, та розвити здатність працювати з 

фаховою інформацією через іноземні джерела. Втім в процесі навчання 

іноземної мови студентів технічних ЗВО слід враховувати певну специфіку. 

Головна особливість стосується різного, а іноді й недостатнього рівня 

знань і вмінь з іноземної мови, з якими випускники середніх шкіл приходять до 

ЗВО. Цей факт зумовлює необхідність розділення студентів на підгрупи з 

пороговим, базовим та просунутим рівнем знань. В такий спосіб, в традиційних 

рамках здійснюється диференціація навчального процесу, застосовується 

індивідуальний та диференційований підходи у роботі зі студентами. Всередині 

академічних груп складається позитивна мотивація, оскільки у тих, хто має 

недостатній рівень знань, не виникає відчуття невпевненості в своїх силах, вони 

легше долають мовний бар’єр. У той же час це дає можливість студентам з 

середнім та високим рівнем знань не втратити цікавість до предмету, 

покращити свої вміння та розширити базу знань з дисципліни.  У такий спосіб 

викладач підвищує у здобувачів рівень мотивації навчання іноземній мові на 

початковому етапі, адже незначна цікавість до дисципліни може пояснюватися 

їх захопленням здебільше технічними науками, відсутністю віри в можливість 

перспектив застосування іноземної мови в майбутньому або через 

недостатність здібностей до іноземної філології. 

Відмітимо також, що стислий термін курсу вивчення іноземної мови та 

обмежена кількість годин, відведених на практичні заняття, на жаль, не дають 

змоги повною мірою охопити весь спектр професійно спрямованого та базового 

навчання. Певним чином, брак практичних годин компенсується за рахунок 

аудиторних групових та позааудиторних індивідуальних консультацій. 

Консультації з викладачем виступають додатковою допомогою студентам у 

засвоєнні предмету, посилюють їх мотивацію до пізнавальної діяльності та 

допомагають краще засвоїти навчальний матеріал: детальніше розглядаються 

теоретичні та практичні питання, які були недостатньо висвітлені на 

практичних заняттях або викликають труднощі в розумінні студентів, надається 

пояснювальна допомога в організації самостійної роботи студентів з підготовки 
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до наступних практичних занять, проводиться пояснювальна робота студентам 

з алгоритму праці з методичними вказівками, враховуючи їх особисті нахили та 

можливості. 

Зауважимо також про поверхневе ставлення з боку студентів до 

самостійної роботи. Викладачу необхідно створити умови свідомого ставлення 

здобувачів до цього виду діяльності. Самостійна робота має бути організована в 

двох напрямках: робота студентів у лінгафонних кабінетах або комп’ютерних 

лабораторіях, де вони опановують автентичні діалоги та тексти, та наполеглива 

праця студента безпосередньо вдома під час опрацювання лексичного та 

граматичного матеріалу, виконання тренувальних вправ за навчальними 

спеціалізованими підручниками, за якими можна здійснювати самоконтроль.  

Також слід враховувати ознаку, властиву для студентів технічного 

профілю, яка стосується психолінгвістичної специфіки сприйняття, розуміння, 

засвоєння лексичного матеріалу та продукування мовлення іноземною мовою. 

Мова йде, по-перше, про перевагу конкретно образної та наочної перцепції 

матеріалу над звуковою. Переважно аналітичний та логічний склад розумових 

здібностей вимагає конкретно образної подачі лексичного та граматичного 

матеріалу в наочному вигляді, схематично, в таблицях або за згрупованим чи 

збірним поняттям. Наприклад, транспортні засоби подаються наступним чином: 

vehicles: automobile, car, plane, train, ship, motorcycle, scooter; earth-moving heavy 

equipment: truck, excavator, grader, crawler, earthmover, bulldozer, digger, shovel, 

scraper тощо. В ході роботи зі студентами технічних спеціальностей ми 

прийшли до висновку, що для засвоєння лексики, особливо технічних термінів 

є важливим максимальне залучення всіх видів пам’яті: зорової, слухової, 

моторної та логічної. Отже подача навчального матеріалу має здійснюватися 

шляхом раціонального використання різних видів засобів навчання: 

підручників, наочних посібників, аудіо- та відеоматеріалів, комп’ютерних 

засобів та мультимедійніх носіїв як на заняттях, так і в позааудиторній роботі. 

Саме комбінація різних підходів, спрямованих на осмислення навчального 



 Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2021                                                                                                          

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   38 

матеріалу, дозволяє моделювати іншомовне середовище і стимулювати до 

спілкування іноземною мовою.  

По-друге, зазначимо таку специфіку, притаманну студентам технічного 

профілю, як підспудні труднощі, пов’язані з висловлюванням думок і 

складністю легко та невимушено оперувати лексичним матеріалом. Це свідчить 

про особливість співвідношення видів мовленнєвої діяльності. Оскільки технік, 

за своєю природою, відрізняється технічним та логічним мисленням, він більше 

думає «що зробити?», ніж «що сказати?», що породжує для таких студентів 

проблему «як сказати?». Для студентів-техніків є набагато важчим, на відміну 

від студентів гуманітарного або, скажімо, журналістського фаху, формулювати 

та виражати свої думки в реченнях. Цю рису слід враховувати при розробці 

методичних вказівок, в яких потрібно робити упор на рецептивно-продуктивні 

вправи для розвитку навичок мовлення. Слід додати також, що швидкість 

мовлення та здатність сприйняття мови на слух, тобто здібність сприйняття і 

розуміння іншомовного мовленнєвого висловлення та формування власного, 

враховуючи, що темп англійської мови відрізняється від української більш 

інтенсивною швидкістю, для студентів-техніків є на порядок важчим, ніж для 

студентів гуманітарних факультетів. Оскільки предметом праці техніків-

механіків виступає техніка, то й сприйняття та «розкодування» лексико-

граматичних форм і понять у них відбувається через знакові системи. Вони 

вміють «читати» креслення та схеми, подумки уявляти будову і статистичний 

стан механізмів, пристосування машини, процеси робочої взаємодії, рухи їх 

складових, будувати гіпотези про можливі причини неполадок технічних 

систем і в думках прокручувати варіанти рішень, відокремлюючи найбільш 

імовірні. Отож, здатність здійснювати різні види мовнорозумової діяльності та 

обирати лінгвістичні засоби для студентів технічних спеціальностей 

відбувається повільно, коли вони спочатку «зчитують» інформацію, подумки 

уявляють, будують гіпотези, в думках прокручують варіанти відповіді, і потім 

продукують відповідь. На формування іншомовної комунікації відкладає 

негативний печаток також і недостатній рівень сформованості комунікативних 
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вмінь і навичок у студентів рідною мовою. Задля подолання цієї вади потрібно 

прибігати до залучення рефлексивних процесів розумової діяльності в процесі 

оволодіння здобувачами іноземною мовою, що позначається у використанні 

навичок і умінь, набутих на фахових предметах. Окрім того, у такий спосіб 

буде задіяна довготривала пам’ять, що дасть можливість краще утримувати 

знання після тривалої перерви між закінченням курсу іноземної мови та 

можливим практичним застосуванням отриманих знань в професійній 

діяльності.   

Висновки.  

Розв’язання завдання щодо навчання студентів із різним рівнем 

іншомовної підготовки, часто з невисоким рівнем мотивації та браком 

схильності до вивчення мови, враховуючи обмежений термін курсу викладання 

навчальної дисципліни, висуває потребу інтенсифікації процесу навчання. 

Вбачаємо доцільним вибір методів, прийомів та форм роботи на занятті з 

іноземної мови, які враховують рівень попередньої підготовки студентів, їх 

психолінгвістичну специфіку сприйняття матеріалу та відповідають 

дидактичним принципам доступності (матеріал має бути зрозумілим студентам) 

та поетапності. Відбір навчального матеріалу має здійснюватися в чіткій 

відповідності до майбутніх сфер професійній діяльності здобувачів.  
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Анотація. Здійснено аналіз форм дистанційного навчання з характеристиками 
педагогічної взаємодії сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Розкрито 
позитивні сторони дистанційного навчання та недоліки у проведенні навчальних занять. 
Виявлено позитивний вплив технології дистанційного навчання на формування емоційної 
сфери майбутніх педагогів, розвитку їх мотивації та педагогічної рефлексії. Наочно 
продемонстровано доцільність і педагогічну ефективність форм дистанційного навчання як 
основи технології навчання в умовах пандемії. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, форми 
дистанційної освіти, електронне навчання. 

Abstract. The analysis of forms of distance learning with the characteristics of pedagogical 
interaction of modern information and communication technologies is carried out. The positive 
aspects of distance learning and shortcomings in conducting training sessions are revealed. The 
positive influence of distance learning technology on the formation of the emotional sphere of 
future teachers, the development of their motivation and pedagogical reflection is revealed. The 
expediency and pedagogical efficiency of forms of distance learning as the basis of learning 
technology in a pandemic are clearly demonstrated. 

Key words: distance learning, information and communication technologies, forms of 
distance education, e-learning. 

Дистанційне навчання — форма сучасної взаємодії студентів (учнів, 

слухачів) з навчальним контентом (змістом) при віддаленій підтримці з боку 

викладача (учителя (т’ютора), тренера). Дистанційне навчання в нинішніх 

умовах освітнього процесу у закладах вищої освіти (ЗВО) вимушений крок, 

покликаний забезпечити процес здобуття знань з використанням сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних технологій.  

Обставини, що склалися, вимагають по-новому оцінити підходи до 

дистанційного навчання. Дистанційне навчання може реалізовуватись у 

різноманітних формах: он-лайн; офф-лайн; кореспондентське; консультаційне; 

тренерське; віддалене; супроводжуюче; взаємонавчання та ін. Досвід показує, 

що різні форми дистанційного навчання поєднуються, доповнюються і 
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взаємодіють. При цьому забезпечуються основі принципи дистанційного 

навчання: відкритість — навчальний контент має бути відкритим; доступність 

— контент доступний з багатьох джерел; готовність допомогти — надання 

консультацій і пояснень у визначений для цього час за вимогою студентів; 

організованість — чітка послідовність дій, зрозуміла для всіх учасників 

дистанційної взаємодії; самоконтроль - як збоку студентів, так і викладачів. 

До засобів дистанційного навчання можна висунути низку вимог: 

інформаційних — доступні найбільш часто використовувані засоби організації 

навчального контенту (сайт, блог, папка диску даних, МООС, клас, тощо); 

комунікаційних — доступні комунікатори і месенженри (Viber, WhatsApp, 

Меssenger, Skype, тощо); організаційних — соціальні мережі (FaceBook, 

Тelegramm, Іnstagrаmm, Twitter, тощо), електронна пошта, календар, облік 

результатів виконання завдань (електронний журнал); контролюючих — 

системи контролю знань, тестові системи (GoogleForm, Kahoot,  Мастер Тест, 

LearningApp, тощо). 

Аналіз різноманітних платформ дистанційного навчання, вивчення умов 

адміністрування та забезпечення освітнього процесу, вимог до апаратних та 

програмних засобів показав, що найбільш зручним для організації 

дистанційного навчання є використання спеціальних середовищ CMS Мооdle, 

GoogleClassRoom, Teams for Education, Stеpik, LearningApps, OnLineTest, тощо. 

Наш 20-ти літній досвід змішаного та дистанційного навчання підтверджує 

ефективність поєднаннях форм дистанційної роботи. Нами розроблено і 

впроваджено в практику навчання понад 50 навчальних курсів. На заняттях 

часто використовуємо прив’язку CMS Мооdle до GoogleClassRoom та сайту з 

навчальним курсом. Поєднання різноманітних джерел інформації дозволяє 

зробити контент цікавим для студента, чітко організувати виконання завдань з 

віддаленим контролем виконання, що дозволяє виконувати їх повноцінно і 

своєвчасно. За час дистанційного навчання організовано: інформування 

студентів про форми дистанційного навчання через комунікаційні мережі, сайт 

кафедри, електронну пошту, телефонний зв’язок; віддалене навчання студентів, 
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що виконують курсові роботи з використанням GoogleClassRoom, СМS Moodle, 

Teams for Education; консультаційне навчання для здобувачів наукового 

ступеня «доктор філософії» з використанняv СМS Moodle, Viber, Teams; 

супроводжуюче навчання для студентів магістрантів при виконанні практичних 

завдань в он- та оффлайн режимах при використанні сайту навчальних курсів, 

Moodle(moodle.kpnu.edu.ua), GoogleClassRoom. Проведено апробацію прямих 

ефірів лекцій у FaceBook, Youtube, Telegrаmm. Використано елементи 

взаємонавчання з використання популярних комунікаторів Viber, WhatsApp, 

GoogleMeetDuo, та платформ відеоконференцій GoogleMeet, ZOOM, MS Teams. 

При постановці навчальних завдань для студентів надається перевага 

нестандартним способам їх виконання (підготувати інфографіку, схему, 

заповнити таблицю, підготувати фото або відеозвіт тощо).  

Кілька методичних порад стосовно організації та проведення дистанційних 

занять: інформацію на дистанційному занятті доцільно подавати невеликими 

блоками, упереджуючи питанням і здійсненням оперативного контролю після 

розгляду блоку для закріплення знань (лекції, практичні); для підтримки уваги 

студентів навчальну інформацію подавати у різних формах (відео, презентація, 

схеми, таблиці, малюнки тощо) упереджуючи їх запитаннями та завданнями. 

Текст лекції чи методичні рекомендації студенти можуть прочитати 

самостійно; при постановці навчальних завдань віддавати перевагу не 

формальним способам їх виконання, а таким, що викликають цікавість і 

формують інтерес до вивчення дисципліни; усі використовувані засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій мають бути доступними для 

студентів. Тому перевага має надаватися мобільним технологіям (телефону, 

смартфону, планшету) і таким формам дистанційного навчання, при яких 

студент має можливість виконати поставленні завдання; має забезпечуватися 

відкритість і доступність бази контрольних завдань та запитань і 

інформаційних ресурсів. Це сприяє роботі студентів над інформаційним 

контентом та активізує їх самостійну роботу і творчий пошук. 
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Однак, слід зазначити, що дистанційне навчання має низку недоліків: 

неможливо сформувати навики практичної діяльності, наприклад, 

експериментальної, через відсутність у слухачів відповідних 

експериментальних установок, вимірювальних приладів, матеріалів; неможливо 

в повній мірі організувати колективні способи діяльності при виконанні 

завдань, де така форма основна (групові проектні завдання, інтерактивні 

групові форми взаємодії, тощо); існують труднощі концентрації уваги слухачів 

в прямому ефірі при демонстрації наочності через обмежені можливості засобів 

відеотрансляції або їх повну відсутність; недоречне захоплення відеоефектами і 

ефектом присутності, що відволікають від суті побаченого, почутого; 

неможливість повного захисту даних при організації відеоконференцій та 

відеозанять тощо. При всіх недоліках і обставинах дистанційне навчання в 

умовах пандемії демонструє свою ефективність як альтернативної форми 

загальної, вищої та професійної освіти. 

Статья отправлена: 18.06.2021 р. 

© Кух О.М., Кух А.М. 
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Анотація. Здійснено аналіз підготовки магістрів до використання інформаційно-

комунікаційних технологій в дистанційному навчанні. Виявлено, що ефективна підготовка 
здійснюється не тільки при вивченні процедур роботи із он-лайн сервісами дистанційного 
навчання, але й у ході проектування дистанційного заняття. Запропоновано програму дій 
учителя при використанні засобів дистанційного навчання, що конструює його діяльність в 
аудіальному і візуальному контексті. Програма регламентує також і діяльність учнів в ході 
дистанційного уроку. Визначено доцільні форми дистанційної взаємодії, які знайшли своє 
відображення в практичній підготовці магістрів середної та спеціальної освіти 

Ключові слова: підготовка магістрів, інформаційно-комунікаційні технології, форми 
дистанційної освіти, програма навчання. 

Abstract. The analysis of preparation of masters for use of information and communication 
technologies in distance learning is carried out. It was found that effective training is carried out 
not only in the study of procedures for working with online distance learning services, but also in 
the design of distance learning. The program of actions of the teacher at use of means of distance 
learning which constructs its activity in an audio and visual context is offered. The program also 
regulates the activities of students during the distance lesson. Appropriate forms of distance 
interaction are identified, which are reflected in the practical training of masters of secondary and 
special education 

Key words: master's degree training, information and communication technologies, forms of 
distance education, curriculum 

В умовах дистанційного навчання особливої ваги набуває підготовка 

майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. Найбільш важливим є компонент використання он-лайн ресурсів у 

підготовці магістрів середньої та спеціальної освіти. Основні функції он-лайн 

ресурсів в організації навчальної діяльності можна сформулювати так: 

пояснення основних теоретичних положень,  співвідношень характеристик 

розглядуваних об’єктів та систем; створення схем та малюнків; використання 
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інтерактивних дошок; надання логічних пояснень результатам вимірювань; 

ігрові засоби навчання; проведення контролю. 

Важливу роль відіграють процедури і прийоми роботи із он-лайн сервісами 

дистанційної освіти. Основні процедури полягають у реєстрації користувача, 

підготовка навчального контенту, оволодіння прийомами діяльності, зокрема 

збереження даних, надання доступу до контенту (наочність, схеми, малюнки, 

презентації, відеоматеріали, тошо), підготовка завдань, контроль виконання 

завдань, аналіз виконання завдань.  

При підготовці дистанційного заняття важливо розробити програму 

діяльності вчителя і учнів. Тому програму формування дій майбутніх учителів 

входить не тільки аудіоконтент («що говорити»),  але й візуальний компонент 

(«до демонстувати») та спонукальний елемент («що робити учням»). Розробка 

фрагмента дистанційного заняття починається із формулювання загальної теми, 

визначення мети, формулювання програми дій учителя («кажу», «дію»). При 

формуванні основних понять програма діяльності учителя може мати наступні 

кроки: 

- Учитель подає конкретну ситуацію, яка відтворює нове поняття і 

констатує факт виявлення його рис. 

- Формулює загальну пізнавальну задачу «Що це за поняття?». 

- Означує перехід і формулює пізнавальну задачу.  

- Означує перехід до розв’язання пізнавальної задачі. 

- Демонструє зразок розв’язання пізнавальної задачі. 

- Означує перехід до формулювання відповіді на пізнавальну задачу 1. 

- Формулює узагальнене судження про смисл поняття. 

- Означує перехід і формулює пізнавальну задачу для закрівлення. 

- Означує перехід до розв’язання пізнавальної задачі для закріплення. 

- Залучає учні до розв’язку пізнавальної задачі задаючи запитання 

спрямовуючого  характеру. 

- Означує перехід до формулювання відповіді на пізнавальну задачу 

закріплення. 
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- Формулює узагальнене судження про поняття, що формується 

- Означує перехід і формулює контрольне завдання. 

- Означує перехід до розв’язання контрольного завдання. 

- Здійснює оперативний контроль з виконання контрольного завдання  

- Повідомляє про результати контролю 

- Формулює узагалнене судження про поняття. 

- Означує перехід до відповіді на загальну пізнавальну задачу і формулює 

узагальнене судження про істотні ознаки даного поняття. 

- Означує перехід до підбору назви «новогу» поняття і «добирає» термін 

або словосполучення для його позначення. 

- Означує перехід до формулювання означення і формулює його 

визначення. 

- Підводить підсумок у вигляді короткого викладу змісту сформованого 

поняття. 

Застосовування дистанційного навчання вимагає урізноманітнення форм 

взаємодії. Найбільшого поширення у підготовці набули такі форми підготовки:  

чат-заняття - вид синхронного навчання, коли всі учасники мають одночасний 

доступ до чату, можуть ставити запитання і бачити відповіді викладача і 

студентів; веб-заняття - дистанційні лекції, конференції, семінари, ділові ігри, 

лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що 

проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей 

інтернету; телеконференція – віддалена взаємодія учасників за допомогою 

спеціальних відеокомунікаційних технологійна основі списків розсилки з 

використанням електронної пошти. Одна з головних проблем впровадження 

дистанційних форм навчання – оптимальне поєднання радиційних і 

інноваційних методів в освітній системі. Таким чином, підготовка магістрів до 

проведення дистанційних занять є поєданням сучасних методик та технологій, 

чим забезпечується успішність та якість навчання. 

Статья отправлена: 18.06.2021 р. 

© Пищаль А.О., Кух О.М., Кух А.М. 
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Анотація. В роботі розглядаються питання щодо застосування в практиці соціальної 
роботи сучасних технологій профілактичної взаємодії з метою попередження 
правопорушень серед неповнолітніх. 

Ключові слова: соціальна робота, технології, профілактика правопорушень, 
неповнолітні,  взаємодія, правоохоронні органи. 

Abstract. The paper deals with the application of modern technologies of preventive 
interaction in the practice of social work in order to prevent delinquency among minors. 

Key words: social work, technology, crime prevention, minors, interaction, law enforcement. 
 

Характерним у сучасних наукових уявленнях про соціального працівника 

як фахівця, діяльність якого спрямована на соціальний захист вразливих 

категорій населення, є визнання того, що охоронно-захисна функція набуває 

особливого значення з-поміж багатьох інших функцій. 

Охоронно-захисна функція спрямована на відстоювання прав та інтересів 

дітей і молоді на основі державних та міждержавних документів, з метою 

забезпечення для неповнолітніх та молоді гарантованих їм прав та умов 

життєдіяльності. Для реалізації охоронно-захисної функції фахівцю з 

соціальної роботи необхідно знати: основні права неповнолітніх та молоді, 

закріплені в міждержавних документах; зміст діяльності основних соціальних 

інститутів, що реалізують охоронно-захисну функцію; зміст та повноваження 

діяльності соціального працівника стосовно захисту прав клієнта; обов’язки 

сім’ї, школи, позанавчальних закладів стосовно розвитку особистості; основи 

національної правової системи та законодавства. Також, майбутній соціальний 

працівник повинен вміти: володіти механізмами правового захисту дитини в 

різних соціальних інституціях; використовувати комплекс правових норм для 

захисту прав клієнтів; застосовувати заходи державного примусу щодо осіб, які 
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допускають протиправні дії стосовно дітей та молоді; створювати умови для 

підтримки віри клієнта в можливість досягнення позитивних результатів; 

інформувати представників різних груп про їх права та соціальні гарантії. 

Завданням соціальної роботи в правоохоронній сфері є, в першу чергу, 

профілактика бездоглядності і правопорушень неповнолітніх як невід’ємної 

частини виховної роботи, що покликана забезпечити вирішення загальних 

завдань соціалізації і виховання особистості. Виховна робота має 

здійснюватися загальними зусиллями освітніх, культурних та інших державних 

установ, організацій й спрямовуватися на забезпечення співробітництва з 

правоохоронними органами при плануванні та організації профілактичної 

діяльності; використання адекватних критерієв оцінки профілактичної 

діяльності з правоохоронними органами; організацію безперервної взаємодії 

всіма суб’єктами профілактики з метою здійснення моніторингу ефективності 

профілактичної діяльності. 

Традиційно загальну профілактику визначають як діяльність, спрямовану 

на виявлення й усунення об’єктивних зовнішніх причин та умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень [2, с.7]. 

Методи загальної профілактики правопорушень серед неповнолітніх, з 

одного боку, спрямовані на ліквідацію, нейтралізацію або усунення причин та 

умов правопорушень, з другого – на зміцнення і розвиток антикриміногенних 

факторів [1; 2, с.8]. 

Суттєве значення в профілактиці правопорушень серед неповнолітніх має 

розробка і впровадження якісних технологій профілактичної взаємодії як 

потужного ресурсу, що дає змогу забезпечити можливі гарантії успішності в 

процесі зміни поведінки неповнолітніх, схильних до порушення правових і 

моральних норм: технології міжвідомчої міждисциплінарної роботи з дітьми, 

сім'ями для профілактики можливого формування сімейного неблагополуччя 

(первинної профілактики сімейного неблагополуччя); технології профілактики 

девіантної поведінки; технології формування служб правової допомоги дітям, 
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підліткам, сім'ям; технології правової просвіти неповнолітніх; технології 

профілактики агресивної поведінки неповнолітніх. 

Було розглянуто питання про ефективність профілактичної взаємодії, що 

забезпечується впровадженням якісних методів і технологій соціальної роботи, 

які спрямовуються на: скорочення числа неповнолітніх, схильних до скоєння 

правопорушень та злочинів; поліпшення соціально-економічного становища 

неповнолітніх, в тому числі які перебувають у важкій життєвій ситуації; 

підвищення кількості неповнолітніх, які позбавилися алкогольної або 

наркотичної залежності; зниження рівня злочинності неповнолітніх. 
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Аннотация. В статье анализируется содержание динамических процессов в 
структуре самооценки студентов-первокурсников в период адаптации к обучению в 
медицинском вузе.   Рассматриваются механизмы и условия взаимовлияния  общей и 
частных самооценок, причины и факторы, приводящие к их снижению, основные векторы 
изменения самовосприятия  и восприятия новой социальной ситуации в ходе адаптационных 
процессов. 

Ключевые слова: самооценка, виды самооценки, функции самооценки,  адаптация, 
мотивы, психоэмоциональное  напряжение, самовосприятие, апперцепция. 

Abstract. The article is devoted to the organization of psychological support for the work of 
teachers during the period of distance learning of students. The problems arising in the process of 
interaction among the subjects of the distance learning process are analyzed. The question of the 
need to organize escort was considered. The purpose, objectives, methods and forms of 
organization are determined. The features of the interaction «teacher-student» and the organization 
of educational material in the process of distance learning are revealed. 

Key words: distance learning, teacher, student, psychological support. 
Понятие качества образования, наряду с качеством профессионализации и 

уровнем востребованности, в общественном сознании тесно связано с такими 

категориями как психологическое здоровье, социальное благополучие, 

самореализация и  самоэффективность личности.  

Решение этих задач диктует настоятельную необходимость в 

формировании и развитии системы психолого-педагогического сопровождения 
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субъектов образовательного процесса на всех уровнях образования,    

организационно-методическим основанием  которой является деятельность 

социально-психологических служб вузов.  

Психолого-педагогическое сопровождение в процессе дистанционного 

обучения это: осознанный системный процесс взаимодействия субъектов 

дистанционного обучения в условиях информационно-образовательной среды, 

направленный на оказание психолого-педагогической помощи субъектам 

процесса дистанционного обучения (педагог - студент) в конструировании и 

реализации процесса дистанционного обучения. 

Проблема психолого-педагогическое сопровождения студентов достаточно 

хорошо структурирована и многосторонне исследована в психолого-

педагогической литературе. При всем разнообразии подходов к этому  

понятию. интегрирующим можно считать  понимание сопровождения как  

недирективной формы оказания здоровым людям психологической помощи, 

направленной «не просто на укрепление или достройку, а на развитие и 

саморазвитие самосознания личности», помощи, запускающей механизмы 

саморазвития и активизирующей собственные ресурсы человека [1]. 

Исходя из этого, психолого-педагогическое сопровождение является 

сегодня  неотъемлемым элементом процессов гуманизации образования, 

преодоления негативных тенденций его аксиологической депривации, перехода 

от его техно-центристкой парадигмы  к социо-центристкой и индивидуально-

центристской [3]. 

 С учетом объективных различий в степени личностной и когнитивной 

зрелости, уровне готовности молодежи к осознанному выбору будущей 

профессии, а так же возрастных и социально-психологических особенностей  

студентов вузов, разработка и реализация эффективной модели психолого-

педагогического сопровождения приобретает особое значение.  

Актуальность этой работы возрастает кратно в условиях перехода к 

дистанционному обучению, в том числе -  в его неполной форме,  в сочетании с 

традиционными аудиторными занятиями [4]. 
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Как показала практика второго семестра 2019-2020 учебного года, высшая 

школа, как и другие ступени российского образования, столкнулась с 

серьезными организационными,  техническими, методическими, 

дидактическими проблемами  при переходе в новый формат образования. 

Причины этого очевидны: переход осуществлялся в экстренном порядке, 

который был задан ограничительными мерами, связанными с пандемией и 

самоизоляцией, без учета реального уровня готовности системы образования к 

такому  технологическому рывку. 

По ходу работы в новом формате проявилась еще одна группа проблем,  

имеющих системную, комплексную природу – это проблемы социально-

психологического характера, которые обозначились у всех субъектов 

образовательного процесса – как у преподавателей,  так и  у студентов. 

В условиях дистанционного обучения преподаватель выступает сразу в 

нескольких по преимуществу новых для себя ролях - как ментор, модератор, 

фасилитатор.  Если аудиторной работе  преподаватель может «активизировать 

аудиторию своим энтузиазмом, энергетически охватить и заинтересовать 

слушателей, уловить настроение аудитории, быстро сменить тему или вид 

учебной деятельности, применить административные меры по повышению 

активности и посещаемости, то в процессе обучения с использованием 

дистанционных технологий  набор и эффективность этих возможностей 

существенно снижается» [2, С.74]. Кроме того, в условиях дистанционного 

обучения труднее учесть индивидуальные различия студентов   в организации 

репрезентации информации, поступающей из внешнего мира. 

Отрицательные психологические аспекты виртуализации обучения 

состоят, кроме прочего,  «в отсутствии непосредственного эмоционального, 

энергетического, суггестивного контакта студентов с преподавателем, что 

негативно  влияет на учебную мотивацию,  обезличивает субъектов 

образовательного процесса» [3]. 

Естественно, у дистанционного обучения есть  и позитивные стороны. Оно 

позволяет снизить напряжение и  избежать психологического дискомфорта, за 



 Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2021                                                                                                          

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   54 

счет условной анонимности. Дистант  дает возможность реально  обеспечить 

индивидуальную траекторию обучения и развития для части студентов, 

естественно не автоматически, а в случае высокого уровня подготовки 

студентов и преподавателей, наличия необходимых  технических условий и 

достаточной  субъективной мотивированности. 

Выделим три группы потребностей, побуждающих учебно-

познавательную деятельность:  познавательные, удовлетворяются в процессе 

приобретения новых знаний и способов решения проблем;  социальные, 

удовлетворяемые во взаимодействии «педагог-студент» и «студент – студент - 

студенты»;  потребности достижения успеха и избегания неудачи,  

актуализируемые уровнем сложности учебных задач.  

Важно,  что социальные мотивы могут поддерживать интерес к учению 

там, где не сформированы познавательные мотивы. Исследования последних 

лет показывают, что  высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей.  Но 

по этому фактору невозможно реверсивное движение, то есть  высокий уровень 

способностей не способен  компенсировать  слабую или отсутствующую 

мотивацию.  

Чтобы обеспечить мотивирующий эффект дистанционно, преподавателю 

приходится увеличивать энергетику вовлекающего воздействия,  реализовывать 

максимально возможное количество вариантов профессионального поведения, 

искать новые дидактические и педагогические приемы.  

Имеют значение и личностные и коммуникативные характеристики 

преподавателя,  вызывающие антипатию: его неспособность задействовать или 

сформировать аттрактивные механизмы и техники фасцинации, неумение 

давать эффективную, позитивную обратную связь. Центральным звеном 

обратной связи в сегодняшних условиях должны быть  усилия, прогресс и 

конкретные индивидуальные достижения каждого студента, а не акцент на 

способности и сравнение  уровневых характеристик  студентов.  

В педагогическом процессе преподаватель является действенным 
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мотиватором в том случае,  если он сам выступает как образец внутренне 

мотивированной образовательной  и достиженческой деятельности, личность с 

активной  потребностью в познании, ориентированная  на развитие и 

компетентность, обладающая конструктивным, некатастрофическим  

мышлением и  высокой самоэффективностью. 

Для поддержания чувства  учебной компетентности и самоэффективности, 

(лежат в основе мотивации учебной деятельности) необходимо развивать у 

студентов конструктивное оптимистическое мышление. Результативной для 

этих целей является  достаточно простая педагогическая техника «награждения 

за ошибки», суть которой состоит в том,  что замечания, сделанные с теплотой 

и энтузиазмом, мотивируют студентов  продолжать работать, анализировать 

свои ошибки  и  преодолевать их.  

В условиях дистанционного обучения возрастает количество задач, 

которые преподаватель  должен решать в единицу времени. Как следствие   

психологическим и когнитивным ресурсом становится  обучение тайм-

менеджменту. 

На фоне общей усталости и хронических перегрузок в коллективе 

нарастает недовольство, раздражение,  конфликтное напряжение – специалисты 

социально-психологических служб проводят тренинги в рамках конфликт-

менеджмента, повышения уровня коммуникативной и копинг-компетентности 

преподавателей [6]. 

Возрастают  и такие проявления профессиональной дезадаптации, как 

профессиональный маргинализм и ригидность, фрустрации, порожденные 

реальной или мнимой неспособность эффективно работать в новых форматах, 

рестрикционизм, трудоголизм -   в качестве ответной технологии используются 

тренинги личностного роста. Это – тренды профессионального развития 

специалистов социально-психологических служб, наиболее востребованные 

сегодня.  

Даже с учетом высокого уровня психолого-педагогической подготовки 

преподавательского корпуса (а измерение этого уровня никем не проводится, и 
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суждения о нем имеют по преимуществу эмпирический или гипотетический 

характер) самостоятельное решение преподавателями этих задач затруднено, 

или в значительной степени осложнено высокой профессиональной нагрузкой.  

Ведь все вышеупомянутые сложности дистанта (полного или частичного) 

преподаватель прорабатывает фактически дважды: осваивает сам и помогает 

осваивать студентам, что еще более сложно и малопрогнозируемо. В то время 

как у социально-психологических служб вузов есть кадры, имеющие 

профильную подготовку,  условия и возможности для эффективной работы по 

всем перечисленным направлениям. 
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Анотація. У статті розглядається проблема вступу України в НАТО у контексті 

стратегії «розумної сили». У 2000 році Володимир Путін хотів, щоб Російську Федерацію 
прийняли до НАТО. Але після цього Росія продовжує розглядати просування НАТО на схід як 
загрозу своїм стратегічним інтересам у Європі. Вступ України до НАТО сьогодні стає 
важливою складовою стратегії «розумної сили», яка в умовах російсько-українського 
збройного конфлікту є найбільш дієвою і у сфері відстоювання українських національних 
інтересів, і у сфері деокупації українського соціуму, і у сфері забезпечення національної 
безпеки України. 

Ключові слова: НАТО, Україна, Росія, розумна сила, російсько-український збройний 
конфлікт.  

Abstract. The article examines the problem of Ukraine’s accession to NATO in the context of 
the «smart power» strategy. In 2000, Vladimir Putin wanted the Russian Federation to be admitted 
to NATO. But after that, Russia continues to view NATO’s eastward advance as a threat to its 
strategic interests in Europe. Ukraine’s accession to NATO are now becoming an important 
component of the strategy of «smart power», which in the Russian-Ukrainian armed conflict is most 
effective in defending Ukrainian national interests, and in the field of deoccupation of the 
Ukrainian society, and in the field of ensuring national security of Ukraine.   

Key words: NATO, Ukraine, Russia, smart power, Russian-Ukrainian armed conflict. 
Вступ. 

В Україні вже восьмий рік триває міжнародний збройний конфлікт 

неоколоніального типу, який інспірований Російською Федерацією і є 

унікальним у світовій практиці. Припинення цього конфлікту та подолання 

його наслідків є вкрай важливими завданнями для усього європейського та 

світового співтовариства, адже збереження незалежності й відновлення 

https://orcid.org/0000-0002-1088-2372
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територіальної цілісності України є одним із визначальних чинників 

підтримання стабільності й безпеки у Європі та всьому світі. 

Російська Федерація, яка розглядає територію України як власну «буферну 

зону» і вважає, що на даний момент її власні геополітичні цілі перетнулися з 

геостратегічними цілями США та ЄС, намагається повернути Україну у сферу 

свого геополітичного впливу та змінити зовнішньополітичний курс України. У 

цих умовах для України важливо і життєво необхідно зберегти свій статус 

суверенної незалежної держави і залишатися суб’єктом міжнародних відносин. 

Основний текст. 

Відомий американський політолог, автор концепцій «м’якої» і «розумної 

сили» Джозеф Най-молодший підкреслював, що успішним країнам при 

формуванні зовнішньої політики потрібна і «жорстка», і «м’яка» сили, при 

цьому необхідно шукати «золоту середину» у застосуванні «м’якої» та 

«жорсткої» сил [5; 7]. Проблему взаємозв’язку та взаємодоповнення «м’якої» і 

«жорсткої» сил Джозеф Най-молодший представив у концепції «розумної 

сили» («smart power»), яку розглядав як можливість поєднання «м’якої» і 

«жорсткої» сил для створення виграшних стратегій. Хронологічно зазначена 

концепція в наукових колах почала осмислюватися з 2004 р., з часу публікації 

роботи Ная «Soft Power: The Means To Success In World Politics». Фактично 

одночасно із зазначеною працею з’явилася робота Сюзанни Носсель «Smart 

Power» [4].  

Джозеф Най-молодший підкреслював, що концепція «розумної сили» 

може бути застосована не лише для США, а й для будь-якої іншої держави. 

Завдання влади полягає в тому, щоб за певних обставин правильно комбінувати 

ці дві сили [8]. «Розумна сила» по своїй суті – це «синонім правильної, 

ефективної політики», тому у світі мати вплив і повагу можуть не лише великі 

країни з потужним військово-промисловим комплексом та сильною 

економічною базою, а й країни середнього розміру [6]. 

Концепцію «розумної сили» («smart power») розробляли не тільки Джозеф 

Най-молодший і Сюзанна Носсель, але й Тед Гален Карпентер (2008), Вільям 
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Коен, Моріс Грінберг, Карол Макгіфферт (2009), Крістіан Вітон (2013), Еван 

Резнік (2015), Алан Чонг (2015), Сабріна Медейрос, Даніель Пінто (2015) та 

інші дослідники. Відомо, що успіх у проектуванні «м’якої сили» досягається за 

допомогою публічної дипломатії, економічної допомоги, спорту, мистецьких 

проектів, медіапродукції, університетів, шкіл, церков та інших інститутів 

громадянського суспільства. «Жорстка сила» включає в себе військові 

інтервенції, примусову дипломатію (coercive diplomacy), економічні санкції, 

спирається на збройні сили та економічні засоби, застосовує погрози і зброю. У 

політиці «жорсткої сили» важлива роль належить економічному складнику як 

засобу тиску на опонентів. «Розумна сила» трактується як здатність 

комбінувати ресурси «жорсткої» і «м’якої» сил з метою посилення позицій 

держави на міжнародній арені. 

1. Російсько-український збройний конфлікт неоколоніального типу, який 

розв’язала Росія у 2014 р., можна подолати за допомогою стратегії «розумної 

сили» (запустивши процеси врегулювання суперечностей, а також деескалації, 

дерадикалізації, дехаотизації та стабілізації соціуму з урахуванням принципів 

конфлікт-менеджменту). Адже саме ця стратегія відповідає сучасним загрозам, 

викликам і небезпекам найоптимальнішим чином. Вона дозволить Україні діяти 

на міжнародній арені як відповідальному суб’єкту, формувати більш стійку 

міжнародну систему прийняття колективних рішень і вирішувати завдання 

деокупації та реінтеграції населення окупованих територій України за 

допомогою стратегічно продуманих, інноваційних і гнучких підходів. Стратегія 

«розумної сили» дозволяє застосовувати як «м’які», так і «жорсткі» методи, а 

головне – уміти розрізняти випадки, коли доречні або перші, або другі, або 

перші і другі одночасно, щоб у результаті виник синергетичний ефект від 

поєднання засобів «м’якої» та «жорсткої» сили. Концепцію «розумної сили» 

варто застосувати як стратегію стримування неоімперського реваншизму РФ та 

її неоколоніальної гібридної політики. Застосування стратегії «розумної сили» 

дозволить вибудувати послідовність дій, спрямованих на зниження 

деструктивного політичного, економічного та інформаційного впливу РФ як на 
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європейському просторі, так і у всьому світі [1]. Стратегія «розумної сили» 

дозволяє використовувати економічні ресурси як у контексті «жорсткої сили» 

(коли вони відіграють важливу роль для тиску на опонентів (або ворогів)), так і 

у контексті «м’якої» сили (коли пропонуються економічні дотації, підвищення 

рівня доходів населення, коли стимулюється бажання мешканців окупованих 

територій мати такий же рівень добробуту, як у інших співгромадян).  

2. Відомо, що на початку 2000 р. Володимир Путін звертався до 

президента США з проханням прийняти Росію в НАТО [3]. Кореспондент 

«Business Week» Стів Левін у своїй книзі «Лабіринт Путіна: шпигуни, вбивства 

і темне серце нової Росії» розкрив ряд таємниць, пов’язаних із президентством 

В. Путіна, зокрема, з його неодноразовими спробами включити Росію в НАТО. 

Керівники НАТО бачили, що мотиви Росії щодо вступу в НАТО є нещирими, 

адже В. Путіна постійно дратували дії НАТО, а коли у 1990-их роках 

розпочалась процедура прийому в альянс нових незалежних держав (колишніх 

республік, які раніше входили до СРСР), Росія виступила проти цього [2]. 

Отже, В. Путін хотів, щоб Російську Федерацію прийняли в НАТО, одночасно 

розглядаючи просування НАТО на схід як загрозу стратегічним інтересам РФ.  

3. Вступ України в НАТО сьогодні стає важливою складовою стратегії 

«розумної сили», яка в умовах російсько-українського збройного конфлікту є 

найбільш дієвою і у сфері відстоювання українських національних інтересів, і у 

сфері деконфліктизації українського соціуму, і у сфері деокупації населення 

окупованих українських територій, і у сфері забезпечення національної безпеки 

України. 

Висновки. 

У відповідь на збройну агресію Росії, Україна повинна застосовувати 

стратегію «розумної сили», щоб ефективно протистояти тиску колишнього 

імперського центру і зберегти свою незалежність, за допомогою поєднання 

наявних «жорстких» і «м’яких» ресурсів. Стратегія «розумної сили» дозволить 

проводити оптимальну внутрішню та зовнішню політику з опорою на 
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національні інтереси України [1]. Зміцнення обороноздатності України та 

збільшення бойової потуги її збройних сил необхідно комбінувати з політико-

дипломатичними та гуманітарними зусиллями. Співпраця України з НАТО, 

безпекове партнерство з США, країнами Центральної і Північної Європи, а 

також обов’язковий вступ України в НАТО є необхідними складовими 

українського варіанту концепції «розумної сили».  
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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние модальных частиц и 

грамматического отрицания на значение риторического вопроса в немецком языке. 
Приведенные в статье примеры из устной и письменной коммуникации на немецком языке 
подтверждают воздействие этих лексических единиц на смысл риторического вопроса.  

Ключевые слова: риторический вопрос, лексическая единица, модальная частица, 
негатор, лингвистика 

Abstract: In this paper a description of modal particles and grammatical negetors are 
described as factors influencing the meaning of rhetorical questions in German language. 
Examples from spoken and written German-language communication presented in the article prove 
these lexical items’ influence on the meaning of the rhetorical question.  

Key words: rhetorical question, lexical item, modal particles, negator, linguistics  
На сегодняшний день было предложено большое количество определений 

риторического вопроса. Многие ученые противопоставляют риторический 

вопрос действительному или информационному, то есть вопросу, целью 

которого является получение новой информации от собеседника. Обобщая 

предложенные разными учеными определения можно рассматривать 

риторический вопрос как эмоционально-экспрессивное отрицательное или 

утвердительное суждение, оформленное в виде вопросительного предложения. 

Исходя из определения риторического вопроса очевидно, что его важной 

чертой является эмоциональность. Эмоциональная окраска высказывания во 

многом достигается благодаря употребленным лексическим единицам. Ранее с 

этой точки зрения были исследованы риторические вопросы в английском 

языке [1]. В данной работе предлагается описание некоторых аспектов 

лексического состава риторического вопроса в немецком языке, влияющих на 

его значение.  

К лексическим единицам, способствующим передаче эмоций и мнения 

говорящего и формированию у адресата определенного отношения к предмету 

речи, относятся модальные слова и частицы (ja, doch, denn, vielleicht, eigentlich и 

др.) [2, 3]. Иными словами, модальные частицы и слова чаще всего 
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употребляются в риторических вопросах, направленных не на передачу 

информации, а выражающих эмоции или направленных на придание живости 

высказыванию. 

(1) Ich habe Bock darauf, also warum denn nicht? [6] 

В примере (1) содержится модальная частица «denn». Этот вопрос 

адресован автором самому себе и окружающим, направлен на сообщение 

отношения говорящего к предыдущему высказыванию.  

(2) Wie geil sieht das bitte aus?! [6] 

Пример (2) содержит модальную частицу «bitte». Она в сочетании с 

разговорным словом «geil» и соответствующей интонацией, которая на письме 

может быть передана с помощью знаков препинания в конце предложения, 

усиливает эмоциональную окраску сообщения.  

В качестве примера употребления модального слова для усиления 

воздействия на адресата можно привести следующее высказывание: 

(3) Wen interessiert das eigentlich? [6] 

Здесь модальное слово «eigentlich» придает сообщению категоричность и 

эмоциональную насыщенность. Этот риторический вопрос – это часть 

высказывания автора, поэтому от реципиентов не требуется непосредственной 

реакции. Вопрос в этом случае употреблен с целью передачи говорящим своего 

мнения.  

Другими лексическими единицами, способствующими воздействию на 

реципиента, являются грамматические негаторы. К ним относятся 

отрицательные слова и частицы, которые могут содержаться в риторических 

вопросах. 

(4) Wer ist früher nicht gern um die Häuser gezogen, hat in Kneipen neue 

Menschen kennengelernt und das Leben genossen? [5] 

(5) Warum soll er sich dann nicht hin und wieder nehmen, was ihm zusteht? 

[4] 

Высказывания (4) и (5) с помощью частицы «nicht» намекают на 

правильность утвердительного ответа. Такие риторические вопросы часто 
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служат для передачи информации. Наличие или отсутствие негаторов 

определяет, имеет данное высказывание утвердительное или отрицательное 

значение. Если в риторическом вопросе отсутствует отрицание, то при попытке 

передать то же значение с помощью невопросительного высказывания 

необходимо употребить частицу «nicht» или другую лексическую единицу, 

несущую значение отрицания. Если же риторический вопрос содержит 

отрицание, как в примерах (4) и (5), то очевидно предполагаемый ответ будет 

положительным, то есть невопросительная замена для него не будет содержать 

отрицания.  

Белоколоцкая в своем исследовании, посвященном риторическим 

вопросам в английском языке, подчеркивает, что наличие грамматических 

негаторов в риторическом вопросе говорит об имплицитно передаваемом им 

утверждении [1]. Это верно и для немецкого языка. Например: 

(6) Ist das bitte nicht schön? (высказывание имеет значение «Das ist sehr 

schön») [6] 

Отсутствие каких-либо показателей грамматического отрицания в 

вопросительном предложении говорит о реализации отрицательного значения 

высказывания [1]. 

(7) Kann man so was denn ernst nehmen? (данный вопрос совпадает по 

значению с отрицательным высказыванием «Das kann man nicht ernst nehmen») 

[6] 

Таким образом, отрицательные конструкции передают утверждение, а 

положительные – отрицание. Наличие или отсутствие отрицания позволяет 

вызывать у реципиента идею, которую имплицитно передает говорящий с 

помощью риторического вопроса.  

Риторические вопросы как синтаксическая транспозиция направлены на 

придание речи живости и эмоциональности. Говорящий, употребляя 

риторический вопрос, стремится передать свои эмоции и впечатления, а 

модальные слова и частицы способствуют реализации этого намерения. 

Наличие или отсутствие отрицательных слов и частиц в риторическом вопросе 
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позволяет в более экспрессивной форме выражать утверждение или отрицание 

соответственно. 
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Аннотация. Допрос – это предусмотренная уголовным процессуальным законом 

следственное (сыскное) действие, которое заключается в получении от свидетеля, 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта показаний в устной или письменной 
форме об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного производства, ход и 
результаты которой фиксируются в протоколе [2]. 

Ключевые слова: «допрос», «протокол», «допрос», «порядок», «звукозапись», 
«видеосъемка». 

Abstract. Interrogation is an investigative (detective) action provided for by the criminal 
procedural law, which consists in obtaining from a witness, victim, suspect, accused, expert 
testimony orally or in writing about circumstances that are important for criminal proceedings, the 
course and results of which are recorded in the protocol [ 2]. 

Key words: "interrogation", "protocol", "interrogation", "order", "sound recording", "video 
filming". 

 Предметом допроса обстоятельства, которые: связанные с событием 

уголовного преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения уголовного преступления) касаются выяснения виновности 

подозреваемого в совершении уголовного преступления, формы вины, мотива и 

цели совершения уголовного правонарушения; направленные на установление 

вида и размера вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также 

размер процессуальных издержек; связанные с установлением обстоятельств, 

влияющих на степень тяжести совершенного уголовного преступления 

характеризующие личность подозреваемого, обременяют или смягчают 

наказание, исключающих уголовную ответственность или является основанием 

закрытия уголовного производства; направленные на установление 

обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от уголовной 

ответственности или наказания; связанные с установлением любых других 
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данных, есть значимые для установления обстоятельств расследуемого 

уголовного преступления. 

Успех и эффективность допроса определяет сбор исходных данных. К 

таким данным относятся сведения о личности допрашиваемого, которые 

помогают следователю выработать подальше нужную тактику допроса. Они 

могут быть получены по результатам изучения материалов уголовного 

производства и оперативных источников или полученные специальными 

методами: наблюдение за субъектом, беседа, анализ деятельности (в том числе 

и способ совершения и сокрытия уголовного преступления), обобщение 

независимых характеристик, даются субъекту определенными лицами в 

различных ситуациях [4]. 

При подготовке к допросу следователь должен определить круг 

обстоятельств, в отношении которых необходимо получить показания. 

Информация, относящаяся к предмету допроса, может носить специальный 

характер, требовать ознакомления со специальной литературой, 

соответствующими технологическими процессами, порядком документо- и 

товарооборота на предприятии, системой учета и отчетности и тому подобное. 

В таких случаях следователь вправе использовать консультации специалистов, 

данные, содержащиеся в выводах экспертов в материалах уголовного 

производства, справочные материалы. 

При протоколировании необходимо учитывать неизбежную потерю 

информации, не всегда правильного определения ее принадлежности к 

уголовному производству. Звукозапись и видеозапись - средства обеспечения 

полноты и точности фиксации одновременного допроса двух или более уже 

допрошенных лиц. Применение звуко- и видеозаписи при одновременном 

допроса двух или более уже допрошенных лиц не должно превращаться в 

самоцель, иначе оно может нанести ущерб качеству составления протокола [7]. 

Точность протоколирования зависит также и от того, насколько правильно 

следователь воспринимает и фиксирует показания участников одновременного 

допроса двух или более уже допрошенных лиц. Следователь может неадекватно 
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воспринять ответ допрашиваемого и неточно зафиксировать его в протоколе. 

Неточность и неполнота протоколирования могут быть обусловлены 

поспешностью и неосведомленностью следователя в специальных вопросах, 

его неумением до конца выслушать участника следственного (розыскного) 

действия. Эти недостатки протоколирования заполняются в определенной 

степени использованием указанных дополнительных средств фиксации. 

Значение для понимания показаний имеют форма, подтекст и другие 

элементы устной речи, которые не находят отражения в протоколе 

одновременного допроса, однако их с исчерпывающей полнотой фиксирует 

звуко- и видеозапись. Они позволяют как в ходе этого следственного 

(розыскного) действия, так и в дальнейшем прослушать и посмотреть 

необходимое количество раз показания допрошенных, чтобы правильно понять, 

что и как было сказано. 

Используя при одновременном допроса двух или более уже допрошенных 

лиц звуко- и видеозапись, необходимо учитывать, что он воспроизводит язык 

не менее трех человек. Этот процесс нередко происходит в условиях 

конфликтной ситуации, в результате чего не исключены моменты, когда один 

язык будет «накладываться» на другую, что значительно усложнит или даже 

исключит доступность звуко- и видеозаписи [6]. 

Указанные трудности технического характера, встречающиеся при 

применении звуко- и видеозаписи допроса одновременного допроса двух или 

более уже допрошенных лиц, требуют соблюдения определенных правил: 

1. Соблюдение очередности предоставления устных показаний, при 

которых каждый допрашиваемый должен начинать говорить, получив 

разрешение следователя. Негативно сказываются на качестве звуко- и 

видеозаписи вопросы, реплики, возражения допрашиваемых, нарушающих 

установленный следователем порядок дачи показаний. Об этом необходимо 

помнить в тех случаях, когда следователь из тактических соображений 

позволяет участникам одновременного допроса двух или более уже 

допрошенных лиц обменяться впечатлениями по поводу спорных 
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обстоятельств или когда в силу повышенной эмоциональной напряженности 

одновременный допрос предусматривает возможность возникновения спора 

между участниками. 

2. Отключение в момент звуко- и видеозаписи шумовых помех (внешнего 

шума, телефонных звонков и т.д.). 

3. Повышение качества звуко- и видеозаписи (микрофон должен быть 

расположен на одинаковом расстоянии от участников одновременного допроса) 

[3]. 

Целесообразно использовать не один, а несколько микрофонов. При 

проведении одновременного допроса двух или более уже допрошенных лиц 

следователю приходится выполнять значительный объем работы: допрашивать 

участников, протоколировать их показания, наблюдать за поведением 

допрашиваемых и тому подобное. 

При таком количестве выполняемых задач внимание следователя 

рассредоточиваются и ему бывает сложно составить качественный протокол 

следственного (розыскного) действия. Использование звуко- и 

видеозаписывающих технических средств при проведении одновременного 

допроса двух или более уже допрошенных лиц повышает качество восприятия 

показаний, полученных при проведении этого следственного (розыскного) 

действия, способствует достижению ее целей. 

Учитывая, что фиксация осуществляется с помощью технических средств 

видеозаписи, текст показаний может не вноситься в протокол при условии, что 

ни один из участников процессуального действия не настаивает на этом. При 

таких обстоятельствах в описательной части протокола необходимо отметить, 

что показания зафиксированы на носителе информации, который прилагается к 

протоколу. 

Допрос в режиме видеоконференции - это следственное (сыскная) 

действие, содержанием которой является получение показаний от лица, 

обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого уголовного 

правонарушения, осуществляется с помощью аудиовизуальной взаимодействия 
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с использованием технических средств и технологий при трансляции из другого 

помещения в режиме реального времени. 

Допрос в режиме видеоконференции как процессуальное действие, за 

исключением отдельных особенностей, осуществляется по общим правилам. 

Для его проведения необходимо констатировать наличие достаточных сведений 

о том, что лицу известны обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

производства и принять соответствующее решение следователем, прокурором, 

следственным судьей. 

К особенностям проведения допроса в режиме видеоконференции 

относятся следующие: участники допроса, опознания в режиме 

видеоконференции находятся в географически удаленных друг от друга местах; 

допроса, опознания в режиме видеоконференции следственной (розыскной) 

действия напрямую зависит от исправности технических средств и скорости 

передачи информации; обязательность привлечения специалиста для 

проведения видеоконференции; соблюдение требований УПК РФ [1] не только 

о проведении видеоконференции, но и общих требований по проведению 

допроса, опознания лиц или вещей. 

Рекомендации подготовительного этапа допроса в режиме 

видеоконференции по своему составу подобные общих рекомендаций допроса 

и отличаются только своими отдельными специфическими условиями. 
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