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Вступ
В епоху діджиталізації швидкими темпами в організаціях зростають
об’єми цифрової інформації, а разом з цим, як зазначено в [1] по експоненті
зростає кількість шкідливих активностей (ША) в трафіку. ШАв трафіку
інформаційної системи (ІС) призводять до повної або часткової втрати її
працездатності, модифікації, втрати чи викрадення інформації, що є наслідком
випадкових чи зумисних дій. До основних типів кібернападів відноситься
шпигунство та інформаційні диверсії [2]. Кіберзлочинці постійно придумують
нові види втручань [3] і все частіше це нові, добре замасковані активності.
Точне виявлення атак займає ключову позицію в топ факторів успіху безпеки з
точки зору керівництва і одну з провідних позицій для встановлення культури
інформаційної безпеки [4]. Внаслідок цього зростає важливість достовірного і
вчасного виявлення ША в ІС організації з метою подальшого захисту системи
від неналежного втручання.
Основний текст
ША в трафіку ІС можуть бути як відомі, так і невідомі, так звані
активності нульового дня. В [2] як активності, що мають тенденцію до
зростання, вказано кібератаки, що спрямовані на зламування акаунтів
користувачів у соцмережах (Brute forse) і шпигунства (Port scan) та
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застосування вірусних програм для блокування роботи операційних систем. І
якщо в першому випадку йдеться про персональну інформацію особи, то у
другому випадку це може стосуватися блокування роботи організації вцілому
(як то трапилося у 2017 році з вірусом Petya та в 2020 році з вірусом Sunburst ).
Можна виділити наступні види ША в трафіку ІС [5]:
- Вимагання (Extortion attacks)
- Маніпулювання даними (Data manipulation attacks)
- Несанкціонований віддалений доступ до комп'ютера з обходом
автентифікації (Backdoors)
- Злом периферійних пристроїв, як то сканер чи принтер (Hacking
everyday devices)
- Втручання в хмарне середовище (Hacking the cloud)
- Фішинг (Phishing)
- Використання уразливостей (Exploiting a vulnerability)
- Атаки нульового дня (Zero-day)
Для виявлення ША в трафіку ІС організації використовують систему
виявлення вторгнень (СВВ, IntrusionDetectionSystem, IDS). Для виявлення ША,
що вже знайомі, використовують сигнатурний метод суть якого полягає в
фактичній оцінці трафіку на наявність закладених раніше в систему виявлення
впливів типів активностей. Тобто фактично цей метод працює по принципу
експертної системи, що містить набір сформованих раніше рішень. До
недоліків сигнатурного методу слід віднести: високу ресурсомісткість, через що
не завжди є можливість обробляти і аналізувати всі мережеві пакети, що
призводить до пропуску атаки; нездатність аналізувати зашифровану
інформацію; слабкі можливості виявляти нові типи атак; високий рівень
помилок. Але метод досить популярний (системи Snort, Suricata, Zeek та ін.),
оскільки дуже добре зарекомендував себе при виявленні раніше відомих атак.
Якщо ж мова йде про щось нове, то більш доцільним є метод виявлення
аномалій. Цей метод дозволяє визначити атаки нульового дня. Тобто для
виявлення нових загроз в режимі реального часу доцільно використовувати в
якості детекторів мережевих атак штучні нейронні мережі (ШНМ), які здатні до
навчання і класифікації, що особливо цінно в умовах постійних змін
програмного забезпечення. СВВ в основі якої лежить ШНМ здатна самостійно
аналізувати мережевий трафік та приймати рішення стосовно ША в трафіку ІС.
До переваг СВВ на основі ШНМ відносяться: висока ступінь паралелізму
обробки інформації; здатність до узагальнення; адаптація до змін
навколишнього середовища; розпізнавання зашумлених образів; низький рівень
ресурсоємності. До недоліків такого методу на даний момент відноситься
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низька точність [1, 3] за рахунок помилкового сприйняття корисної активності
за шкідливу чи навпаки.
Відкритим залишається питання швидкого і ефективного навчання таких
систем, що допоможе оперативно реагувати на шкідливі активності в ІС
організації.
Висновки.
Були розглянуті актуальні в період активного переходу організацій на
віддалену роботу проблеми наявності ША в трафіку ІС організацій. Виявлено,
що найбільший інтерес для подальших досліджень являють атаки нульового
дня. Також було наведено огляд основних методів виявлення ША, їх переваги й
недоліки. В майбутньому варто приділити увагу новітнім методам визначення
ША в трафіку ІС організації на основі використання штучних нейронних
мереж.
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BASED ON THE ANALYSIS OF THE STATES OF THE ENTITY OF THE
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ
АНАЛІЗУ СТАНІВ ЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
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State University of Telecommunications, 03110, Kyiv, Solomenska, 7, 03110
Державний університет телекомунікацій, Київ, Солом'янська, 7, 03110
Анотація. В роботі розглядається теоретичний підхід до виявлення шкідливих
процесів на основі аналізу станів логічного об’єкта інформаційної системи як частини
системи забезпечення кібербезпеки інформаційної системи організації.
Реалізація даного теоретичного підходу дозволить правильно поставити та вирішити
завдання виявлення шкідливих процесів на основі аналізу станів логічного об’єкта
інформаційної системи в режимі реального часу та, у разі зміни стану безпеки даного
логічного об’єкта під час впливу на нього деструктивних нецільових процесів, реагувати на
такі події та відновлювати його безпечний стан.
Ключові слова: вразливість інформаційної системи, безпека інформаційної системи,
моніторинг стану логічного об’єкта інформаційної системи.
Abstract. A theoretical approach to solving the problem of detecting malicious processes
based on the analysis of the states of an entity of an information system as a part of the
cybersecurity system of an organization's information system is proposed.
The implementation of this theoretical approach will make it possible to correctly formulate
and solve the problem of detecting malicious processes based on the analysis of the states of an
entity of the information system in real time and, in the event of a change in the security state of a
given entity when it is affected by destructive non-target processes, to respond to such events and
recover its safe state.
Key words: vulnerability of the information system, security of the information system,
monitoring the state of the entity of the information system.

Вступ.
Вразливості інформаційних систем організацій та їх експлуатація
зловмисниками становлять серйозну проблему для сучасних організацій різних
галузей. Так, за даними IBM Security X-Force сканування і використання
вразливостей інформаційних систем стали основним вектором їх зараження в
2020 році та складав 35 відс. загального числа інцидентів [1].
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За останні п’ять років загальна кількість вразливостей в продуктах
Microsoft зросла на 181 відс. – до 1268 вразливостей у 2020 році [2]. Тому, у
міру збільшення кількості вразливостей зловмисники отримують доступ до
постійно зростаючого “каталогу експлойтів”, що приводе до експоненціального
збільшення поверхні атаки з року в рік [2].
Одним із шляхів вирішення проблеми наявності вразливостей
інформаційних систем та їх експлуатації зловмисниками є моніторинг стану
безпеки функціональних компонентів інформаційної системи (логічних
об’єктів) та відповідне реагування у разі його порушення.
Основний текст.
Наявність відомих та невідомих (невиявлених на даний момент часу)
вразливостей, а також потенційна можливість їх експлуатації зловмисниками є
реаліями застосування інформаційних систем організацій. Одним із шляхів
вирішення даної проблеми є виявлення шкідливих процесів на основі аналізу
станів логічних об’єктів інформаційних систем. Це спонукало нас до
розроблення теоретичного підходу до вирішення проблеми виявлення
шкідливих процесів на основі аналізу станів логічного об’єкта інформаційної
системи.
Під логічним об’єктом розуміється активний функціональний компонент
системи, що реалізує множину функцій, певних для даного рівня.
Необхідно підкреслити, що вразливість є необхідною умовою виникнення
шкідливого процесу в середовищі інформаційної системи організації. Носієм
даного шкідливого процесу будуть функціональні компоненти самої
інформаційної системи, та, необов’язково, функціональні компоненти, які
втілені зловмисником в дану інформаційну систему. При цьому, шкідливий
процес, який виникає, змінює стан інформаційної системи та переводить його з
безпечного в небезпечний.
Основними причинами наявності вразливостей та виникнення шкідливих
процесів функціонування інформаційних систем організацій є [3]:
• властивості функціональних компонентів даної інформаційної системи;
• властивості впроваджених зловмисником функціональних компонентів в
дану інформаційну систему;
• переходи інформаційної системи в небезпечний стан внаслідок
ненавмисних дій користувачів.
Перебування логічного об’єкта у дозволеному стані визначає його стан
безпеки. У свою чергу, стан безпеки інформаційної системи визначається
станом безпеки її функціональних компонентів.
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Виконання функцій ідентифікації та діагностування стану логічних
об’єктів покладається на відповідні функціональні компоненти, які будемо
називати агентами моніторингу (рис.1). На агент моніторингу стану логічного
об’єкта буде надходити вхідна послідовність даних, які відображає поточний
стан обраного логічного об’єкта інформаційної системи та процесів його
функціонування.
Агент має реалізувати відповідну функцію, результатом якої є вихідна
послідовність даних, яка буде відображати процес реагування на можливий
деструктивний вплив.

Рис. 1. Схема процесу функціонування розподіленої інформаційної
системи та варіанти розміщення агентів моніторингу стану логічних
об’єктів
Для того, щоб ефективно протистояти кібернетичним впливам на процеси
функціонування інформаційної системи необхідно щоб моніторинг,
ідентифікація та діагностування стану безпеки обраного логічного об’єкта
інформаційної системи відбувалися в режимі реального часу та, відповідно,
мають бути автоматичними. На рис. 1 показано можливі варіанти вирішення
даного завдання з використанням автономних автоматичних агентів (зовнішніх
систем), а саме:
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 децентралізований моніторинг стану окремих визначених логічних
об’єктів інформаційної системи (варіант а));
 централізований моніторинг стану визначеної множини логічних
об’єктів окремого хоста інформаційної системи (варіант б));
 централізований моніторинг стану визначеної множини логічних
об’єктів хостів інформаційної системи (варіант с)).
Проектування агентів моніторингу стану логічних об’єктів потребує
розробки теорії даного питання та відповідної сукупності методів забезпечення
її реалізації. Для вирішення проблеми виявлення шкідливих процесів на основі
аналізу станів обраного логічного об’єкта інформаційної системи необхідно
поставити та розв’язати низку задач, а саме:
 розробити метод побудови динамічної моделі функціонування логічного
об’єкта за відповідним протоколом, який забезпечить точність моделі
функціонування обраного логічного об’єкта;
 розробити динамічну модель функціонування логічного об’єкта за
відповідним протоколом та визначити його закон функціонування;
 розробити метод ідентифікації та діагностування стану безпеки
логічного об’єкта інформаційної системи на основі його динамічної
моделі;
 на основі закону функціонування логічного об’єкта поставити та
розв’язати задачі ідентифікації та діагностування його стану безпеки;
 обґрунтувати вимоги до процесів функціонування агента моніторингу
стану обраного логічного об’єкта та реагування на його зміни.
Автоматизація процесів ідентифікації та діагностування стану безпеки
логічного об’єкта інформаційної системи базується на алгоритмізації даних
процесів. Це вимагає детального аналізу процесів функціонування логічного
об’єкта, які будуть визначати зміст необхідних та достатніх умов ідентифікації
та діагностування його стану безпеки. Тому, основою для постановки та
розв’язку задач ідентифікації та діагностування стану безпеки логічного об’єкта
є динамічна модель функціонування логічного об’єкта та визначення закону
його функціонування.
Висновки.
Сучасні інформаційні системи організацій функціонують в умовах
наявності відомих та невідомих (невиявлених) вразливостей інформаційних
систем організацій та їх функціональних компонентів. Для ефективної протидії
кібернетичним впливам на інформаційні системи організацій необхідні
інструменти автоматичного моніторингу, ідентифікації, діагностування та
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реагування на події безпеки. Застосування запропонованого підходу
забезпечить створення та застосування якісно нових інформаційних систем
організацій, які можна буде назвати саме захищеними.
Література:
1. X-Force Threat Intelligence Index 2021. IBM Security. 2021.
https://www.ibm.com/downloads/cas/M1X3B7QG - (дата звернення: 20.09.2021).
2. Microsoft Vulnerabilities Report 2021. Evolving Threats, The Dangers of
Admin Rights & How To Address Them. BeyondTrust. 2021.
https://www.beyondtrust.com/assets/documents/BeyondTrust-MicrosoftVulnerabilities-Report-2021.pdf. - (дата звернення: 20.09.2021).
3. Гахов С. О. Застосування положень імунології в теорії захищених
інформаційних систем. Сучасний захист інформації. 2018. № 2. С. 59 – 64.
© Гайдур Г.І., Гахов С.О.
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УДК 632.35:633.15
FORMATION OF PRODUCTIVITY OF MAIZE HYBRIDS DEPENDING ON
THE EFFICIENCY OF CHEMICAL PROTECTION AGAINST BACTERIAL
STEM ROT IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE OF UKRAINE

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД
ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ ВІД БАКТЕРІАЛЬНОЇ СТЕБЛОВОЇ
ГНИЛІ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
Chernykh S.A. / Черних С.А.
Lemishko S.M. / Лемішко С.М.
Pashova V.T. / Пашова В.Т.
Dnipro State Agrarian and Economic University,
str. Serhiy Yefremov, 25, Dnipro, 49027, Ukraine
Дніпровський державний аграрно- економічний університет,
вул. Сергія Єфремова,25, м. Дніпро,49027, Україна
Анотація Приведені результати досліджень по удосконаленню застосування заходів
стосовно обмеження розвитку та шкодочинності бактеріальної стеблової гнилі при
вирощуванні кукурудзи. Висвітлено заходи, які мають спрямування на зниження ураженості
рослин хворобою протягом вегетаційного періоду задля реалізації високого рівня її
продуктивності.. Використання фунгіцидних препаратів при протруюванні насіння
кукурудзи для зниження ураженості хворобою є доступним і найбільш економічно вигідним
варіантом, що сприяє підвищенню врожайності кукурудзи.
Ключові слова: кукурудза, хвороба, бактеріальна стеблова гниль, ураженість,
фунгіциди, протруювання насіння.
Abstract The results of research to improve the application of measures to limit the
development and harmfulness of bacterial stem rot in the cultivation of corn. Measures aimed at
reducing the disease affliction of plant disease during the growing season in order to achieve a
high level of its productivity are highlighted. The use of fungicides in the treatment of corn seeds to
reduce the incidence of the disease is an affordable and most cost-effective option, which increases
the yield of corn
Key words: corn, disease, bacterial stem rot, infestation, fungicides, seed treatment

Вступ.
Диференційний підхід до впровадження технологій вирощування
кукурудзи є запорукою підвищення її врожайності в зонах кукурудзосіяння, які
мають значне різноманіття ґрунтово-кліматичних умов на території України,
враховуючи біологічні особливості та екологічні потреби цієї культури [7, с.19].
Захворювання розповсюджено у всіх зонах вирощування кукурудзи, але
найбільшої шкоди завдає бактеріальна стеблова гниль кукурудзи в південних
регіонах. Особливо важливими є заходи, що спрямовані на формування високої
продуктивності гібридів кукурудзи, а також зниження ураженості рослин
хворобою протягом вегетаційного періоду.
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Стан вивчення проблеми.
Дані літератури свідчать, що бактерії Е. chrysanthemi pv. zeae являють
собою факультативно-аеробні грамнегативні рухливі палички, що не
утворюють спор, мають капсули, а оптимальною температурою для росту та їх
розмноження є температура 26-27°С. За ураження бактеріями Е. chrysanthemi
pv. zeae рослини кукурудзи часто мають відставання у рості, а листя має світле
забарвлення, центральний лист рослин в’яне, скручується і згодом має жовте
забарвлення, пізніше спостерігається в’янення всієї рослини кукурудзи. Також
відмічається на стеблах, обгортках качанів і нижніх листках кукурудзи поява
коричневих, а згодом темних плям, що перетворюються у гниючу м'яку
слизувату масу, яка має неприємний запах. У місцях ураження стебло
переламується. Інколи на стеблі плями відсутні, але всередині його, у верхній
частині розвивається гниюча маса з неприємним запахом[4, с.51]. За ураження
бактерією Ps. hoici ознаки хвороби зазвичай проявляються перед викиданням
волотей та характеризуються появою на верхніх частинах стебла великих
розмірів плям (до 10 см завдовжки), які розпливчасті та мають кремовий колір
та широку темно-буру або фіолетову облямівки. На рослинах, що уражені
хворобою, відбувається всихання верхівки, а також підсихання з країв середніх
листків, тоді як нижні листки мають зелений вигляд. В місцях ураження
хворобою внутрішні тканини мають вигляд густої маси світло-сірого, згодом
темно-коричневого кольору, яка має неприємний запах. Уражені бактерією Ps.
hoici рослини кукурудзи не дають врожаю. Захворювання найбільш часто має
прояв на зрошуваних ділянках.
За ураження рослин кукурудзи бактерією E. carotovora спостерігається
в’янення центрального листка рослин, його скручування та пожовтіння, а
згодом в’янення всієї рослини. На стеблах кукурудзи плями не з’являються,
тоді як всередині стебла рослин кукурудзи, а саме у верхній його частині,
утворюється гнила маса, що має дуже неприємний запах та сірий колір. Ознаки
ураження хворобою найбільшого розповсюдження мають на пасинках рослин
кукурудзи за умов зрошення.
Найбільш часто на рослинах кукурудзи відмічається ураження бактерією
E. dissolvens за першої половини вегетації рослин. Рослини кукурудзи, на яких
відмічені ознаки ураження хворобою, мають відставання у рості, та світлого
кольору листя. Відмічається поява плям на стеблах, обгортках качанів і
листках, особливо тих, що охоплюють основу стебла, коричневого, потім
чорного кольору, які перетворюються в гнилісну м’яку слизувату масу, що має
неприємний запах. З часом відмічається зсихання уражених тканин
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(залишаються лише судинні пучки). Переламування та падіння стебла
кукурудзи відмічено в місцях ураження рослин хворобою. Особливо інтенсивно
хвороба поширюється за надмірної вологості та температури повітря 25-30°С.
Зараженню рослин кукурудзи сприяють пошкодження їх комахами та механічні
поранення під час догляду за посівами[1, с.190]. Джерелом інфекції можуть
бути уражені хворобою рослинні рештки, а також зимуючі бур’яни, що
уражуються гнилями. Деякі збудники можуть уражувати насіння або
перебувати в ньому у вигляді склероціїв. Характер прояву хвороби залежить від
збудника, але загальним є мацерація й обводнювання уражених частин рослин,
які мають неприємний специфічний запах. Уражена хворобою тканина набуває
бурого кольору, але інколи і не відрізняється від здорової.
Бактерія Pseudomonas hoici Kendr. уражує верхню частину стебла у вигляді
розпливчастих плям кремового кольору, що мають темно-фіолетову облямівку.
Бактерія Erwinia dissalvens Burkh. спочатку викликає в’янення і скручування
окремих листків, а пізніше зів’янення всієї рослини кукурудзи. Всередині
верхньої частини стебла виявляється сіра слизиста гниль, що має неприємний
запах. Рослини відстають у рості, а листя їх набуває світлого забарвлення. На
стеблах, обгортках качанів і листі (особливо біля основи стебла) з’являються
коричневі, пізніше темніючі плями, які перетворюються у гниючу м’яку
слизувату масу з неприємним запахом. Пізніше прогнила тканина зсихається, і
залишаються лише судинні пучки. У місцях ураження стебло переламується.
Захворювання звичайно виявляється у першій половині вегетації рослин (до
досягнення рослинами висоти 60-70 см). Особливо сильно хвороба
розвивається за надмірної вологості та температурі повітря 25-35°С[7, с.16].
Багаторічні експериментальні дослідження та передовий виробничий
досвід свідчать, що за ураження цими бактеріями рослини часто відстають у
рості, а листя їх набуває світлого забарвлення, центральний лист в'яне,
скручується і жовтіє, а пізніше в'яне вся рослина. [5, с.47]. На стеблах,
обгортках качанів і нижніх листках з’являються коричневі, пізніше темні
плями, які перетворюються у гниючу м’яку слизувату масу з неприємним
запахом. У місцях ураження стебло переламується. Інколи на стеблі плями
відсутні, але всередині його, у верхній частині розвивається гниюча маса з
неприємним запахом. Джерелом інфекції можуть бути неперегнилі уражені
рештки кукурудзи, інфіковане насіння та уражені цими збудниками зимуючі
бур’яни. Шкодочинність хвороби полягає в тому, що бактеріальна стеблова
гниль викликає зрідження посівів кукурудзи, зумовлює значний недобір
врожаю та призводить до ускладнення механізованого його збирання[6, с.63].
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Роботи виконували в умовах ТОВ «Ніка Агро 2000» Дніпропетровської
області. Сівба дослідів проводилась по загально прийнятими технологіям
вирощування кукурудзи в умовах північного Степу України. Агротехніка
дослідів була спрямована на оптимізацію росту і розвитку рослин кукурудзи. В
дослідах висівали гібриди Корунд та Ладога. Облік щодо ступеню ураженості
стебел бактеріальною стебловою гниллю проводили на 50 рослинах на
кожному досліджуваному варіанті [4, с.50].
Результати досліджень та їх обговорення.
Найбільш радикальним та найбільш економічно ефективним методом
боротьби з бактеріальною стебловою гниллю кукурудзи є застосування
протруювання насіння. Варіанти обробки насіння кукурудзи проти
бактеріальної стеблової гнилі були наступними - без внесення препарату
(контроль) та застосування передпосівної обробки насіння. Вітавакс 200 ФФ,
3,0 л /т; Конор ТН, 2,5 л/т, НТ; Вакса, КС, 2,0 л/т та Ранкона 450, ТН, 150 мл/т.
мали високу біологічну, господарську ефективність, за зменшення розвитку
захворювання до 0,49%, з ефективністю дії 89,4 - 98,2%, забезпечивши суттєву
прибавку врожайності до 7,9 ц/га. Найбільшого ефекту досягнуто обмеженні
розповсюдженості та шкодочинності хвороби в варіанті із застосуванням
препарату Ранкона 450, ТН. Поширеність збудника хвороби на рослинах
кукурудзи в 2020 році становила 41,3 % –7,8%, а в 2021 році рівень ураженості
рослин - 42,2 % (тобто середні показники за роками досліджень коливалися у
незначному ступені).
Висновки.
За застосування хімічних заходів по обмеженню бактеріальної стеблової
гнилі кукурудзи в умовах Північного Степу України встановлена висока
результативність використання препаратів для передпосівної обробки насіння є
запобіжними заходами, що повинні застосовуватись з виведенням та
впровадженням в виробництво стійких гібридів кукурудзи; сівби за дотримання
оптимальних строків, застосування здорового насіннєвого матеріалу; видалення
післязбиральних решток з поля за осінньої оранки; внесення оптимальних норм
добрив; дотримання сівозміни під посівами кукурудзи; моніторинг
розповсюдження хвороб та шкідників.
Література
1. Хижнякова Н. О. Система інструментів екологічної політики у сфері
поводження з хімічними засобами захисту рослин / Н. О. Хижнякова //
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УДК 33
FEATURES OF THE USE OF ELECTRONIC COMMERCE BY TOURIST
DESTINATION SUBJECTS

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
СУБЪЕКТАМИ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
Molchanova V.S. / Молчанова В.С.
ORCID: 0000-0003-0057-4859
SPIN: 3458-5169
Sochi State University, Sochi, Plastunskaya Str., 94
Сочинский государственный университет, Сочи, ул. Пластунская, 94
Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности использования
электронной коммерции субъектами туристской дестинации. Актуальность использования
электронной коммерции в туристском бизнесе обусловлена различными факторами,
включая глобальную доступность сети Интернет, популярность использования туристами
поиска предоставления туристских услуг, например, вариантов размещения через
Интернет, доступную стоимость системы онлайн-бронирования и сети Интернет как
канала сбыта. Автор подчеркивает необходимость совершенствования информационных и
коммуникационных технологий, делая упор на систему онлайн бронирований.
Ключевые слова: электронная коммерция, туристская дестинация, туристский
бизнес, информационные и коммуникационные технологии.
Abstract. The article analyzes some features of the use of e-commerce by the subjects of a
tourist destination. The relevance of the use of e-commerce in the tourism business is due to various
factors, including the global availability of the Internet, the popularity of tourists using the search
for tourist services, for example, accommodation options via the Internet, the affordable cost of an
online booking system and the Internet as a sales channel. The author emphasizes the need to
improve information and communication technologies, focusing on the online booking system.
Key words: e-commerce, tourist destination, tourist business, information and communication
technologies.

Вступление.
Системы электронной коммерции внесли свои коррективы и предоставили
глобальной индустрии туризма новые возможности для реализации бизнеса.
Представители туристского бизнеса активно используют потенциал рынка
туризма, раскрытый посредством развития средств электронной коммерции.
Основной текст.
Развитие информационных и коммуникационных технологий повлияло как
на потребителей, так и на производителей туристского продукта. Расширился
круг потребительских возможностей в плане выбора места отдыха и
планирования бюджетных расходов. В среднем около 95 % потребителей
используют сеть Интернет для сбора информации относительно предстоящего
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путешествия; 93 % − посещают специализированные сайты; 50 % используют
электронную почту [4]. В дополнение к Интернету технологичные возможности
современных смартфонов и прочих портативных устройств, такие как GPS,
заметно повысили качество потребления туристского продукта. В частности,
возросла доступность информации о возможных направлениях для путешествия,
оптимизировались системы оплаты, бронирования билетов и гостиниц, а также
расширились возможности использования банковских карт [6].

Рисунок 1 - Составляющие электронной коммерции в туризме
Источник: [1]

На рисунке 1 мы видим основные составляющие электронной коммерции в
туризме. Как следует из рисунка, все составляющие взаимосвязаны между
собой и вместе формируют процесс осуществления бизнеса в туризме.
Анализируя мировой опыт использования электронной коммерции
субъектами туристской дестинации, можно привести в пример следующее.
Согласно данным аналитической службы АТОР четверка лидеров ТОП-10
популярных стран по количеству запросов на туры в Яндексе неизменны в
январе-феврале в 2019 г. На первом месте находится Турция (1,242 млн), на
втором – Египет (по сравнению с январем в феврале 2019 года количество
поисковых запросов на туры в эти две страны выросло на 19 и 10 %
соответственно. Третье и четвертое места – за Таиландом и Вьетнамом, роста в
феврале относительно января не отмечено.
Значимые изменения ведущей десятки в феврале (по сравнению с январем)
следующие: на одну строчку вверх поднялись Грузия (преимущественно поиск
осуществлялся по горнолыжным турам, +22 % за месяц) и Доминикана (с 7 на 6
место по числу поисковых запросов +11 % к январю). Число поисков туров на
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Мальдивы в феврале снизилось на 22 %. Италия, показавшая в феврале рост
количества поисковых запросов на 25 % по сравнению с предыдущим месяцем,
осталась на 8-й позиции. В десятке стан находится Тунис, в январе занимавший
лишь 14 позицию (прирост +82 %) [2].
В последние десятилетия системы электронной коммерции успешно
используются во всех секторах индустрии туризма и путешествий, а сеть
Интернет стала основным каналом сбыта гостиничных и авиауслуг. Рынок
электронной коммерции развился и перешел от стадии продажи несложных
продуктов (авиабилетов, гостиничных номеров, проката автомобилей) – к
комплексным (пакетам туров, круизам). Однако в ходе данной эволюции много
раз упоминалось об отсутствии туристских порталов дестинаций с удобным
интерфейсом для потребителей туристских услуг [3; 8].
Внедрение средств электронной коммерции в туризм сильно изменило все
организационные процессы в индустрии. Время составления и бронирования
тура значительно сократилось. Популярные онлайн-сервисы способны за
считанные минуты предоставить соискателю любую информацию: прогноз
погоды, возможность покупки какого-либо товара с доставкой и пр.
Турагентства также используют на сайтах специальные поисковые системы,
позволяющие осуществлять поиск туров в соответствии с индивидуальными
пожеланиями. Прямая связь турагентств с туроператорами позволяет
отображать на сайте актуальную информацию о количестве мест на рейсах,
свободных номерах в гостиницах и ценах в реальном времени [1]. Подобная
система доступна не всем компаниям, многие работают в офлайн-режиме,
который зачастую вводит клиентов в заблуждение по поводу доступности и
актуальности предложений. В такой системе посетитель видит информацию о
свободном туре, бронирует его, а после обработки заказа менеджером получает
информацию, что данный тур уже был забронирован ранее. Неточности такого
рода понижают уровень доверия к интернет-агентствам.
В последние десятилетия системы электронной коммерции успешно
используются во всех секторах индустрии туризма и путешествий, а сеть
Интернет стала основным каналом сбыта гостиничных и авиауслуг. Рынок
электронной коммерции развился и перешел от стадии продажи несложных
продуктов (авиабилетов, гостиничных номеров, проката автомобилей) – к более
комплексным (пакетам туров, круизам). Интернет-системы и компьютерные
системы бронирования становятся полноправными участниками туристского
рынка, успешно заменяя традиционные каналы сбыта [5; 7].
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Заключение и выводы.
Бизнес-процессы в туризме все больше переходят в цифровое
пространство. Применение современных алгоритмов повышает скорость
работы, позволяя решать более масштабные задачи. Использование систем
электронной коммерции является фактором повышения эффективности и
качества туристских услуг дестинации и вносит множество преимуществ в
функционирование туристской индустрии.
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DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY IN UKRAINE
AND EU COUNTRIES

РОЗВИТОК ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Kasianenko I.A. / Касяненко І.А.
4th. year student / студент 4 курс.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», м Київ, проспект перемоги, 37, 03056
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
37, Peremogy ave., Kyiv, UA, Kyiv Ukraine, 37, 03056
Анотація. У роботі розглядаються основні характеристики розвитку економіки
України та країн ЕЄ в умовах глобальних трансформаційних процесів, пов’язаних з
цифровізацією (діджиталізацією). Також розкрито поняття цифрової економіки,
проаналізовано теперішній стан розвитку цифрової економіки України на основі показників
глобальних індексів за 2015-2020 рр. Досліджено сучасні тенденції у формуванні та
реалізації державної політики України та ЄС у сфері цифровізації. Запропоновано основні
заходи для ефективного використання інноваційних технологій в умовах «цифрової ери» та
стимулювання розвитку цифрової економіки України.
Ключові слова: цифрова економіка; цифровізація; цифрові технології; цифрова
трансформація;.
Abstract. The paper considers the main characteristics of economic development of Ukraine
and the EU in the context of global transformation processes associated with digitalization
(digitalization). The concept of digital economy is also revealed, the current state of development of
Ukraine's digital economy is analyzed on the basis of global indices for 2015-2020. Current trends
in the formation and implementation of state policy of Ukraine and the EU in the field of
digitalization are studied. The basic measures for effective use of innovative technologies in the
conditions of "digital era" and stimulation of development of digital economy of Ukraine are
offered.
Key words: digital economy; digitization; digital technologies; digital transformation.

Вступ.
Цифрова економіка (англ. digitale economy) ‒ економіка, що базується на
цифрових комп’ютерних технологіях. Цифрові технології давно стали
приорітетним вектором змін у багатьох країнах світу. Об'єми та темпи їх
впроводження в усі галузі та сфери економіки, суспільства не перестають
зростати. З кожним роком частка традиційної економіки зменшується, а
цифрової – збільшується. Цифровізація відкриває нові потужні можливості для
громадян та держави.
Враховуючи
необхідність
забезпечення
економічної
безпеки,
конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку України,
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стратегічний вектор її розвитку – інтеграція в ЄС, пріоритети співпраці України
та ЄС [1], укладання Угоди щодо підтримки ЄС для електронного урядування
та цифрової економіки в Україні [2], активну діджиталізацію у ЄС, на
сучасному етапі розвитку України дослідження стану, особливостей та
результатів діджиталізації країн ЄС становить значний науковий та практичний
інтерес.
Основний текст
Цифровізація економіки України повинна мати на меті досягнення таких
цілей згідно стратегії «Україна 2030E» [3]:
– прискорення економічного зростання та залучення інвестицій;
– трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні;
– технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення
високотехнологічних виробництв;
– доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу;
– реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та
цифрового підприємництва.
Згідно плану розвитку цифрової економіки України до 2030 року
планується достягти таких показиників, які наведені в табл. 1.
Таблиця 1
KPI розвитку цифрових інфраструктур до 2030Е
1
2
3
4

5

Показник
Фіксована широкосмугова телекомунікаційна інфраструктура.
Покриття домоволодінь та об’єктів інфраструктури.
Мобільна телекомунікаційна інфраструктура (4G, 5G). Покриття
Радіоінфраструктура (LoRaWan тощо) для проектів Інтернету
речей (сенсори, датчики тощо). Покриття.
Обчислювальна інфраструктура (т.з. хмарна, або віртуалізована,
інфраструктура). Кількість локальних операторів із відповідними
потужностями та показниками надійності (TIER2, TIER3).
Частка бізнес-процесів, транзакцій та бізнес-взаємодії, що є
електронними та онлайн
Джерело: згруповано автором з використанням даних [3].

KPI 2030Е
99,9%
100%
100%
10
90%

Одним із найважливіших стратегічних документів ЄС, який визначає
цифрові трансформації як основу розвитку ЄС до 2030 р., є Цифровий компас
2030: європейський шлях цифрового десятиліття (2030 Digital Compass: the
European way for the Digital Decade) [5]. Даний стратегічний документ визначає,
що цифрові трансформації в ЄС до 2030 року мають бути зосереджені на таких
пріоритетних напрямах:
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1) розвиток
цифрових
компетентностей
та
підготовка
висококваліфікованих працівників в галузі цифрових технологій. До 2030 року
щонайменше 80% усіх дорослих повинні мати базові навички роботи з
цифровими технологіями, а в ЄС має бути 20 мільйонів зайнятих спеціалістів у
сфері ІКТ, у т.ч. жінок;
2) створення та підтримання безпечних, ефективних та стійких цифрових
інфраструктур. До 2030 року всі домогосподарства ЄС повинні мати гігабітне
з'єднання, а всі населені райони повинні бути охоплені 5G; виробництво
передових і стійких напівпровідників у Європі має становити 20% світового
виробництва; 10000 кліматично нейтральних високо безпечних крайніх вузлів
мають бути розгорнуті в ЄС;
3) оцифрування державних послуг. До 2030 року всі ключові державні
послуги мають бути доступні в Інтернеті; усі громадяни матимуть доступ до
своєї електронної медичної документації; 80% громадян повинні
використовувати рішення цифрової ідентифікації [5, 6].
Показники GII охоплюють компоненти інноваційної сфери та
об'єднуються у два субіндекси: 1й — 55 показників характеризують
інноваційний потенціал країни — субіндекс входу (Innovation Input Subindex),
2й — 27 показників характеризують наукові й творчі результати інноваційної
діяльності та формують субіндекс виходу (Innovation Output Subindex).
Проаналізуємо динаміку зазначеного індексу в Україні, наведені дані згрупуємо
в табл 2.
Таблиця 2
Місце України в Глобальному інноваційному індексі (GII)
у період 2015—2020 років
Рік
Місце в рейтингу країн
Показник індексу
2015
64
36,45
2016
56
35,72
2017
50
37,62
2018
43
38,52
2019
47
37,40
2020
45
36,32
2021
49
35,4
Джерело: згруповано автором з використанням даних WIPO [6].

На основі даних наведеної таблиці можемо констатувати, що найкращі
показники в межах періоду дослідження наша держава отримала у 2018 році
посівши 43 місце серед усіх учасників рейтингу з показником у 38,52 бала.
Conference proceedings

24

Series «SWorld-Bul Conference proceedings»

Promising areas of theoretical and applied research ‘2021

BG9

Останніми роками Україна міцно закріпилася у 4ій десятці країн за наведеним
індексом. З метою виявлення місця України в наведеному рейтингу у
порівнянні з країнами ЄС проведемо аналіз зазначених показників станом на
2020 рік (таблиця 3).
Таблиця 3
Місце України в рейтингу країн згідно Глобального інноваційного індексу
(Global Innovation Index — GII) станом на 2020 рік
Місце в рейтингу 131
Значення Глобального інноваційного
Країни
країни за індексом GII
індексу GII
45
Україна
36,32
35
Угорщина
41,43
38
Польща
39,95
46
Румунія
35,95
19
Австрія
50,13
39
Словаччина
39,7
Джерело: згруповано автором з використанням даних WIPO [6].

Згідно проведеного дослідження дані табл. 3 засвідчують доволі впевнену
позицію нашої держави на ріані з країнами сусідами, які є частиною
Європейського союзу та мають право на відповідні фінансові, інституційні та
технологічні можливості.
Висновки.
Проаналізуваши положення України серед найближчих за положенням та
економічним розвитком країн ЄС, можна зауважити, що згідно рейтингу
Глобального інноваційного індексу Україна знаходится на рівні з такими
країнами як Румунія та Польща.
Враховуючи сучасний стан економіки України та світові тенденції у сфері
цифрової трансформації, цифровізація всіх галузей економіки повинна стати
пріоритетним напрямком для держави. Порівнюючи програми розвитку
цифрової економіки варто підкреслити, що Україна має схожі цілі та напрями
у діджиталізація як економіки так і громадян.
Розвиток Цифрової економіки безсумнівно має велику кількість переваг
для суспільства, підприємництва та держави. Зокрема, вона здатна знизити
відсоток тіньової економіки та корупції в країні, адже транзакції, що
здійснюються цифровим шляхом, можна легко контролювати. Крім того,
розвиток внутрішнього ринку цифрових технологій створить нові можливості
для українських ІТ- компаній, що зупинить відтік висококваліфікованих кадрів
за кордон.
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Основними заходами для стимулювання розвитку цифрової економіки
України можуть бути:
− розбудова фіксованої інфраструктури широкосмугового інтернету;
− розбудова інфраструктури мобільного Інтернету (4G, 5G);
− створення технічної бази для e-комерції та e-бізнесу;
− створення інфраструктури для транзакційно-процесингових операцій;
− оцифровування усіх фізичних структур транспортної, енергетичної,
житлово-комунальної та інших галузей економіки;
Звісно, реалізація вищезазначених заходів орієнтована на довгострокову
перспективу та вимагає великої кількості інвестицій, але їх проведення,
безперечно, стане каталізатором процесів цифровізації в Україні та сприятиме
перетворенню української економіки в цифрову.
Література:
1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством сторони. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. (дата звернення 21.09.2021).
2. Угода про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного
урядування та цифрової економіки в Україні". URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-20#Text. (дата звернення
21.09.2021).
3. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою URL:
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-21. (дата звернення 21.09.2021).
4. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. URL:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-digital-compass2030_en.pdf. (дата звернення 21.09.2021).
5. Europe's Digital Decade:Commissionsets the course to wardsa digitally
empowered Europe by 2030. URL:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983. (дата звернення
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6. WIPO (2020). World intellectual property organization. URL:
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METHODS FOR DETERMINING HUMAN NEEDS AND THE IMPACT OF
NEEDS ON THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ВЛИЯНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
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Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Gogol, 41, 690014
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
Владивосток, ул.Гоголя, 41, 690014
Аннотация. В работе рассматриваются методики определения потребностей
человека и предложены новые потребности, отвечающие современным ценностям. А так
же объясняется значимость потребностей при формировании человеческого капитала, а
именно при мотивации персонала.
Ключевые слова: потребности, теории потребностей, пирамида Маслоу,
человеческий капитал, формирование человеческого капитала.
Abstract. The paper discusses methods for determining human needs and proposes new needs
that meet new values. It also explains the importance of needs in the formation of human capital,
namely, in the motivation of personnel.
Key words: needs, needs theories, Maslow's pyramid, human capital, human capital
formation.

Вступление.
В современном мире все чаше треугольным камнем развития становится
нужда и потребность людей в чем-либо, что обусловлено расширением
возможностей для каждого человека. Для более полного понимания следует
разобраться в терминологии понятий «потребность» и «пирамида
потребностей». Потребность, нужда - внутреннее состояние психологического
или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в
зависимости от ситуационных факторов [1]. Пирамида потребностей общеупотребительное название иерархической модели потребностей человека,
представляющей собой упрощенное изложение идей американского психолога
Абрахама Маслоу.
Пирамида потребностей отражает одну из самых популярных и известных
теорий мотивации - теорию иерархии потребностей. Эта теория известна также
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как теория потребностей или теория иерархии. Изначально идея была изложена
в работе Маслоу «Теория человеческой мотивации» (1943), более подробно - в
книге 1954 года «Мотивация и личность» (Motivation and Personality) [2].
Основной текст.
Абрахам Маслоу признавал, что люди имеют множество различных
потребностей, но также полагал, что эти потребности можно разделить на 5
основных категорий: физиологические, потребности в безопасности;
социальные, престижные, духовные. [3].
В оригинальной работе не было пирамид или треугольников, иерархия
потребностей Маслоу теперь обычно иллюстрируется символом. И хотя статья
была написана как чистая психология, она нашла свое основное применение в
теории управления [4].
Более современный метод анализа потребностей - диагностика степени
удовлетворения основных потребностей (метод парных сравнений В.В.
Скворцова, модификация И.А. Акиндиновой). Методика предназначена для
диагностики актуальности базовых потребностей: материальных, потребности в
безопасности, в самовыражении (самоактуализации) и позволяет выявить
базовые потребности - мотиваторы личности и группы. Методика допускает
индивидуальное и групповое использование [5].
Существует альтернатива теории Маслоу - теория российского психолога,
доктора социологических наук и профессора кафедры управления
человеческими ресурсами Владимира Исаковича Герчикова, опубликованная в
его работе «Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала» [6].
Герчиков разделяет внешние воздействия на человека (стимулы) и его
внутренние установки (мотивы). И основная мысль его теории заключается как
раз в том, что так или иначе стимулируя подчиненного, необходимо учитывать
его внутренние мотивы и установки для работы, разделяемые на следующие
виды: инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский и
люмпенизированный.
Учитывая, что человек имеет два вида потребностей: ядерную (очень
глубокую) и периферическую (ту, которую можно менять в течение жизни),
можно говорить о том, что тот или иной тип встречается у каждого человека,
только с разной выраженностью. При мотивации персонала необходимо
разграничивать стимулы (внешние воздействия на человека, инструменты) и
мотивы (внутренние установки человека). Для сотрудника с той или иной
установкой будет подходить один вид стимулирования и «противопоказан»
другой [7].
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Так же, как и Маслоу, Клейтон Альдерфер исходит в своей теории из того,
что потребности человека могут быть объединены в отдельные группы. Однако
в отличие от теории иерархии потребностей Маслоу, он считает, что таких
групп потребностей существует три: потребность существовать, потребность
общаться с другими, потребность своего роста и развития.
Потребности существования, отражая индивидуальные требования
человека к обмену энергией с ее источниками во внешней среде, включают в
себя различные формы материальных и физиологических желаний. Так,
чувства голода и жажды отражают недостаток средств существования. Зарплата
и различные рода выгоды представляют собой способы удовлетворения
посредством процесса получения их достаточного количества материальных
требований [8]. Ниже скомпонованы ранее представленные основные теории по
потребностям человека (таб. 1).
Таблица 1
Теории потребностей
Автор/Теория
Модель потребностей
человека, А. Маслоу
Диагностика степени
удовлетворения
основных
потребностей,
В.В. Скворцов,
модификация
И.А. Акиндиновой
Тест Мотайп,
В. И. Герчиков

ERG теория
мотивации,
Клейтон Альдерфер

Составлено автором
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Описание
Автор разделил все потребности
человека на 5 категорий, они
расположены по мере убывания
важности
Методика предназначена для
выявления актуальности базовых
потребностей: материальных,
потребности в безопасности, в
самовыражении (самоактуализации).

Публикация
Maslow A. H. Motivation and
Personality. — N. Y.: Harpaer
and Row, 1954

Диагностирует 5 базовых типов
трудовой мотивации. Мотивация по
способу выбора делится на две
категории - достижительная
(стремление к успеху) и
избегательная (стремление избегать
неудач). В свою очередь, у каждой их
этих категорий есть свои типы
мотивации
Клейтон утверждал, что три
потребности аналогичны
потребностям, выделенным Маслоу.
Потребность существовать аналогична физиологической
потребности. Потребность общаться
с другими - потребность социального
типа. Потребность роста потребность в самореализации, в
уважении.

Герчиков В.И. Мотивация,
стимулирование и оплата
труда [Текст]: учеб, пособие /
В.И. Герчиков. — М.: Изд-во
ГУ-ВШЭ, 2004. — 172 с.
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Скворцов В.В. Способы
разрешения конфликтов:
[методическая разработка] /
В.В. Скворцов. - М.: АНХ при
Совете Министров СССР,
1986.

Альдерфер, Клейтон П.,
Эмпирический тест новой
теории человеческих
потребностей;
Организационное поведение и
деятельность человека, том 4,
выпуск 2, стр. 142–175, май
1969 г. Клейтон Альдерфер https://ru.xcv.wiki/wiki/Clayton
Alderfer
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В ходе анализа теорий потребности было выявлено, что описанные теории
не полностью отвечают требованиям современного мира. Поэтому предлагается
ввести две дополнительные потребности, обусловленные влиянием
современной внешней среды (рис. 1).
В статье «Факторы развития человеческого капитала: микро и
макроподход» авторов Арнаут М. Н. и Богдановой А. В. отмечено, что
существует несколько факторов влияющих на человеческий капитал, в том
числе и мотивация. Как правило, в менеджменте для мотивации персонала
используется «принцип Пирамиды Маслоу», то есть руководитель, понимая,
что у его подчиненного уже удовлетворен ряд потребностей, начинает искать
новые «рычаги давления» для мотивации сотрудника, например, дает более
амбициозные задачи, увеличивает зону ответственности, готовит к переходу на
новую должность и т.д.
Таким образом, первая дополнительная потребность – это потребность в
свободном времени и интересном отдыхе, такая новая потребность обусловлена
увеличением возможности свободной занятости и упрощения возможности
заработка в определенных областях. Причем удовлетворение этой потребности
становится все более и более значимым для современной молодежи, поскольку
это и прибавляет им статуса и увеличивает признание в глазах окружающих.
Вторая дополнительная потребность – это потребность к принадлежности
к управлению и процессу принятия решений в Компании. Очевидно, что
руководящие должности может занимать ограниченное число сотрудников, при
этом желание принадлежать к управлению компанией и принятию решений
характерно для большинства лояльных сотрудников.

Рисунок 1 – Дополнительные потребности
Составлено автором

Если вышеуказанные новые потребности расположить в иерархии
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потребностей Маслоу, то потребность в свободном времени и интересном
отдыхе расположится между социальными потребностями и потребностью в
признании, а потребность к принадлежности к управлению и процессу
принятия решений в Компании выделяется из потребности в самовыражении.
Заключение и выводы.
Таким образом, были рассмотрены основные теории потребностей,
обобщены и сделаны выводы об их неполном соответствии современным
условиям. Были предложены две новые потребности, которые позволят более
эффективно мотивировать сотрудников Компаний и формировать человеческий
капитал в соответствии с требованиями внешнего мира, а именно, потребность
в свободном времени и интересном отдыхе и потребность к принадлежности к
управлению и процессу принятия решений в Компании.
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Анотація. В роботі розглядається система маркетингового просування інноваційного
продукту, яка є однією з ключових видів діяльності підприємства і являє собою
комунікаційну активність щодо планування, організації та контролю руху ресурсних
потоків між ринковими партнерами, маючи на меті задоволення потреб споживачів,
отримання додаткового доходу та залучення нових клієнтів.
На кожному етапі
реалізовуються завдання і принципи маркетингу, що в сукупності призводять до досягнення
поставлених цілей.
Ключові слова: інноваційний продукт, будівельне підприємство, маркетингове
забезпечення
Abstract. The paper considers the system of marketing promotion of an innovative product,
which is one of the key activities of the enterprise and is a communication activity for planning,
organizing and controlling the flow of resource flows between market partners, aiming to meet
consumer needs, generate additional income and attract new customers. At each stage, the tasks
and principles of marketing are implemented, which together lead to the achievement of goals.
Key words: innovative product, construction company, marketing support

Вступ.
Інноваційна діяльність будь-якого підприємства є ключовим напрямком
його функціонування. І будівельні підприємства не є виключенням. При цьому
інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана з маркетингом. Адже значний
ступінь невизначеності та ризику, що виникають при розробці та просуванні
інноваційного продукту будівельними підприємствами на ринок, зумовлюють
необхідність активної участі маркетингу на всіх стадіях інноваційного процесу.
Під «просуванням» варто розуміти діяльність підприємства, спрямовану на
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стимулювання попиту на вироблену продукцію і на формування позитивного
іміджу підприємства.
До основних функцій просування необхідно віднести: створення
позитивного образу продукції й формування інтересу до неї; інформування про
параметри товару, ціну, інноваційність, місця їхнього придбання та
розпродажу; допомогу в знайомстві з інноваційним продуктом, підтримку
популярності тих, що вже існують; забезпечення зацікавленості учасників
каналу руху товару; обґрунтування ціни.
Проведений аналіз фахової літератури дозволяє стверджувати, що в
маркетинговій діяльності «просування товару» визначається з використанням
вузького та широкого підходу. Просування у вузькому значенні визначає
комплекс дій та засобів, за допомогою яких підприємство передає на ринок всю
необхідну інформацію про власний товар, формуючи таким чином споживчі
потреби на ринку. Джерело: [1]
Основний текст
Головна мета процесу просування продукту полягає у стимулюванні
попиту. При виведенні підприємством інноваційної продукції на ринок,
зокрема на будівельний ринок, у підприємства формуються очікування, що у
цільових споживачів має виникнути позитивна реакція у відповідь на поширену
підприємством повну та правдиву інформацію про дану продукцію. Джерело:
[2].
Завдання процесу просування продукції: задоволення потреб споживачів й
отримання прибутку; підвищення попиту, збільшення збуту продукції на ринок;
інформування, переконання або нагадування про продукцію; стимулювання
бажання придбати цю продукцію; збільшення частки ринку, збільшення
пізнаваності бренду; залучення нових клієнтів; зображення продукції в
привабливому для цільової аудиторії вигляді. Джерело: [3]
На практиці достатньо часто зустрічається ситуація, коли інноваційний
продукт розробляється буз урахування потреб споживачів, такий товар має
високі ризики бути неприйнятим ринком. Для уникнення такої ситуації усі
процеси, пов’язані із розробкою, упровадженням у виробництво, просуванням
інноваційної продукції, повинні засновуватися на маркетинговій концепції, яка
включає в себе основний елемент виходу на ринок інноваційного товару –
маркетинговий комплекс просування продукту. Отже, у сучасній практиці вже
доведено необхідність використання маркетингових інструментів для
просування нової продукції на ринок, у зв’язку з цим і сформувався новий
напрям маркетингової діяльності – маркетинг інновацій. Джерело: [4]
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З метою задоволення потреб споживачів, а також збільшення обсягів
продажу все більше і більше будівельних підприємств впроваджують
маркетинг інновацій. Тому, для того, щоб вироблена інноваційна продукція
потрапила до своїх споживачів і була прийнята ринком, тобто користувалася
попитом і продавалася в обсягах, запланованих підприємством, потрібен
ефективний комплекс маркетингових заходів щодо її просування. Для цього
використовується маркетинг інновацій, як окремий напрям маркетингової
діяльності, при цьому необхідно оптимально організувати даний процес та
використовувати специфічні маркетингові інструменти й технології. Джерело:
[4]. Без проведення маркетингових досліджень жодна компанія не зможе
правильно орієнтуватися у складній ринковій ситуації, достовірно оцінювати
своє становище на ринку, а також прогнозувати свій подальший розвиток.
Маркетингові дослідження – це, мабуть, єдиний спосіб отримати унікальну
інформацію про ринок, без якої маркетинг – всього лише марна теорія.
Важливою
складовою
інформаційного
забезпечення
прийняття
маркетингових рішень щодо просування інноваційної продукції є оцінювання
маркетингового середовища, у процесі якого найбільш часто використовують
стратегічний аналіз, який передбачає виявлення загроз і можливостей для
підприємства на основі дослідження чинників макросередовища, а також –
сильні та слабкі сторони підприємства. Важливим напрямом дослідження для
утворення необхідного інформаційного забезпечення маркетингових рішень є
аналіз галузі, а також дослідження внутрішнього середовища підприємства.
При цьому аналізуються фінансові показники підприємства, темпи зростання
основних економічних показників; оцінюється ефективність технологічних
процесів,
результативність
маркетингової
діяльності;
визначається
обґрунтованість організаційної структури, доцільність її реорганізації;
аналізується забезпечення ресурсним потенціалом тощо. Проводячи
дослідження саме в будівельній галузі слід відзначити що вона є одним з
найважливіших елементів економічної системи. Відчувши на собі вплив кризи,
будівельна галузь миттєво перетворилася з найпотужнішої і найприбутковішої
галузі у найуразливішу і найбільш незахищену, що зумовлює необхідність
зосередження уваги на маркетингу інновацій на підприємствах будівельного
спрямування. Джерело: [5]
З урахуванням принципу спрямованості на споживачів особливо важливим
є їх дослідження, причому в аспекті маркетингу інновацій необхідним є
виявлення, перш за все, незадоволених потреб споживачів, їх вимог до товарів,
переваг, яких вони бажають, але не отримують – усе це є основою для ідей
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інновацій. Потрібно також систематично вивчати поведінку споживачів та
чинники, що на неї впливають. Це, у свою чергу, дозволить обрати ефективні
маркетингові інструменти впливу на споживачів й прийняття нових
купівельних рішень.
Важливим напрямом дослідження є виявлення недоліків у цілому в
діяльності підприємства та у маркетинговій, зокрема, визначення шляхів їх
удосконалення, у результаті чого закономірним є впровадження інноваційних
інструментів у діяльність підприємства.
Основою просування інноваційного товару є визначення конкретних
маркетингових інструментів, що будуть використовуватися. Спочатку
проводять сегментування ринку, що передбачає розподіл ринку споживачів за
визначеними категоріями для виділення цільового ринку з метою встановлення
особливостей сприйняття ними товару, його ціни, збуту, маркетингових
комунікацій, що дозволить визначити оптимальні інструменти та сформувати
дієвий комплекс маркетингу. Як відзначає Косенко О. П., однакових, типових
підходів до сегментації немає. Кожне підприємство, залежно від товару та
особливостей його споживання, спроможне розробити власні правила
сегментації. Успішно проведена сегментація дасть можливість одержувати
добрі комерційні результати Джерело: [6].
Висновки.
Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити наступні
висновки: встановлено, що для того щоб інноваційний продукт, вироблений
підприємством, потрапив на ринок до конкретних споживачів, необхідний
ефективний комплекс маркетингових заходів для його просування, тому вдалим
є застосування маркетингу інновацій. Маркетинг інновацій як вид діяльності
пов’язаний з розробкою і просуванням на ринок нових продуктів, обладнання,
послуг, найновіших технологій.
Визначено, що система маркетингового просування інноваційного
продукту є однією з ключових видів діяльності підприємства, що являє собою
комунікаційну активність щодо планування, організації та контролю руху
ресурсних потоків між ринковими партнерами, маючи на меті задоволення
потреб споживачів, отримання додаткового доходу та залучення нових клієнтів.
На кожному етапі реалізовуються завдання і принципи маркетингу, що в
сукупності призводять до досягнення поставлених цілей. Процес
маркетингового просування інноваційного товару – це не окремий вид
діяльності, а це сукупність заходів, які тільки в спільній роботі здатні
налагодити процес просування товару до споживачів.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONCEPTUAL APPROACHES TO
IMPROVING THE INVESTMENT PROVISION OF THE AGROSECTOR OF
UKRAINE

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОСЕКТОРУ
УКРАЇНИ
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Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Shevchenka, 460, 18006
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Шевченка, 460, 18006
Анотація. Досліджено та розроблено послідовність формування концептуальних
підходів до інвестиційного забезпечення агросектору України. Розширено межі системних
концептуальні підходів до інвестиційного забезпечення. Окреслено очікувані результати від
впровадження концептуальних підходів до інвестиційного забезпечення. Доведено, що
інвестиційне забезпечення постає актуальним питанням та має свої, відповідні да часу
приховані потенціали, проблеми та конфліктні зони, що не дозволяють стрімко змінювати
агросектор та ефективно розвивати національну економіку України.
Ключові слова: концептуальні підходи, інвестиційне забезпечення, стратегічний
розвиток, агросектор.
Abstract. The sequence of formation of conceptual approaches to investment support of the
agricultural sector of Ukraine is investigated and developed. The limits of system conceptual
approaches to investment support are expanded. The expected results from the introduction of
conceptual approaches to investment support are outlined. It is proved that investment security is
an urgent issue and has its own, hidden potentials, problems and conflict zones that do not allow to
rapidly change the agricultural sector and effectively develop the national economy of Ukraine.
Key words: conceptual approaches, investment support, strategic development, agricultural
sector.

Формування якості інвестиційного забезпечення постає першочерговим
завданням на основі новітніх стандартів фінансового та інвестиційного
менеджменту, потребує врахування інноваційних піходів та технологій в
агросфері, залучення різних видів та форм інвестицій в проекти українських
аграріїв. Наведемо перелік та узагальнене бачення концептуальних підходів до
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інвестиційного забезпечення з урахуванням векторності вже обраних реформ,
стратегічних планів, обґрунтованих моделей майбутнього України та її
агроекономіки,
особливостей
практичної
діяльності
підприємств.
Концептуальні підходи мають свою множинність, актуалізацію економічних та
управлінських знань, що повинно сформувати активне поле змін з цільовими
векторами впливу на агросектор країни, забезпечити варіантність розвитку та
практичних дій державної, галузевої та регіональної влади, удосконалити
підходи до формування цільової державної інвестиційної політики з
пріоритетом – національні економічні інтереси.
1. Аналітико-діагностичне забезпечення процесів розвитку агроекономіки,
інвестиційного процесу з позицій цільового дослідження станів внутрішнього
та зовнішніх ринків, оцінки змін в пріоритетах та перспективах ведення
сільськогосподарського виробництва, накопичення досвіду проведення
експертиз (економічного, соціального, екологічного характеру). Поглиблення
наукового аналізу в напрямах синергетики практичного розвитку економічних
процесів (в першу чергу інвестиційних процесів) з спрямуванням на
інноваційну та кластерутворювальну діяльність, екологічну безпеку,
виробництво органічних продуктів, залучення інновацій з відповідними
рекомендаціями до пріоритетності інвестиційного забезпечення, ефективної
макроекономічної структури галузі та науково обґрунтованої алокації ресурсів.
Оцінка еволюції виробничих та фінансово-біржових відносин в агросекторі з
позиції сучасних трендів організації ведення господарської діяльності.
Ключові рекомендовані методи: порівняльний та індикативний; побудови
кластерів та секторограм (геометричний метод); ранжування та побудова
матриць; нормування
вагових коефіцієнтів, моделювання механізмів та
технологій
інвестиційного
забезпечення
з
урахуванням
цільового
параметричного забезпечення. А також актуальними залишаються методи
економічного,
економіко-аналітичного
та
економіко-технічного,
функціонально-вартісного, інвестиційного, економіко-екологічного аналізу.
2. Стратегування, як форма обов’язкового управлінського корегуючого
впливу на економічні процеси; забезпечення координації усіх рівнів та
складових системи ведення господарської діяльності, створення та реалізації –
завдань, заходів, механізмів реалізації мети (пріоритетних завдань), врахування
пропорцій системи відтворення в комплексних процесах інвестування.
Оприлюднення та дотримання груп економічних інтересів в форматах
економічного та соціального розвитку територій, господарських комплексів,
підприємств-лідерів в галузі (особливо актуально для великого,
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консолідованого бізнесу). Формування позитивного інвестиційного клімату та
відповідного іміджу ділового середовища агросектору української економіки,
удосконалення оцінок інвестиційної привабливості регіонів, підприємствлідерів на основі інтегрованих платформ БД та БЗ.
Ключові рекомендовані методи: синтезу бажаних (програмних
індикаторів);
кластероутворення;
сценарування;
довгосторкового
прогнозування дії інвестиційної політики та системне залучення різномантіних
технології Форсайт; маркетингові та брендові технології роботи на ринках.
3. Інституціоналізація національного інвестиційного ринку з цільовими
інструментами інвестиційного забезпечення агросектору актуалізованими як
для поточних станів агроекономіки, так і потенційних в майбутньому.
Формування умов, правил, законів щодо захисту інвесторів в агросектор, як
стратегічного інтересу економічного розвитку, первинного прояву
національного економічного інтересу. Формування зон, угрупувань (регіонів,
видів діяльності) та видів проектів з державними гарантіями, як преференцій
для національних (або іноземних інвесторів). Активізація укладання
міжнародних угод щодо інвестицій в агросектор з особливо сприятливими
умовами та цільовими державними гарантіями захисту інвесторів, участю
інвестиційних нянь та іншими специфічними підходами.
Ключові рекомендовані методи: експертні та анкетування; рейтингування
та суспільного обговорення; правового та нормативного фіксування,
закріплення базових та допоміжних категорій (процесів, управлінських
інструментів та технологій, залучення досягнень науково-технічного та
інноваційного прогресу, міжорганізаційних мереж та комунікацій); методичні
підходи до оцінки ефективності інвестиційного забезпечення з позиції
поступової інституціоналізації кластерної та інноваційної економіки;
інституційного моделювання та програмування.
4. Формування інноваційного поля інвестиційного забезпечення та
розвиток венчурного фінансування, залучення змішаних форм фінансування
проектів, інноваційних кластерів. Формування цільових проектів, бізнес-клубів,
кластерних утворень та асоціацій для країн імпортерів капіталів з особливими
умовами фінансування саме агросектору (хоча тут існують як позитивні так і
негативні перспективи, які потребують своєї окремої оцінки, обговорення на
публічних платформах). Мобілізація інвестиційних ресурсів населення для
участі в ризикових, але достатньо прибуткових проектах (світовий досвід
прибутковості по венчурним проектам складає 20-25% річних на вкладений
капітал, як для агросектору, так і для харчової промисловості) [1].
Conference proceedings

40

Series «SWorld-Bul Conference proceedings»

Promising areas of theoretical and applied research ‘2021

BG9

Ключові рекомендовані методи: інноваційне проектування та
прогнозування; генерування ідей; динамічних та статичних оцінок процесів
(явищ); комерціалізації та інтелектуалізації проектів; бенчмаркинга;
функціонально-вартісного аналізу та відповідної визначеності пріоритетів;
моделювання та програмування.
Очікуваний результат від синергетичної дії рекомендованих підходів та
їхнього практичного впровадження:
1. Накопичення цільової інформаційної бази з якісною інформацією
формалізованого (офіційного) та неформалізованого (експертного, науководослідного, підприємницького) характеру. Розширення рамкових умов
отримання інформації, формування цільових інтегрованих платформ
накопичення та обробки великих обсягів інформаційних ресурсів. Що сформує
можливість в перспективному бачені розширення списку високоліквідних
об’єктів інвестування, рейтингування підприємств та кластерів (особливо
цікавими постають партнерські проекти), якісного відображення станів з
урахуванням економічних та соціальних інтересів (країни, регіонів).
2. Отримання комплексних оцінок, рейтингів, експертиз та визначення
реальних станів у відповідності до мети та завдань досліджень, актуалізованих
запитів. Наприклад: інвестиційної привабливості або уразливості; інвестиційної
безпеки (комплексів ризиків, негативних факторів впливу та ін.); вивчення
окремих цільових зон, територій; ринків, галузей; оцінки інвестиційного
клімату за розширеними форматами. Що надасть можливість активізувати
довгострокове інвестування, залучати іноземних інвесторів на основі
гармонійних угод та балансу інтересів, залучати
кластерні платформи
співпраці, зменшити фактор часу в реалізації капітальних інвестицій.
3. Розширення меж інформаційно-аналітичних досліджень інвестиційних
проектів з урахуванням: соціальної, економічної, культурної, іміджевої
складової. Що сформує можливість знизити ризики інвесторів, покращити
оцінки національного бізнес-середовища в агросекторі, залучати довгострокові
інвестиції, формувати позитивний імідж національних
агропідприємств,
активізувати
змішані портфелі інвестицій, кооперувати в капітальному
інвестуванні на основі кластерних угод [2].
4. Формування цільового геоінформаційного забезпечення. Можливість
отримувати інтерактивну інформацію (карти, геолокаційні програми з
елементами кластеризації, угрупувань за бажаними параметрами (технології
картування, DateM). Найбільш затребувані параметри, що не мають свого
своєчасного та якісного віддзеркалення: міжрегіональні процеси; алокація
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ресурсів; стани регіональних ринків; зони екологічних проблем. Що надасть
змоги розширити форми та види інвестицій з урахуванням специфіки об’єкту
інвестування; покращення якості масштабування українського агробізнесу;
якісне ранжування об’єктів інвестицій за різними параметрами (географічними,
ландшафтними, геолокаційними, кліматичними та іншими). Нова якість
управлінських рішень щодо питань реальних інвестицій в коротко часовому
відображені.
5. Формування кола високопрофесійних експертів. Залучення до
визначення станів агросектору та відповідного інвестиційного забезпечення
фахівців та експертів з світовим ім’ям, системними знаннями в агроекономіці.
Це в першу чергу консалтингові фірми з світовим ім’ям (Прайсватерхауз, або
інші), провідні міжнародні та національні банки, міжнародні та національні
агробіржи. Що стимулює в подальшому удосконалювати інвестиційну політику
на рівні видів діяльності та регіонів, а також: більше довіряти українському
агробізнесу світовій бізнес-спільності; самостійно та відповідально
підприємствам та регіональній, галузевій владі залучати інвесторів до
агропроектів; гармонізувати відносини з великими інвесторами (світові банки
та інші великі міжнародні фінансові інституції).
6. Активізувати страхування інвестицій. Удосконалення страхування
підприємств та проектів агросектору за рахунок розширення видів послуг,
різноаспектного залучення державного страхування. Що буде стимулювати
новітні форми та види страхування на інтегрованих платформах ведення
бізнесу (страхування кластерних проектів, портфельних інвестицій з змішаними
секторальними інвестиціями, угод з біржами).
Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок, що
інвестиційне забезпечення постає актуальним питанням та має свої, відповідні
до часу приховані потенціали, проблеми та конфліктні зони, що не дозволяють
стрімко змінювати агросектор та ефективно розвивати національну економіку
України. Враховуючи макроекономічні особливості інвестиційного процесу в
аграрній галузі, слід звернути увагу на необхідність формування цільового
управлінського забезпечення позитивних змін. І в першу чергу отримання
об’єктивних, позитивних прикладів партнерства щодо інтегрованих платформ
інвестиційного забезпечення.
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Abstract. This article considers the role of the text-centric approach, which helps to solve the
problem of formation of linguistic competence. Emphasis is placed on reading for detail techniques
as one of the main aspects in language education.
Key words: reading for detail, information, educational text, content of a text, semantization,
key units.

In the conditions of informatization of all spheres of life, the concept of
"informational labor" has become very popular. It is an integral part of the activities
of people working in various fields: scientific, managerial, journalistic, teaching,
legal. All these spheres require constant and prompt provision of information.
Informational labor requires professionalism, that is, knowledge of special strategies
and tactics for its implementation, and relies on a person's ability to freely navigate
the information space. Since the text remains one of the main sources of information,
it is very important to know the effective methods of its perception, comprehension
and processing.
Mastering the skills of textual activity is very relevant in the general system of
professional training of modern specialists. The teachers of philological disciplines
have the possibility to teach students rational ways of mastering and processing
information in the process of reading a text. Reading for detail fully contributes to the
formation of skills in information and analytical work.
Textual work in the process of studying reading for detail is aimed at:
• the most complete understanding, deep comprehension and strong
memorization of textual information;
• construction of texts with adequate transmission of the studied information
with varying degrees of its compression and transformation;
• generating your own texts of a transformational nature on the basis of
previously extracted information.
It is advisable to teach the student reading for detail techniques in practical
classes in the discipline "Professional foreign language" on the material of
educational texts. According to the semantic and stylistic characteristics, educational
texts are samples of the scientific style of speech and are characterized by
consistency, accuracy of thought expression, consistency of presentation, and
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richness of information. Being a model of scientific texts, they are distinguished by
the relative simplicity of syntactic constructions, their repetition, and have similar
compositional characteristics. The skills acquired during the studying reading of the
educational text, future specialists will be able to use when working with special
literature, characterized by a high degree of complexity.
At the heart of textual activity in reading for detail is the technique of gradual
"immersion" in the text, in which at least four levels of assimilation of its semantic
information are realized:
• the level of general perception of the content of semantic material;
• the level of revealing the compositional and semantic structure of the text;
• the level of highlighting the semantic units of the text;
• the level of textual information modeling.
At each of the listed levels, certain educational actions are performed, organized
according to the principle of complicating operations. Their execution is preceded by
an initial careful reading of the text.
At the first level of assimilation of information, the general perception of the
content of the text material is revealed which is manifested in the ability to
determine:
• text hypertheme;
• the communicative goal of the author when developing a topic: for example,
to communicate information, to convince the reader of the truth of the
proposed thought;
• the leading type of speech (narration, reasoning, description) used by the
author to develop a topic in accordance with the communicative goal.
Comprehension of the compositional and semantic structure of the text occurs at
the second level of assimilation of textual information. The identified components are
written in the form of a plan (microthemes of the text are stated in the names of the
points). Each point of the plan corresponds to a certain segment of the text (let's call it
microtext), which can be more than a paragraph, equal to a paragraph or less than a
paragraph. There is no strict parallelism between the components of the
compositional-semantic structure of the text and its division into paragraphs [2, p.48].
This type of work is necessary, since the structure of the text sets the sequence of
operations for understanding and systematizing the information contained in it.
At the third level of assimilation of the material, one should proceed from the
fact that the text is heterogeneous in its informational richness. The purpose of this
stage is to highlight and consistently underline or write out key units of information
for each microtext (words, phrases, sentences). They are the ones that carry the
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greatest semantic load and constitute the key semantic field of the text. As you know,
terms and terminological units act as semantic supports in the educational text. which
is manifested in the ability to independently formulate the meaning of a term or
terminological phrase based on context. Understanding their meaning greatly
facilitates the understanding of the text as a whole, therefore, the process of
identifying key units must be accompanied by their semantization. As a result, there
is not only refreshing the memory of previously studied scientific concepts, but also
the development of semantic guess [3, p.407], manifested in the ability to
independently formulate the meaning of a term or terminological unit based on
context.
Key text units differ in the degree of informative and semantic significance. The
most significant ones will be used at the fourth, most difficult, level of mastering the
material - the level of modeling textual information, aimed at creating a text model,
that is, a complex of verbal and graphic symbols reflecting its main content, structure,
and the logic of the author's thought. The model of the text, displaying the relevant,
essential properties of the original and abstracting from the insignificant, can act as
some abstract object, image of the text and has explanatory power. There is a causeand-effect relationship between the components of the model, which plays a
significant role in memorizing and adequately reproducing the content of the text.
At the final stage of the work, the created model is used as a visual support for
constructing an oral text that conveys the content of the read material with its
subsequent assessment from the point of view of sufficiency or redundancy of
information.
Teaching according the techniques of reading for detail, no doubt, will allow
future specialists to reach the level of "mature" reading, which is characterized by
"the automatism of perceptual processing of perceived printed material and the
adequacy of solving semantic problems that arise in the course of speech activity" [1,
p. 79]. The reading process, carried out according to the model we have proposed,
turns into an active creative process aimed at deep comprehension of the text, its
correct interpretation, and ensures the readiness of the student for serious information
and analytical work.
References:
1. Брандт Э.Т. Проблемные вопросы обучения чтению специальной
литературы//Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных
языков. − Вып. 4. − Изд. Моск. Ун-та, 1980. С.78-84
2. Львовская З.Т. Глубинная и поверхностная структуры научного текста и
их роль в обучении чтению//Иностранный язык для специалистов.
Conference proceedings

46

Series «SWorld-Bul Conference proceedings»

Promising areas of theoretical and applied research ‘2021

BG9

Психологические, методические, лингвистические аспекты. −М.: Наука, 1990. −
С.46-58
3. Макарова С.Н. Организация учебного процесса: обучение чтению по
специальности//семантика языковых единиц: Доклады VI Международной
конференции. −Т.2. −М., 1998. −С. 406-408
Статья отправлена: 10.09.2021 г.

Conference proceedings

47

Series «SWorld-Bul Conference proceedings»

Promising areas of theoretical and applied research ‘2021

BG9
CID: BG9-004

УДК 378.046.4
CIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SEMINARS FOR TEACHERS OF
MATHEMATICS AS A FORM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF THE RELATIONSHIP IN THE «SCHOOLPEDAGOGICAL UNIVERSITY» SYSTEM

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ КАК
ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ»
Zhafyarov A.Z. / Жафяров А.Ж.
d.f.-m.s., prof. / д.ф.-м.н., проф.
ORCID: 0000-0002-1339-1472
SPIN: 8461-2910
Yarovaya Y.A. / Яровая Е.А.
c.p.s., as.prof. / к.п.н., доц.
ORCID: 0000-0002-8178-2117
SPIN: 3537-4948
Novosibirsk state pedagogical University,
Novosibirsk, Vilyuiskaya, 28, 630126
Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск, Вилюйская, 28, 630126
Аннотация. В работе рассматривается проблема повышения квалификации учителей
математики в свете инновационных процессов в образовании. Актуальной, своевременной и
адресной формой повышения квалификации является научно-методический семинар,
который проводится преподавателями педагогического вуза для учителей математики
Новосибирской области.
Ключевые слова: научно-методический семинар, обучение математике, школа,
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Abstract. The paper considers the problem of advanced training of mathematics teachers in
the light of innovative processes in education. An actual, timely and targeted form of professional
development is a scientific and methodological seminar, which is held by teachers of a pedagogical
university for teachers of mathematics of the Novosibirsk region.
Key words: scientific and methodological seminar, teaching mathematics, school,
pedagogical university, mathematics teacher

Введение.
Все выше поднимается планка требований, предъявляемых обществом к
личности учителя. Сегодня востребован учитель, постоянно стремящийся к
профессиональному росту. Поэтому одной из актуальных проблем является
непрерывное повышение квалификации педагогических работников в самых
разных форматах.
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Основной текст.
Свой вклад в повышение квалификации учителей-предметников активно
вносят и педагогические вузы, имеющие высокий научно-педагогический
потенциал. В условиях накопительной системы повышения квалификации
востребованы самые разные её формы. В частности, вопросы методические
аспекты конструирования программы дополнительного профессионального
образования для реализации в дистанционном формате описаны в статье [1].
Традиционно научно-методические семинары (НМС) являются формой
систематизации, обобщения опыта теоретических и прикладных научных
исследований, обмена накопленным педагогическим опытом преподавателей
предметной кафедры любого вуза. Трансляция систематизированного научнопедагогического опыта в профессиональную учительскую среду становится
своеобразной формой повышения квалификации. С этой точки зрения НМС для
учителей – форма повышения квалификации, направленная на осуществление
научно-методического сопровождения образовательного процесса и призванная
решать проблемы методологического и обучающего характера в практической
деятельности с опорой на научные знания, достижения в профессиональной
сфере.
Основная цель НМС – это повышение профессиональной компетентности
педагогов.
Задачами НМС являются:
• систематизация и распространение научных и методических знаний в
области обучения математике;
• создание возможностей для творческого обмена мнениями и идеями по
конкретным вопросам обучения математике учащихся
общеобразовательных школ;
• оказание практической помощи педагогам в совершенствовании
методического мастерства;
• консультативная помощь учителям в области математики.
Особо следует отметить последний пункт, поскольку преподаватели
университета, читающие математические курсы, могут оказать учителям
высококвалифицированную помощь в решении сложных задач.
Научно-методический семинар имеет определенные преимущества по
сравнению, например, с курсами повышения квалификации:
• мобильность;
• своевременность;
• краткосрочность;
• адресность.
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Важной особенностью НМС является комплексный подход к решению
рассматриваемого вопроса: обязательно присутствует единство и взаимосвязь
трех составляющих: содержание (это может быть актуальная педагогическая
проблема, конкретная математическая тема или задача), научноисследовательский компонент и методический компонент.
Опыт научно-методической деятельности преподавателей кафедры
геометрии и методики обучения математике ФГБОУ ВО «НГПУ» находит свое
воплощение в научных статьях, монографиях. Однако эти материалы крайне
редко доходят до прямого потребителя – учителя математики. А ведь чаще
всего именно им ориентированы эти работы.
Приведем темы лишь некоторых статей преподавателей кафедры, каждая
из которых может стать самостоятельной (и весьма актуальной) темой НМС
для учителей математики: «О внедрении компетентностного подхода в процесс
изучения школьного курса математики» (Жафяров А. Ж., Яровая Е. А.),
«Задания на формирование читательской грамотности на уроках математики»
(Борисова А. М.), «Элементы геймификации на уроках физики и математики с
использованием информационно-коммуникационных технологий» (Ковшова
Ю. Н.), «Проблемные ситуации на уроках математики» (Серегин Г.М.),
«Проблемы абстрактности современного курса школьной математики»
(Тимкина Т. И.) и многие другие.
Результаты и выводы.
За последние годы силами преподавателей кафедры были проведены
региональные научно-методические семинары, тематика которых диктовалась
потребностями времени, чаще всего она была связана с подготовкой к ГИА
выпускников школ:
• «Формирование предметных компетенций учителя математики в аспекте
подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к ГИА»;
• «Задачи по планиметрии ОГЭ и ЕГЭ»;
• «Современные модели аттестации педагогических кадров системы
общего образования»
• «Содержание и стратегии подготовки школьников к ЕГЭ по
математике»
• «Диагностика промежуточных результатов обучения математике в
аспекте ФГОС» и др.
В общей сложности семинары посетили более 300 человек.
На семинарах рассматривались разные вопросы, и чаще всего они были
связаны с решением сложных математических задач и методикой их донесения
до учащихся. Наиболее востребованными оказались такие вопросы, как
Conference proceedings

50

Series «SWorld-Bul Conference proceedings»

Promising areas of theoretical and applied research ‘2021

BG9

«Элементы статистики и теории вероятностей», «Взаимное расположение
окружности и других геометрических фигур», «Задачи с модулем и
параметром» и т.п.
Перспектива проведения НМС связана, прежде всего, с изменениями
моделей проведения ГИА по математике, цифровизацией образования,
инновационными процессами, затрагивающими всю систему образования.
Именно в этом направлении планируется дальнейшая работа кафедры.
Литература:
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Анотація: На основі виявлення і аналізування складових параметрів творчого
потенціалу, який розглядається як розумові процеси, які виходять за межі стандартних
шаблонів та стереотипів, прояв і втілення в дійсність фантазій і результатів роздумів,
винайдення альтернативних й оригінальних методів під час рутинної роботи, проведена
оцінка творчого потенціалу сучасних підлітків на прикладі учнів старших класів ліцею, що
дало можливість виявити їх основні риси та мрії про потенційні професії.
Ключові слова: творчий потенціал, творча людина, креативність людини,
анкетування.
Abstract: The creative potential of modern adolescents is assessed on the example of high
school students on the basis of identifying and analyzing the constituent parameters of creative
potential, which is considered as mental processes that go beyond standard patterns and
stereotypes, manifestation and implementation of fantasies and reflections, invention of
alternatives. original methods during routine work, which made it possible to identify their main
features and the dream of potential professions.
Key words: creative potential, creative person, human creativity, questionnaire.

Зараз великий відсоток молоді не може визначитися з вибором професії.
Це є негативною тенденцією, оскільки перші кроки для освоєння професії
відтерміновуються, виникає можливість обрання хибного шляху, розчарування.
Проте, якщо поглянути на цю дилему з іншого боку, то в молодих людей є
можливість пробувати щось нове і здобувати практичний досвід в якійсь сфері
діяльності. Іншою причиною може бути розгубленість, швидкий стиль життя,
бажання отримати все і одразу, різноманітні спокуси, якими наповнений
сучасний світ. Тому вітчизняна освіта повинна закладати міцний фундамент
подальшого розвитку кожної особистості, формувати інтелектуальний
потенціал, розвивати пізнавальні інтереси, навчальну і трудову активність, а
також набувати вмінь не лише засвоювати, а й ефективно відтворювати
отримані знання на практиці.
Творчий потенціал сьогодні є об’єктивною необхідністю розвитку кожного
працівника [1].
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Творчий потенціал визначається мисленнєвими процесами людини, які
виходять за межі стандартних шаблонів та стереотипів, прояв і втілення в
дійсність фантазій і результатів роздумів, винайдення альтернативних й
оригінальних методів під час рутинної роботи, прояв своїх, можливо,
прихованих можливостей.
Це здатність приймати нестандартні рішення і абсолютно нові ідеї в
ситуаціях, які, на перший погляд, здаються «безвихідними» [2].
Творчість вже давно вважають особливо цінною як для окремої
особистості, так і для суспільства в цілому. Користування нестандартними,
нешаблонними методами і підходами під час вирішення виробничих і
соціальних задач і проблем, а також правильне визначення цих задач є базою
для розвитку творчого потенціалу людини [1].
Рушійними причинами, які спонукають розвивати творчий потенціал як
окремої особи, так і організації загалом, є:
• еволюційна вимога часу, яка підсилює розвиток інновацій у кожній
сфері життя людини;
• чинник паралельного розвитку особистості і організації;
• сучасний інструмент впливу, який покращує здатність до адаптації;
• конкурентна перевага якісно іншого змісту;
• інформаційно-інтелектуальне суспільство [6].
Для розвитку творчості будь-якій людини, потрібні:
• наявність необхідної інформації та необмежений доступ до неї;
• взаємодія з середовищем, яке оточує особистість;
• створення бажаних умов для задоволення потреб в творчості та
спілкуванні;
• можливість вільного обміну ідеями, досвідом, емоціями [1].
З метою оцінки творчого потенціалу молоді було проведено анкетування
трьох груп підлітків.
Всього було запропоновано три типи анкет: анкета з вісімнадцятьма
запитаннями стосовно творчого потенціалу, питальник креативності Джонсона
і короткий тест творчого мислення, де респонденти мали домалювати в них
певні елементи, щоб отримати унікальні малюнки. Всього було опитано 56
учнів.
Будь-який метод анонімного анкетування потрібує формування
правильного набору питань, які б охоплювали різні сфери і риси творчості, а
також залежить від самосвідомості і самооцінки респондентів. Аналіз
дослідження проводився по параметрах та одержаних оцінках в балах.
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Одержані результати показали, що сильні сторони групи I- III –
допитливість, віра в себе. Слабкі сторони – зосередженість (групи I- III),
амбіційність (група I), незалежність (групи II, III). Також було запропоновано
запитання: «Чи визначились Ви з вибором професії?»
Стверджувальну відповідь з групи I надали 13 з 18 опитаних учнів, з групи
II – 10 з 17, з групи III лише 8 з 21.
Учні вказали наступні професії, які вони хочуть опанувати: депутат,
реабілітолог, програміст, кіберспортсмен, музикант, дизайнер, ілюстратор,
ювелір, викладач іноземної мови, архітектор, психолог, стюардеса, юрист,
фармацевт, аніматор, бариста, космонавт, хореограф, моряк, модель, сфера
публічного управління, маркетингу, менеджменту, готельно-туристичного
бізнесу.
Це викликає деяке занепокоєння відсутністю зацікавленості вибору учнями
технічних спеціальностей і прагнення до суто матеріального виробництва.
Аналіз креативності показав, що сильні сторони групи I – уява, здібність
до структурування, оригінальність, винахідливість, продуктивність, гнучкість.
Слабкі сторони – чутливість до проблеми, надання переваги складностям,
впевнений стиль поведінки з опорою на себе, самодостатня поведінка.
Сильні сторони групи II – спритність, винахідливість, незалежність,
нестандартність, чутливість до проблеми, надання переваги складностям.
Загалом середні результати можна оцінювати як за нормальний рівень
творчого потенціалу, який тяжіє до високого рівня. Якщо розглядати
результати другого анкетування, то найкращий сумарний результат в групі 1 29,83 балів, проти 29,48 (група II) і 28,60 (група III), проте найвищі окремі
результати були саме у групи III.
Реалізувати ефективну діяльність учнів можливо на основі об'єктивної
оцінки їх праці. Тому сьогодні важливим завданням навчальних закладів є
максимально сприяти розвитку творчого потенціалу молоді, тобто перетворити
підлітка на творчу особистість, здатну до постійного пошуку ефективної
реалізації своїх вмінь та навичок.
Слабкі
сторони
–
швидкість,
оригінальність,
винахідливість,
продуктивність, впевнений стиль поведінки, самодостатня поведінка.
Сильні сторони групи III – оригінальність, винахідливість, продуктивність,
уява, здібність до структурування, впевнений стиль поведінки, самодостатня
поведінка. Слабкі сторони – незалежність, нестандартність, швидкість,
чутливість до проблеми, гнучкість.
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Аннотация. В работе представлен вариант организации обучения вопросам методики
математики студентов непедагогических направлений бакалавриата (на примере
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика). Описан блок
учебного плана, направленный на подготовку студентов к педагогическому виду
деятельности. Дана характеристика содержания дисциплины «Методика обучения
математике».
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Abstract. The paper presents a variant of organizing training on the methods of teaching
mathematics to students of non-pedagogical areas of bachelor's degree (by the example of the
direction of training 01.03.02 Applied Mathematics and Informatics). The block of the curriculum,
aimed at preparing students for the pedagogical type of activity, is described. The characteristic of
the content of the discipline "Methods of teaching mathematics".
Key words: pedagogical type of activity, methods of teaching mathematics, applied
mathematics and computer science.

Вступление.
В настоящее время во многих Федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) бакалавриата в
Российской Федерации имеется педагогический вид деятельности. Конечно,
для студентов непедагогических направлений подготовки он не является
основным. Но в рамках высокой конкуренции на рынке труда, быстрого
обновления областей знаний, цифровизации дополнительная подготовка
студента, имеющего хороший математический багаж, не будет лишней.
Освоение педагогического вида деятельности даже на минимально достаточном
уровне, даст возможность выпускнику вуза расширить сферу своего
трудоустройства или дополнительного заработка (в том числе и в рамках
самозанятости).
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Вопросами подготовки студентов непедагогических направлений к
педагогической деятельности занимались Д.Н. Васильева [1] (выстраивает
образовательные интерактивные зоны при работе со студентами
искусствоведческих направлений), Е.Б. Козлова и М.Е. Буслаева [2]
(представляют варианты сетевого взаимодействия для организации
педагогической подготовки), Э.Ф. Матвеева [4] (описывает содержание, формы
работы и мотивацию по дисциплине «Методика преподавания химии»,
спроектированной для студентов химических направлений подготовки),
Сженов Е.С., Теплых Г.И., Скляренко А.Н., Алексеева Е.Ю. [5] ставят задачу
развития у студентов не педагогических направлений интереса к
профессионально-педагогической
деятельности.
Вопросы
подготовки
магистров к педагогической деятельности освещены в публикациях Д.И.
Лапшиной [3].
Цель статьи представить вариант организации обучения вопросам
методики математики студентов непедагогических направлений бакалавриата
(на примере направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и
информатика).
Основной текст.
В учебный план названного направления входит дисциплина «Методика
обучения математике» (5 зачетных единиц) и Педагогическая практика (3
зачетные единицы). Поддерживающей дисциплиной для методики обучения
математике является курс педагогики (3 зачетные единицы). Дисциплины и
практика направлены на формирование компетенции ПК-7 (способность к
организации учебной деятельности, преподаванию и разработке методического
обеспечения учебного процесса в сфере математики и информатики).
В содержании дисциплины «Методика обучения математике» включены
следующие разделы.
– Вопросы общей методики обучения математике. Предмет и задачи
дисциплины. Содержание учебного предмета математика в школе.
Методическая система. ФГОС школы, формирование личностных,
метапредметных, предметных результатов обучения. Формирование у
обучающихся универсальных учебных действий. Методика организации
работы обучающихся с понятиями и определениями, теоремами, задачами и
упражнениями. Урок математики, подготовка к уроку. Групповая работа с
выходом в школу: «Посещение и анализ урока математики».
– Современные технологии обучения математике. Понятие технологии,
выборочная характеристика и примеры. Информационные технологии, сильные
и слабые стороны, место в современном мире. Деятельностный подход в
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обучении математике. Дифференциация обучения математике.
– Воспитательная, внеурочная, исследовательская работа учителя
математики. Понятие воспитательной работы в процессе обучения
математики.
Виды
внеурочной
работы,
примеры
организации.
Исследовательская и проектная работа как условие реализации ФГОС школы.
Групповая работа с выходом в школу: «Планирование и проведение
внеурочного мероприятия по математике».
– Частная методика обучения математике. Общая характеристика и
особенности обучения математике в 5-6 классах, 7-9 классах и 10-11 классах.
Методика изучения отдельных разделов школьного курса (обучение
отрицательным и дробным числам, формирование умений выполнять действия
над ними; методика обучения различным видам функций и уравнений;
изучение геометрических понятий).
– Методическое обеспечение обучения математике. Понятие
методического обеспечения, требования к нему. Практикум по разработке
методического обеспечения отдельных тем школьного курса математики.
Групповая работа с выходом в школу: «Знакомство с кабинетом математики».
В курсе методики предусмотрено дополнительно к традиционным видам
учебной работы (лекции, практические, семинарские занятия) самостоятельное
изучение студентами онлайн курса «Современные технологии обучения
математике». Результатом освоения курса является выполнение всех
контрольных мероприятий в нем, получение сертификата и подготовка
индивидуальной творческой работы на выбор студента. Работа должна
демонстрировать освоение курса и овладение компетенцией ПК-7,
закрепленной за дисциплиной.
В конце дисциплины предусмотрен экзамен, состоящий из двух частей:
ответ на теоретические вопросы и демонстрация электронного портфолио,
подтверждающего овладение компетенцией ПК-7.
Дальнейшее формирование компетенции ПК-7 и применение содержания
дисциплины «Методика обучения математике» осуществляется в рамках
педагогической практики. Практика организуется на основе интегративного
подхода, особенности организации работы ранее представлены в публикации
автора [6].
Заключение и выводы.
Описанная работа реализуется со студентами 3 курса направления
«Прикладная математика и информатика». В настоящее время работа еще не
завершена. Однако текущий контроль позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, необходимо постоянно работать над повышением мотивации
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студентов к педагогическому виду деятельности.
Во-вторых, целенаправленно формировать умения выступать перед
аудиторией с «проигрыванием» фрагментов объяснения материала школьного
курса математики.
В-третьих, до прохождения педагогической практики в рамках занятий по
методике обучения математике необходимо организовать посещение школ,
чтобы студенты поприсутствовали на реальных уроках, приняли участие в
проведении внеурочных мероприятий.
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ВИВЧЕННЯ ГРАФІКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО
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Анотація. У статті здійснено аналіз поняття «графіка» в педагогічних і
мистецтвознавчих дослідженнях, розглянуто сучасні погляди на зміст і роль графіки в
професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Ключові слова: графіка, образотворче мистецтво, майбутні вчителі, професійна
підготовка, професійна компетентність.
Abstract. The article analyzes the concept of "graphic" in pedagogical and art studies,
examines contemporary views on the content and role of graphics in the professional training of
future teachers of fine arts.
Key words: graphic arts, fine art, future teachers, professional training, professional
competence.

Вступ.
В умовах оновлення української освіти сьогодні особливої гостроти
набувають питання формування професійно-особистісних якостей учителя
образотворчого мистецтва, створення педагогічних умов, які б забезпечили
якісну художньо-професійну підготовку фахівця в системі вищої педагогічної
освіти. У зв’язку з цим, одним із основних завдань педагогічної освіти є
вдосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін, зокрема
учителів образотворчого мистецтва. «Професіоналізм не є вродженою якістю
чи здібністю людини, його необхідно формувати упродовж життя» [1, с. 82].
У
формуванні
професійної
майстерності
майбутніх
учителів
образотворчого мистецтва важливу роль відіграє графіка, що активізує
просторове мислення, як здатності до трансформації об’єктів зображення на
площині. У зв’язку з цим, професійний розвиток студентів художньопедагогічного профілю вимагає чіткого визначення ролі і місця графічного
мистецтва в освітньому процесі ЗВО, впровадження новітніх технологій
вивчення графічних технік, як засобу формування їх предметних
компетентностей.
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Виклад основного матеріалу.
Проблеми вдосконалення й оптимізації системи художньо-професійної
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва розглядаються в
дослідженнях значної кількості науковців та практиків. Обґрунтування
провідних аспектів підготовки педагогів мистецького профілю висвітлено в
дослідженнях А. Акімової, М. Бехтєрєва, В. Кузіна, Л. Масол, О.Музики, Б.
Нєменського, О. Олексюк, Ю. Орлова, Г. Падалки, О. Рудницької, М.
Солом’яного, О. Шевнюк, Б. Юсова.
Графіка є невід’ємною складовою професійних дисциплін в системі
художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого
мистецтва, процесу становлення їх професійної майстерності.
Аналіз наукових досліджень та публікацій показав, що для формування
професійних якостей студентів з графіки доцільно дотримуватися психологопедагогічних принципів, серед яких особливе значення мають: індивідуальна
мотивація та особиста привабливість мети навчальної діяльності; здатність
осмисллено сприймати теоретичні основи педагогічних знань з подальшою їх
творчою інтерпретацією; «постійне підвищення професійної та фахової
майстерності; отримання задоволення від процесу навчання; інтеграція
педагогічної діяльності і неперервності навчання; використанні комп’ютерних
технологій в навчальному процесі» [2, с. 68].
Такий підхід реалізується в процесі вивчення студентами графічного
мистецтва, графічних засобів і технік.
Словникові джерела трактують графіку (від грецького graphike – «малюю,
креслю, пишу») як найдавніший вид образотворчого мистецтва, в якому
зображення відтворюється мовою рисунку, виконаному в одному тоні,
переважно на папері олівцем, пером, пензлем, вугіллям, паличками з
червонуватого, темно-коричневого, бурого мінералів та іншими матеріалами та
інструментами. Основними засобами передачі зображення в графіці є крапка,
контурна лінія, штрих, пляма, тон, світлотінь. Колір у графіці не має
самостійного звучання і підпорядкований рисунку.
Графіка має широкий діапазон видів, жанрів, художніх технік, що
сприяють втіленню творчих задумів художників. До XV ст. графіка
застосовується у всіх видах мистецтв, але самостійного значення набуває тільки
за епохи Відродження. З цього часу ручний малюнок та естамп стали
сприйматись як самостійна художня цінність.
Графічні твори можуть бути створені у різних матеріалах та техніках,
залежно від матеріалу розрізняють мокру та суху графіку.
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Окремі аспекти розвитку і формування графічних прийомів та навичок в
мистецтві рисунка, що пов’язані з засвоєнням графічної грамоти та специфікою
мови образотворчого мистецтва розкриті у працях відомих художниківпедагогів М. Волкова, В. Кузина, М. Ростовцева, О. Сєрова, Г. Смирнова,
П. Чистякова. Автори вважають, що графіка є основою всіх образотворчих
мистецтв. Оскільки рисунком, лінійною точністю, замкнутим силуетом,
промальовуванням деталей повинні володіти і живописець, і скульптор, і
майстер декоративно-прикладного мистецтва.
У практиці навчання образотворчому мистецтву важливим є проблема
використання творів графіки. Аналіз навчальних програм та педагогічних праць
з образотворчого мистецтва доводить, що важливим для сприйняття графіки
вбачається ознайомлення студентів з творами українських та зарубіжних
художників: І. Айвазовського, М. Бойчука, Й. Бокшай, Леонардо да Вінчі,
М. Глущенко, Винсент ван Гога, А. Дюрера, Клімта, А. Матісса, О. Мурашко,
Г. Нарбута, Пабло Пикассо, І. Рєпіна, Т. Шевченка, С. Шишко.
Унікальність мистецтва графіки полягає у здатності вирішувати складні
графічні, композиційні задачі у більш простій, зрозумілій формі, а сам процес
навчання стимулює зацікавленість до творчого осмислення наданого
навчального матеріалу, формує стійку внутрішню мотивацію студентів до
оволодіння новими знаннями, сприяє перетворенню освітнього процесу на
творчий, що викликає задоволення.
Метою вивчення графічного мистецтва є професійна підготовка вчителя з
високим рівнем методичної майстерності й педагогічної готовності до
управління художньою діяльністю школярів з використанням сучасних
графічних технік і матеріалів. Засвоєння основ графіки має стати чинником
формування професійної майстерності фахівця та оволодіння ним цілісною
системою знань і навичок, зорієнтованих на безпосереднє практичне
використання основних методичних прийомів педагогічної технології,
адаптованої до творчої діяльності в умовах школи.
Методика виступає своєрідним інструментом для вчителя, «…на
навчальному матеріалі основні категорії дидактики: цілі, зміст, організаційні
форми навчання, й на рівні предметного змісту вона відповідає на запитання: як
найкраще навчати, розвивати і виховувати школярів у процесі засвоєння
навчального матеріалу» [3, с. 22].
Професійні якості формуються в ході навчально-виховного процесу під
впливом зовнішніх умов, які можуть прискорити цей процес і зробити його
більш успішним. Професійними якостями вчителя образотворчого мистецтва є:
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схильність до педагогічної діяльності, професійна грамотність, творчий підхід
до виконуваної роботи, розвинене просторове мислення, розуміння
орієнтуватися в художніх техніках, використовувати можливості сучасної
комп’ютерної техніки, готовність до постійного самовдосконалення. З огляду
на зазначене, технологія формування професійної готовності вчителя
образотворчого мистецтва в системі вищої педагогічної освіти відкриває
оптимальні шляхи до формування фахівця інноваційного типу, здатного стати
суб’єктом професійної життєдіяльності.
Досліджуючи особливості різні видів графічних робіт, можна зробити
наступні висновки: величезне значення в графіці відіграє лінія; особливістю
графічного мистецтва є контраст (в основному це контраст чорного і білого,
контраст фону і малюнку, особлива взаємодія фону і зображення); графіка не
захаращує простір, а навпаки створює його; графіка дає художнику більше
свободи, ніж живопис, завдяки простоті і доступності техніки, можливості
працювати швидко, відображаючи миттєві емоційні переживання; графіка в
основному має ілюстративний характер, вона більш декоративна.
Висновки.
Вивчення графічних технік забезпечує формування у студентів уміння
бачити і передавати форму предметів на площині, розвиток художніх
здібностей і творчого потенціалу. Виконання графічних завдань вимагає
активного сприйняття навколишнього світу, розвиває зорову пам’ять, образне
мислення, уяву і творчі здібності майбутнього вчителя-художника, формує
високий рівень розвитку загальних здібностей (аналіз і синтез, логіка, вербальні
здібності, конструкторські здібності), колірну чутливість й спеціальні художні
здібності.
Література
1. Мистецтво у розвитку особистості [Текст] : монографія / за ред.,
передмова та післямова Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. –
224 с.
2. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін. – К .: ІЗМН,
1998. – 182 с.
3. Чебикін В.А. Мистецтво графіки в Україні // Українська академія
мистецтва. Дослідницькі та наук.-метод. праці. – К, 2001. – С. 7–24.
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Анотація. В статті обґрунтовано необхідність формування соціальної
компетентності майбутніх спеціалістів із соціальної роботи, а також особливості її
формування під час проходження здобувачами вищої освіти різних видів практики.
Обгрунтовано зв’язок соціальної компетентності із загальнокультурними компетенціями
майбутніх фахівців. Встановлено, що специфічні особистісні властивості соціального
працівника, які необхідні йому для здійснення успішної професійної діяльності, тотожні
характеристикам і основним компонентам соціальної компетентності.
Ключові слова: соціальна компетентність; майбутній фахівець; соціальний працівник;
навчальна практика; соціальна робота; спеціаліст із соціальної роботи; загальнокультурні
компетенції.
Annotation. The article substantiates the need for the formation of social competence of
future specialists in social work, as well as the peculiarities of its formation when applicants for
higher education undergo various types of practice. The connection between social competence and
general cultural competence of future specialists has been substantiated. It has been established
that the specific personal properties of a social worker, which are necessary for him to carry out
successful professional activities, are identical to the characteristics and main components of social
competence.
Key words: social competence; future specialist; social worker; educational practice; social
work; social work specialist; general cultural competences.

Вступ.
Масової підготовки спеціалістів в галузі соціального захисту, психологпедагогічної підтримки, соціального виховання конкретної особистості, сім’ї,
різних груп населення, затребувало загострення глобальних проблем
життєдіяльності людини у сучасному світі, що поставило завдання здійснювати
професійне навчання таких фахівців на основі поглибленої спеціалізації й
технологізації. В сучасних умовах сьогодення це посилюється низкою
обставин, пов’язаних, перш за все, з особливостями процесу становлення й
професійного розвитку фахівців галузі соціальної роботи як єдиної професії,
однією з модифікацій якої є соціальний педагог. Істотне місце в цьому процесі
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посідає проблема практичного навчання здобувачів вищої освіти,
зорієнтованого на набуття необхідних професійних умінь і навичок,
формування стійкої мотивації до активної соціально-педагогічної діяльності.
Соціальна компетентність визначає увесь шлях людини: включення до соціуму,
можливість працевлаштуватися, створити сім’ю, побудувати кар’єру.
Вироблення поведінкових сценаріїв, що відповідають новій соціальній
дійсності і очікуваних партнерами по взаємодії, є запорукою успішного
функціонування людини у соціальних обставинах, які постійно змінюються.
Основний текст.
Як вид діяльності, спрямований на сприяння людині та суспільству в
досягненні благополуччя, соціальна робота має сприяти розвиткові самого
соціального працівника як гармонійної особистості. Спеціалісти гуманних
професій, безсумнівно повинні використовувати власні професійні знання й
досвід з метою розв’язання й запобігання своїх власних проблем. Вони не
мають поповнювати лави своїх клієнтів.
Ще на початку 90-х років різні автори робили спроби обґрунтувати
професіоналізм у соціальній роботі. В.Погрібна у своїй монографії зазначає, що
соціологи акцентують увагу: на професійних цінностях, способах соціальної дії,
глибокій мотивації професійної діяльності соціального працівника,
професійному покликанні, професійній підготовці, професійній майстерності,
професійній культурі, трудових навичках, кваліфікації [4]. О.Полозенко вважає,
що варто акцентувати увагу на таких моментах, як мотиваційне-ціннісне
ставлення до професії, професійна свідомість і самосвідомість, професійні
якості особистості, готовність до професійної діяльності.
Значну увагу педагоги також звертають на дослідження таких складових як
готовність до розвитку і саморозвитку; самопізнання і самопроєктування;
самоуправління; самокорекція [5].
Існують й інші точки зору, але незмінним фактом залишається те, що
професіоналізм відображає високу професійну компетентність соціального
працівника. Д.Годлевська зазначає, що у широкому розумінні «компетентність»
означає ступінь зрілості людини, досконале знання нею своєї справи, суті
роботи, яка виконується. У вузькому – розглядається як міра залучення людини
до діяльності та цілісне ставлення до неї [1]. З огляду на це, діяльність з
формування соціальної компетентності майбутнього соціального працівника
під час навчальної практики уявляється нам достатньо обґрунтованою. Маючи
справу з людиною, з її соціальними проблемами, спеціаліст повинен вміти
творчо й креативно вирішувати професійні завдання, гнучко реагувати на
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ситуації, знаходити підходи до різних членів суспільства, допомагати клієнтам
адаптуватися до складних життєвих обставин. Окрім професійних компетенцій,
соціальний працівник має володіти тією соціальною складовою, яка робить
його висококваліфікованою людиною. Навчити людину виходити із складних
життєвих обставин, успішно адаптуватися до нових умов життя суспільства,
гармонійно й безконфліктно взаємодіяти в конкретному середовищі матиме
змогу лише той спеціаліст, який є обізнаним і вміє це робити в своєму побуті, в
повсякденному житті.
В.Шахрай розглядає поняття «соціальна компетентність особистості» як
цілісне інтегроване особистісне утворення, сукупність соціальних знань, умінь,
цінностей, досвіду, що забезпечують гармонійну взаємодію людини і
суспільства, самореалізацію та соціальну творчість, відображаючи якісний
ступінь соціалізованості індивіда [6, с. 53].
Соціальному працівнику для фахової допомоги особам, які мають
проблеми соціальної дезадаптації, самому варто володіти системою соціальних
знань і вмінь, ціннісних орієнтацій та сукупністю здібностей. Р.Овчарова до
професійно-необхідних якостей та особистісних рис представника професії
соціальної сфери відносить і соціабельність – властивість особистості, що
характеризує міру її включеності до соціального мікросередовища і грунтується
на поєднанні здатності і потреби до встановлення міжособистісних контактів;
афіліацію – прагнення бути в товаристві інших людей, потреба у побудові
довірливих, теплих, емоційно значущих відносин, дипломатичність,
рефлективність, відповідальність [3, с. 78].
М.Гончарова-Горянська вважає, що «соціальна компетентність – це
сукупність знань та вмінь, а також фіксованих ціннісних орієнтацій, які
зумовлюють про соціальну та доцільну поведінку особистості в соціальному
середовищі» [2, с. 215].
Соціальна компетентність стає однією з найважливіших умов
професіоналізму і є комплексною характеристикою спеціаліста, яка відображає
рівень розвитку соціально-комунікативних й індивідуальних здібностей, що
забезпечують самостійність професійної діяльності. Формування соціальної
компетентності в процесі професійної підготовки реалізується, перш за все, на
основі вивчення теоретичних дисциплін. З метою перенесення знань до
практичної площини, в процесі навчання необхідні різні види практики. Іншою
умовою практичної підготовки майбутніх соціальних працівників є соціальне
партнерство.
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Сучасна концепція освіти переносить акцент з вузькопрофесійного підходу
в підготовці фахівців на всебічний інтелектуально-духовний розвиток
особистості здобувача вищої освіти, його самореалізацію, як в соціальній, так і
в професійній сфері на основі успішної соціалізації й сформованої соціальної
компетентності. Це підтверджує той факт, що західноєвропейська вища школа
сьогодні зорієнтована (при оцінці якості освіти) на формування, перш за все,
особистісної й соціальної, а не професійної компетентності.
Компетентнісний підхід в сучасній освітній практиці покладено в основу
розробки державних освітніх стандартів, що стимулює розробку різних
компетентнісних моделей, які використовуються при створенні освітніх
програм, в тому числі програми з напряму підготовки «Соціальна робота». В
державних освітніх стандартах класифікація компетенцій передбачає розподіл
їх на загальні й соціальні. Перші, за своєю суттю, є відображенням соціальної
компетентності, яка характеризує знання й розуміння процесів, що
відбуваються в сучасному суспільстві, економіці, соціальній сфері, освіті;
здатність й можливість взаємодії з людьми різних соціально-професійних груп,
етнічної, релігійної приналежності.
В професійній освіті формування соціальної компетентності є особливо
актуальним. По-перше, в цей період особистість отримує професію й
гуманітарні знання, професійну, особистісну й загальнокультурну підготовку.
По-друге, у цей віковий період здійснюється процес інтенсивного
світоглядного пошуку головних життєвих цінностей, особистого способу
життя.
Висновки.
В роботі підкреслено важливість практичної підготовки компетентного
спеціаліста із соціальної роботи, здатного усвідомлювати, розуміти й
аналізувати свої професійні дії, відчувати свою приналежність до груп
спеціалістів, закріплюючи тим самим професійну ідентичність, здатність
застосовувати отримані знання і вміння для вирішення конкретних завдань
Соціальні знання, уміння, позиції є невід’ємним компонентом професійної
діяльності спеціаліста із соціальної роботи, адже саме через призму діяльності
вітчизняні науковці розглядають зміст поняття «соціальна компетентність».
Соціальний компонент відіграє визначну роль для всіх сфер і спеціалізацій
соціальної роботи.
Література:
1. Годлевська
Д.М.
Формування
професійної
комунікативної
компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного
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PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS AND PSYCHOLOGICAL FEATURES
OF HELPING PROFESSIONS

ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХІВЦІВ
ДОПОМОГАЮЧИХ ПРОФЕСІЙ
Astremska I.V. / Астремська І.В.
c. psycholog.s., as. prof. / к.психол.н., доц.
ORCID 0000-0002-9746-3356
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Анотація. У статті висвітлено важливий аспект актуальної проблеми становлення
фахівців допомогаючих професій. Описано специфіку цінності та умов діяльності, цілі та
результати, продукт діяльності, загальні індивідуально-психологічні особливості, засоби
професійної діяльності. Звернено увагу на важливість зрілості професійної свідомості
фахівців допомагаючих професій як запоруку його професійної ефективності.
Проаналізовано структуру професійної свідомості та її основні положення.
Ключові слова: професіоналізація, професії допомоги, професійна свідомість.
Abstract. The article highlights an important aspect of the current problem of becoming
specialists in helping professions. The specifics of values and conditions of activity, goals and
results, product of activity, general individual-psychological features, means of professional
activity are described. Attention is drawn to the importance of the maturity of the professional
consciousness of professionals in helping professions as a guarantee of its professional
effectiveness. The structure of professional consciousness and its main provisions are analyzed.
Key words: professionalization, professions of help, professional consciousness.

Вступ.
Професіоналізація - цілісний безперервний процес становлення
особистості фахівця, який починається з моменту вибору і прийняття
майбутньої професії, і закінчується, коли людина припиняє активну трудову
діяльність. Найбільш інтенсивним періодом професіоналізації вважається
навчання в ВНЗ. Тому важливим завданням університетської освіти, крім
передачі знань і умінь, має стати формування особистості професіонала,
сприяння розвитку зрілого професійного самосвідомості. Особливу важливість
це завдання набуває для підготовки фахівців, так званих допомагаючих
професій.
Метою статті є опис загального підходу до розуміння професій допомоги,
її специфіки та структури професійної свідомості фахівців.
Conference proceedings

69

Series «SWorld-Bul Conference proceedings»

Promising areas of theoretical and applied research ‘2021

BG9

Виклад основного матеріалу.
У своєму найзагальнішому розумінні допомагаюча поведінка людини
відноситься до категорії просоціальної активності [5].
Під просоціальною поведінкою розуміються будь-які дії, вчинені з метою
принести користь іншій істоті (Е. Арансон, Т. Вілсон, Р. Ейкерт, Р.Чалдини, Д.
Кенрика, С. Нейберг).
Д. Бетсон зазначає, що просоціальна поведінка включає в себе будь-які дії,
пов'язані з добровільним наданням допомоги або наміром надати допомогу
іншим людям незалежно від характеру мотивів.
За визначенням Я. Рейковського, це дії, спрямовані на «збереження,
захист, полегшення функціонування або сприяння розвитку того чи іншого
соціального об'єкта» (іншої людини, групі, колективу)» [5].
Відповідно до класифікації, запропонованої Є.А. Клімовим [2], професії,
які передбачають постійну роботу з людьми і постійне спілкування в ході
професійної діяльності, відносяться до системи «людина-людина», тобто до
групи професій соціономічного типу. Дані професії, як правило, пов'язані з
такими сферами, як медичне обслуговування (лікар, медсестра і т.д.), навчання
та виховання (вихователь, гувернер, тренер, вчитель і т.д.), побутове
обслуговування (продавець, провідник, офіціант і т.д.), правовий захист (юрист,
дільничний інспектор і т.д.). Окремо в цій групі можна виділити ті сфери
діяльності, які пов'язані з наданням тієї або іншої допомоги людині, групам
людей, тобто ті, які відносяться безпосередньо до «допомагаючих» професій
(лікар, психолог, вчитель та ін.).
Болучевский В.В., Мілаков В.В., грунтуючись на критерії аналізу
професій, які використовує Є.А. Клімов, описують допомагаючі професії
наступним чином [1, 4]. Предметом діяльності в цих професіях є культура, що
розуміється як цілісний динамічний простір значень, носієм якого є спільнота
або окрема людина. На рівні окремої людини - це особистість.
З цього визначення видно, що допомагаючі професії відповідають
описаному Е.А. Клімовим типу професій «людина-людина».
Цінність діяльності в допомагають професіях, як і в більшості професій
типу «людина-людина», мають переважно внутрішній, функціональний
характер [2].
Іншими словами, засобом є сама людина, його психічні або особистісні
властивості і здібності. Інша особливість цього типу професії полягає в тому,
що операційна сторона діяльності представлена і професіоналу, і оточуючим
згорнуто: забезпечити, організувати та висуває особливі вимоги до
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індивідуально-творчого процесу реалізації діяльності.
Цілі і результати в допомагаючих професіях відрізняються трьома
основними особливостями. По-перше, в більшості випадків результат праці в
цих професіях задається не визначено, а у вигляді загального уявлення.
По-друге, в допомагаючих професіях, продукт - це в тій чи іншій мірі
«особистісний внесок», тобто, його існування невіддільне повністю від
особистості, від автора. Особистість як би є присутньою в реалізованій справі, в
даному випадку діяльність виступає як авторська. І, нарешті, продукт праці в
допомагаючих професіях практично неможливо оцінити об'єктивно, більш того,
він може бути оцінений прямо протилежним чином різними «споживачами», в
різний час.
Мілакова В.В. Мілаков В.В. виділяє загальні індивідуальнопсихологічними особливості студентів, що опановують допомагаючими
професіями: соціабельність, орієнтація на процес професійної діяльності,
переважання альтруїзму над егоїзмом; домінуючі цінності - здоров'я,
впевненість в собі, свобода і матеріально забезпечене життя; у більшості
студентів уявлення про специфіку своєї спеціальності формується протягом
першого року навчання, а найбільш важливими якостями «ідеального» фахівця
допомагаючих професій є професіоналізм, компетентність, толерантність,
відповідальність; при цьому є впевненість у відповідності своїх особистісних
характеристик вимогам професії [4].
Слід особливо підкреслити, що засобом професійної діяльності в цих
професіях виступає сама особистість фахівця. І запорукою його ефективної
професійної діяльності є зрілість його професійної самосвідомості.
Є.А.Клімов [2] в загальному вигляді структуру професійної самосвідомості
характеризує наступними положеннями: усвідомленість людини своєї
приналежності до певної професійної спільності; знання, думки про ступінь
своєї відповідності професійним стандартам, про своє місце в системі
професійних «ролей»; знання людини про ступінь її визнання у професійній
групі; оцінка себе як професіонала з боку колег; знання про свої сильні і слабкі
сторони, шляхи самовдосконалення, ймовірні зони успіхів і невдач, знання
своїх індивідуальних способів успішних дій, свого найбільш успішного
«почерку», стилю в роботі; уявлення про себе та свою роботу в майбутньому
(«я в майбутньому») [2; С. 73-74].
За класифікацією Б.С. Братуся і І. Вачкова, професійна самосвідомість
особистості фахівця відбивається в проходженні наступних його рівнів.
Регулятивно-прагматичний. Характеризується ситуаційними аспектами
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самосвідомості, тобто фахівець прив'язаний до ситуації, виконує тільки
службову роль.
Егоцентричний рівень. Вихідним моментом є особиста вигода, зручність,
престижність. Інші розглядаються або як чинники, що сприяють
самоактуалізації («зручні для мене»), або як перешкоди («погані»), або як
індиферентні («що не заважають мені»).
Стереотипно-залежний рівень самосвідомості. На ньому життєдіяльність
людини визначається її близьким оточенням або людьми, яких він ставить вище
себе. Наслідком цього стає втрата творчого початку і неминуче виникнення
залежності від ціннісної орієнтації значущих інших. А це, в свою чергу,
гальмує процеси глибокої рефлексії і не сприяє пошуку конструктивних
способів подолання труднощів.
Суб'єктивно-універсальний рівень. Це найвищий ступінь професійної
самосвідомості. Такий фахівець будує систему відносин з людьми, засновану на
прийнятті їх як самоцінності і розвиває себе як особистість і як професіонала
[3].
Висновки.
Так, виникає необхідність удосконалювати в процесі навчання не тільки
основні професійні навички і вміння індивіда, але і закладати основи
світогляду, направляти розвиток особистості, формувати необхідні для
професіонала особистісні якості з метою її оптимального функціонування та
адаптації в допомагаючих професіях.
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