
              
 

Институт морехозяйства и предпринимательства  
 
 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота  
Луганский государственный медицинский университет 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо» 
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук 
Одесский научно-исследовательский институт связи 

 
  

Входит в международные наукометрические базы 
РИНЦ  

INDEXCOPERNICUS 
  
  

Международное периодическое научное издание 
International periodic scientific journal 

 Б  у   д   у   щ   е   е 
 

Выпуск №9, 2018 
                     Issue №9, 2018 

 
Том 3 

Педагогика,  психология и социология 
Философия и филология 

Экономика 
 

 
 
 
 
 

Одесса 
Куприенко СВ 

2018 

Н А У Ч Н Ы Й   В З Г Л Я Д   В 
S C I E N T I F I C   L O O K   I N T O   T H E   F U T U R E  

Совместно с:  

При научной поддержке:  



Научный взгляд в будущее 2 

Н 347 

ISSN 2415-766Х (Print) 
ISSN 2415-7538 (Online) 

УДК 08 
ББК 94 

Н 347 
 
Главный редактор:  
Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Академик 
 
Редакционный совет: 
Величко Степан Петрович, доктор педагогических наук, профессор, 
Украина 
Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, доцент,  
Россия 
Гилев Геннадий Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических наук, доцент, 
Россия 
Карпова Наталия Константиновна, доктор педагогических наук, 
профессор, Россия 
Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Растрыгина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Украина 
Сидорович Марина Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор, Украина 
Смирнов Евгений Иванович, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, доцент, 
Академик, Россия 
Федотова Галина Александровна, доктор педагогических наук, 
профессор, Академик, Россия 
Ходакова Нина Павловна, доктор педагогических наук, доцент, Россия 
Чигиринская Наталья Вячеславовна, доктор педагогических наук, 
профессор, Россия 
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор, Россия 
Демидова В Г., кандидат педагогических наук, доцент, Украина 
Могилевская И.М., кандидат педагогических наук, профессор, Украина  
Лебедева Лариса Александровна, кандидат психологических наук, 
доцент, Россия 
Хребина Светлана Владимировна, доктор психологических наук, 
профессор, Россия 
Мальцева Анна Васильевна, доктор социологических наук, доцент, 
Россия 
Стегний Василий Николаевич, доктор социологических наук, 
профессор, Россия 
Тарасенко Лариса Викторовна, доктор социологических наук, 
профессор, Россия 
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, 
профессор, Россия 
Лыткина Лариса Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 
Россия 
Попова Таисия Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 
Россия 
Коваленко Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, 
Россия 

Светлов Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор, 
Россия  
Майданюк  И.З., доктор философских наук, доцент, Украина 
Липич Т.И., доктор философских наук, доцент, Россия 
Стовпец А.В., кандидат философских наук, доцент, Украина 
Стовпец В.Г., кандидат филологических наук, доцент, Украина 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, 
профессор, Казахстан 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор, 
Казахстан 
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, 
Украина 
Элезович М. Далибор, доктор исторических наук, доцент, Сербия 
Безденежных Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, 
профессор, Россия 
Бурда Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, 
Россия 
Грановская Людмила Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, Украина Дорохина Елена Юрьевна, доктор экономических 
наук, доцент, Россия 
Климова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор, Россия 
Кочинев Юрий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Курмаев Петр Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 
Украина 
Лапкина Инна Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Мельник Алёна Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, 
Украина 
Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, доцент, 
Россия 
Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, 
Россия 
Резников Андрей Валентинович, доктор экономических наук, доцент, 
Россия 
Савельева Нелли Александровна, доктор экономических наук, 
профессор, Россия 
Соколова Надежда Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, 
Россия 
Стрельцова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, 
Россия 
Рылов Сергей Иванович, кандидат экономических наук, профессор, 
Украина 
 

 
 Научный взгляд в будущее. – Выпуск 9. Том 3. – Одесса: 
КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 111 с. 
 
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей.  
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs. 
Published quarterly. 

 
УДК 08 
ББК 94 

© Коллектив авторов, научные тексты 2018 
© Куприенко С.В., оформление 2018 



Научный взгляд в будущее 3 

О журнале 
 
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 

отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  

Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 

науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 

тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы 
всей общественности.  

Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам 

научных публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны 
представлять собой изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в 
контекст отечественных и зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно 
ориентироваться в существующем библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно 
применять общепринятую методологию постановки и решения научных задач.  

2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю 
речи. Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и 
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной 
отклонения присланного материала (в том числе – на этапе регистрации). 

3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 

4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены 
и на английском языке. 

5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи 
работы, ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный 
аналитический текст и должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости 
обращения к статье. Аннотация на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  

6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL 
(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются 
на экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса 
www.sworld.education.  

8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 

случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно 
выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов 
чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 

Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической 
точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими 
явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, 
читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и 
участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 

Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  

Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной 
удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при 
соблюдении максимальной открытости и публичности. 
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DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-3-006 
УДК 378.007.2 

FORMING CREATIVE THINKING FUTURE SPECIALISTS OF THE 
ENGINEERING INDUSTRY IN CONDITIONS OF SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL PROGRESS 
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІ 

ІНЖЕНЕРНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ  
Kochubey A.V. / Кочубей А. В., 

c.p.s., as.prof. / к. пед.н., доц.  
Oleksin Yu.P. / Олексін Ю. П. 

d. p.s., prof. / д.пед.н.,проф. 
Yakubovskaya S. S. / Якубовська С. С. 

c.p.s., as.prof. / к. пед.н., доц.  
Національний університет водного господарства та природокористування,  

м.Рівне, вул. Соборна, 11, 33028 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Cathedral, 11, 33028 

 
Анотація. У статті проаналізовано проблему формування креативного мислення 

майбутніх фахівців в умовах науково-технічного прогресу. Досліджено бар’єри, що 
гальмують, і педагогічні умови, що стимулюють розвиток креативності студентів. 
Виокремлено і проаналізовано основні ознаки креативного освітнього середовища вищого 
технічного навчального закладу та розглянуто поняття «креативний фахівець інженерної 
галузі», «креативний науково-педагогічний працівник». Запропоновано авторську методику 
формування креативного мислення у майбутніх фахівців інженерної галузі та надано 
практичні рекомендації щодо розвитку креативності. Констатовано, що креативне 
мислення – важлива умова досягнення професіоналізму. 

Ключові слова: креативне мислення, майбутні фахівці інженерної галузі, науково-
технічний прогрес, креативне освітнє середовище, креативний фахівець інженерної галузі, 
модель формування креативного мислення. 

Вступ. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку освіти, проте 
слід навчатися ефективно використовувати його надбання. Одне із завдань 
вищої технічної освіти – адаптація майбутнього фахівця до реалій сучасності, 
що потребує залучення інноваційних освітніх технологій, які містять 
мотиваційний, операційний, рефлексивний і обов’язково креативний 
компоненти. Ми акцентуватимемо увагу на креативному, адже він сприяє 
формуванню нового типу мислення й нового ставлення до реалізації фахівця в 
умовах жорсткої конкуренції на вітчизняному та зарубіжному ринку праці.  

У зарубіжній науці креативне мислення аналізували представники 
психологічних шкіл і течій: О. Кольпе, К. Марбе – Вюрцбургська школа; 
М. Вертгеймер, В. Келер, К. Кофка, Н. Майєр, Л. Секей – дослідники 
гештальтпсихології; Д. Уотсон, С. Холл – дослідники теорії бісоціацій 
мислення і біхевіоризму; З. Фрейд, К. Юнг – дослідники психоаналізу та ін.  

У вітчизняній науці проблеми формування креативного мислення 
досліджували О. Леонтьєв, А. Брушлінський, О. Матюшкін, К. Абульханова-
Славська та ін. Н. Березанська та В. Нурков зауважували, що «креативність 
забезпечує створення нових інтелектуальних продуктів, пов’язаних з новою 
професійною сферою знань і вирішення на їх основі нестандартних завдань; 
побудову оригінальних підходів до розуміння та інтерпретації знань; 
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використання фахових знань у нестандартних ситуаціях; створення умов для 
саморозвитку знань, що підвищує їх універсальність» [7, с. 146; 2, с. 115–124]. 

Аналізує властивості креативного середовища навчального закладу і 
визначає креативність як важливий принцип побудови освітнього середовища у 
ВНЗ О.Ярошинська [13]. С. Меднік вважає, що в основі креативності 
знаходиться «здатність виходити за межі стереотипних асоціацій, це процес 
додавання і перетворення елементів ситуації у нові комбінації, можливо, саме 
тому креативність проявляє і підкреслює здібності» [14]. 

Для нашого дослідження важливі також праці В. Клименка, Г.Костюка, О. 
Кульчицької, І. Кучерявого, С. Максименка, В. Моляко і ін. щодо теорії 
творчого мислення у фаховій діяльності.  

Опрацювання наукових студій із задекларованої проблеми дозволило 
виявити суперечності між потребою суспільства у фахівцях інженерної галузі й 
обмеженими навчально-методичними можливостями, наявністю креативних 
науково-педагогічних працівників для їх якісної підготовки на основі 
традиційних підходів до формування гуманітарного середовища у вищому 
технічному навчальному закладі (ВТНЗ); розвитком євроінтеграційних процесів 
у освіті та відсутністю уніфікованого механізму забезпечення їх впливу на 
якість підготовки майбутніх фахівців із урахуванням синергетичного, 
аксіологічного підходів як умови формування креативного мислення майбутніх 
фахівців інженерної галузі. 

Необхідність подолання суперечностей, потреба у формуванні креативного 
мислення майбутніх фахівців інженерної галузі в умовах науково-технічного 
прогресу зумовили вибір теми дослідження. 

Мета статті – проаналізувати можливості освітнього середовища ВТНЗ 
для формування креативного мислення майбутніх фахівців інженерної галузі. 

Основний текст. Формування креативного фахівця – одне з основних 
завдань сучасної вищої технічної освіти, у вирішенні якого важливим аспектом 
є розвиток креативного мислення. Тому закономірно, що про умови 
формування творчих здібностей, креативного мислення пишуть багато 
науковців, які визначили і узагальнили вимоги до креативного мислення 
майбутнього фахівця: неординарність пропозицій; прагнення до 
інтелектуально-емоційної новизни в процесі фахового спілкування; здатність 
бачити і вирішувати проблему тощо під новим кутом зору і пропонувати ідеї у 
незвичній, невизначеній, некомфортній ситуації. 

Розуміємо, що бути творчим фахівцем складно. Є категорія і науково-
педагогічних працівників, і студенів (магістрів, аспірантів), котрі критично 
ставляться до своїх можливостей і перестають активно працювати, якщо не 
відразу отримують бажаний результат. Проте впевнені у собі науково-
педагогічні працівники, майбутні фахівці працюють над розвитком свого 
таланту і формуванням креативного мислення. Адже, як сказав Томас Едісон 
«Геній — це один відсоток натхнення й дев'яносто дев’ять відсотків поту» [8]. 

На наш погляд, важливо з’ясувати, що гальмує творчі здібності та 
креативне мислення майбутніх фахівців. Щоб з’ясувати це, ми провели 
опитування серед магістрів 5-6 курсів спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
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і «Управління навчальним закладом» кафедри суспільних дисциплін 
Національного університету водного господарства і природокористування 
(НУВГП), м. Рівне. Ними було визначено такі причини: 

 Різні умови розвитку та виховання; різний темперамент і тип мислення 
(критичне й творче) і ін. (36% магістрів).  

 Деякі студенти і викладачі приховують свої творчі задатки, щоб не 
вирізнятися від інших і щоб до них було менше вимог, адже розуміють, що 
креативні – це, зазвичай, «незручні», які не хочуть робити так, як інші, а це 
може призвести до проблем. Принагідно зазначимо, що Г. Ліндсей, К. Халл, Р. 
Томпсон і ін. теж визначили як бар’єр «нахил до конформізму; побоювання 
насмішок щодо висловлених думок; острах критикувати інших через можливу 
помсту; завищену оцінку власних ідей» [4] (13% магістрів). 

- Побутові проблеми; недостатньо засобів для реалізації творчості (37 % 
магістрів). Не розуміння одногрупників, викладачів тощо (29 % магістрів). 
Проблеми зі здоров’ям (26 % магістрів). 

-  Відсутність бажання і слабка або й відсутня мотивація (23 % магістрів). 
- Невпевненість у собі; бажання відразу знайти рішення, а звідси 

установка на випробуваний спосіб вирішення і (12% магістрів). 
- Відсутність умов для розвитку творчості в системі «викладач–студент», 

«викладач-керівництво» (25% магістрів). 
Отже, для розвитку креативного мислення, творчих здібностей слід 

створити у ВТНЗ певні умови. Науковці поділяють такі умови на внутрішні та 
зовнішні. Зокрема, погоджуємося з поглядами К. Роджерса, який визначав 
внутрішні умови творчості: «екстенсіональність (відкритість новому досвіду); 
внутрішній локус оцінювання; здібність до незвичайних поєднань. Зовнішні 
умови творчості: психологічна безпека й захищеність (визнання безумовної 
цінності індивіда, створення обстановки, в якій відсутнє зовнішнє оцінювання); 
психологічна свобода самовираження. «Супутні компоненти творчого акту» – 
емоції (естетичні, евристичні, комунікативні, «відокремленості»)» [3, с. 34-35]. 

Провідні вітчизняні та зарубіжні дослідники зазначають, що креативне 
мислення у майбутніх фахівців розвивається в креативному середовищі ВНЗ. 
Наприклад, Т. Амабайла, думки якого ми поділяємо, вважав, що середовище 
«повинне забезпечувати час та ресурси; розвиток компетентності; 
конструктивність зворотного зв’язку, що фокусується на певній роботі чи 
завданні; заохочення атмосфери гри та експериментування; упровадження 
змішаних стилів роботи для групової взаємодії; заохочення ризику; вільний 
вибір завдань; передбачення винагороди за досягнення чи для заохочення 
додаткової дії, але такої, яка підтримує внутрішню мотивацію, а не контролює 
поведінку.» [2, с. 44]. Але суворий нагляд та жорстке оцінювання вона 
розглядає як бар’єри креативності, які вникають внаслідок посилення стресу. 

Щодо розвитку креативності в освітньому процесі цікаві думки 
С.Смирнова, який наголошує, що для розкриття креативних здібностей 
студента науково-педагогічному працівнику слід створити певні педагогічні 
умови: «…заохочувати студента за спробу використати інтуїцію й направляти 
на логічний аналіз висунутої ідеї; формувати впевненість у своїх силах; 
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спиратися на позитивні емоції, адже негативні емоції пригнічують прояв 
креативності; стимулювати студентів до самостійного вибору цілей, завдань і 
засобів їх рішення; не допускати формування конформного мислення, боротися 
з орієнтацією на думку більшості; розвивати уяву і не пригнічувати схильність 
до фантазування; формувати чутливість до суперечностей, як джерела нового; 
частіше використовувати завдання відкритого типу, де є одне рішення; 
застосовувати проблемні методи навчання, стимулюючи установку на 
самостійне відкриття нового знання; заохочувати прагнення бути собою, 
слухати своє «Я», проявляти пошану й увагу до кожного студента» [9, с. 132]. 

У форматі дослідження зазначимо, що дослідники креативності номінують 
мотивом творчості прагнення кожного реалізуватись: слід «створювати 
мотивацію до творчості і оволодіння технологією творчої праці. Основним 
способом розвитку творчої особистості є самовдосконалення. Роль зовнішнього 
середовища зводиться до переконання особистості в природності творчості і 
навчання йому, в постачанні її технологіями творчої роботи» [7, с. 19].  

З метою формування креативного мислення у майбутніх фахівців 
інженерної галузі потрібні викладачі з креативним мисленням. Методом 
опитування виявлено, якого викладача студенти вважають креативним (опитано 
було 26 магістрів 6-го курсу). Результати були такі: 

- здатний відходити від стереотипних схем мислення; бачить геніальне, 
цікаве в буденних речах; працює над тим, щоб «здивувати мозок студента», 
невизначеною, нетиповою інформацією; 

- вміє створити нестандартну ситуацію і ненав’язливо дає змогу вирішити 
її студенту, щоб він міг проявити свою індивідуальність; має особистісний 
підхід до кожного; толерантно, коректно ставиться до нетипових ідей 
студентів; уміє перекомбіновувати ідеї, що виникають; 

- проводить цікаво заняття навіть на «нецікаву тему»; може звичайний 
навчальний матеріал пропустити через «призму креативності»; 

- вигідно відрізняється від інших: зовнішньо привабливий, 
комунікабельний, цікавий, веселий, позитивний, активний, цікавиться новими 
технологіями і потребами студентів, на «одній хвилі» з ними та ін. 

Позитивним є те, що думки магістрів більшою мірою співпадають із 
узагальненими критеріями креативності, які пропонують досвідчені науково-
педагогічні працівники і науковці: здатність не наслідувати звичні стереотипи, 
чутливість до незвичайних деталей, оригінальність і гнучкість мислення та ін. 

Опираючись на результати сучасних психолого-педагогічних досліджень із 
проблем формування креативного мислення та врахувавши побажання 
студентів, ми розпочали створення авторської методики формування 
креативного мислення майбутніх фахівців інженерної галузі НУВГП. 

1. Використовуючи методику вимірювання рівня розвитку креативності 
особистості (тести творчого мислення Е.П. Торренса) [10]; тест віддалених 
асоціацій С. Медніка на словесну креативність [1, с. 229], методику за 
Г. Еббінгаузом «Вербальна уява» [11, с. 126-127] діагностуємо творчі здібності 
майбутніх фахівців до дивергентного мислення, до перетворень і асоціювання, 
особливості словесної уяви, здатності породжувати та розробляти нові ідеї. 
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2. Для збагачення освітніх дисциплін креативними формами, методами, 
засобами, прийомами, проводимо навчання науково-педагогічних працівників. 
У межах роботи навчально-наукової лабораторії гуманітарної освіти кафедри 
суспільних дисциплін НУВГП укладаємо і пропонуємо тренінгові програми: 
тренінги з позитивної та крос-культурної психології; з особистої ефективності, 
психологічної саморегуляції та управління часом; тренінг креативного 
мислення для майбутніх інженерів і ін. 

3. Створюється мотиваційне середовище для формування креативного 
мислення, в якому науково-педагогічні працівники творчо реалізуються, 
отримуючи внутрішні винагороди: задоволення якісним результатом, успіхом, 
значущістю виконаної роботи, кваліфікованістю і ін.; зовнішні винагороди, які 
пропонує ВТНЗ: заробітна плата, пільги, премії, кар’єрний ріст тощо. У свою 
чергу науково-педагогічні працівники мотивують студентів. 

4. Підібрано ефективні форми й методи розвитку креативності майбутніх 
фахівців інженерно галузі, застосовуючи «методологію креативної педагогіки, 
яка передбачає здобуття вміннями розробляти нестандартні, оригінальні 
способи й методи навчання; розвиток їхніх творчих здібностей й нахилів; 
забезпечення інструментарієм подолання психологічних бар’єрів мислення 
тощо» [6, с. 4]. Ми пропонуємо такі, на наш погляд, ефективні форми навчання: 
бінарні та полілекції, інтегровані заняття, колективні проекти (портфоліо 
власних навчальних технологій і ін.), творчі захисти тощо; та методи навчання: 
метод аглютинації (уміння поєднувати несумісне), мозковий штурм (групове 
вирішення проблеми на основі творчої активності), метод синектики 
(генерування й розвиток аналогії), метод Дельфі (опитування, інтерв’ю і ін.), 
метод використання ігрових вправ («Творче осяяння», «Перетворення» і ін.); а 
також методика творчого тренінгу КАРУС В. Моляко [5] (складається зі 
спеціальних методів: раптової заборони, часових обмежень, інформаційної 
недостатності, нових варіантів, інформаційного надлишку). 

5. Укладено практичні рекомендації розвитку креативності (за 
Л. Єрмолаєвою-Томіною) [7, с. 328]: Уважно і толерантно ставитися до проявів 
творчої активності майбутніх фахівці. Змінювати внутрішній настрій щодо 
кожного: слід виявити і розвивати в кожному потенційні творчі здібності.. 
Формувати високу самооцінку, що стимулювала б до діяльності. Науково-
педагогічний працівник повинен навчитися бачити креативність майбутніх 
фахівці і розвивати свою креативність.  

6. Із метою розвитку креативності розробляється комплекс навчально-
методичного забезпечення курсу «Інженерна педагогіка», який є інтегрованою 
дисципліною, що поєднує знання з «Педагогіки і методика викладання у вищій 
школі» «Психології», «Педагогічної майстерності», «Риторики» тощо. 

Висновки. У процесі дослідження дійшли висновку, що реалізовані у 
підходи та запропонована авторська методика сприяє формуванню креативного 
мислення майбутніх фахівців інженерної галузі і особливо це помітно в процесі 
створення навчальних і наукових проектів, які стосуються роботи в колективі; в 
умовах, коли доводиться брати на себе відповідальність за прийняте рішення, 
коли необхідно швидко і нестандартно вирішити проблему тощо.  
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З’ясовано, що в умовах науково-технічного прогресу роботодавці 
першочергово цінують креативно-інноваційного фахівця інженерної галузі, 
який в нешаблонних умовах професійно-творчо, соціально-креативно 
самореалізується; підтримує та допомагає колегам; ефективно реалізує 
знаннєвий та емоційний інтелект в професії; прогнозує, демонструє впевненість 
у своїх здібностях; культурно розвивається; систематично підвищує фахову 
кваліфікацію, використовує вітчизняні та зарубіжні технології для підвищення 
своєї конкурентоздатності на ринку праці. 
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Barriers to braking and pedagogical conditions stimulating the development of students' creativity 
are investigated; the main features of the creative educational environment of a higher technical 
educational institution are analyzed. In the process of the survey, the concept of «a creative 
scientific and technical worker of a technical university» from the point of view of the masters of the 
department of social disciplines of the National University of Water Management and Nature 
Management, Rivne. The requirements for a creative teacher are determined. 

The author's technique of forming creative thinking in the future specialists of the engineering 
industry is offered and practical recommendations on the development of creativity in the higher 
technical institution are provided. 

It was stated that employers choose a creative and innovative specialist in the engineering 
industry, which is self-realizing in non-skilled conditions; effectively implements intelligence; 
predicts, develops; raises professional qualifications, uses new technologies to increase its 
competitiveness. 

Key words: creative thinking, future specialists in the engineering industry, scientific and 
technological progress, creative educational environment, creative specialist in the engineering 
industry, model of creative thinking. 
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Анотація. В статті  розглядається новий метод оптимізації проведення учбових 
занять при вивченні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» із застосуванням 
прикладних пакетів за допомогою програми  віддаленого адміністрування.  

Ключові слова: сервер, сіть, «робочий стіл», сітьове викладання, віддалене 
адміністрування. 

Вступ. При проведенні занять викладачі, як правило, застосовують 
традиційні інструменти, тобто дошка та крейда, але коли мова йде про заняття з 
комп’ютерних дисциплін, цього не достатньо, виникають певні труднощі з 
наданням матеріалу. Це пов’язано зі складністю будови сучасних прикладних 
пакетів і програм. Викладач не має змогу відобразити всі потрібні опції та 
підопції, вікна та підвікна,  він потребує  багато часу для відображення всіх 
багатоступеневих послідовних дій на дошці, що спричиняє погане засвоєння 
матеріалу. Але сучасні засоби надають можливість вирішити цю проблему 
нетрадиційно, застосовуючи  для роботи «сітьове викладання».  

Авторами було знайдено програми віддаленого адміністрування, які 
широко застосовуються сітьовими адміністраторами для забезпечення роботи в 
сіті,  але в учбовому процесі ці програми не мали свого застосування. Було 
обрано оптимальний варіант та розглянуто demo-версію  програми на занятті з 
AutoCADу. 

Автори мають на меті ознайомити читачів з новим методом викладання 
комп’ютерних дисциплін, як «сітьове викладання», розглянувши на прикладі 
роботу програми, оцінити її технічний рівень та принадність до учбового 
процесу.  

Основна частина. Викладач здійснює адміністрування за допомогою 
сервера та сіті комп’ютерів, за якими працюють студенти (рис. 1).  

При роботі в сіті у студентів на екрані традиційно з’являється «робочий 
стіл» пакета AutoCAD [1]. Але в нашому випадку цей «робочий стіл»  є 
«робочим столом» сервера. Таким чином, викладач має змогу швидко і якісно 
показати студентові як працюють команди та опції. У студента на екрані 
відображаються всі дії та маніпуляції, здійснювані викладачем, що  надає 
студентові можливість більш точно виконувати всі потрібні  маніпуляції та  
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Рис. 1. Схема розташування комп’ютерів при сітьовому 

викладанні 
 

завдання.  В свою чергу, на викладацькому  «робочому столі»  
відображаються всі «робочі столи» студентів і він може при хибних діях 
виправити помилки та недоліки в роботі  студента (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Робочий стіл викладача 

 
При недостатньому засвоєнні матеріалу студент має можливість повторити 

всі раніше проведені викладачем дії, що значно допомагає студентові в 
опануванні знаннями. В свою чергу, викладачеві така система надає змогу 
більш обґрунтовано оцінити працю студента, побачити всі його  

дії, домашню підготовку тощо, що сприяє більш об’єктивному 
оцінюванню робіт студентів. 

При подальшій роботі студента, якщо у нього виникли труднощі, викладач 
надає допомогу без вербального контакту, здійснюючи потрібні маніпуляції за 
своїм комп’ютером, відкривши його «робочий стіл» на своєму моніторі. Це 
надає можливість викладачеві швидко і тактовно виправити  помилки у всіх 
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студентів без винятку, що показово підвищує якість викладання та рівень знань 
студентів. Також викладачеві це дає зайвий час для надання студентам 
додаткового і цікавого матеріалу, відповідей на поставлені питання тощо. 

та дає викладачеві час для надання студентам додаткового і цікавого 
матеріалу, відповісти на поставлені питання тощо. 

Необхідність сітьового викладання доцільно розглянути на прикладі 
ознайомлення з діалоговим вікном  «Modify Dimension Style» (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Діалогове вікно  «Modify Dimension Style» 

 
Ця опція є дуже громіздкою і має в собі велику кількість вікон. При 

наданні матеріалу викладач не може відобразити всю структуру опції на дошці, 
розказати всі дії вкладок і пунктів. Для цього достатньо викладачеві відкрити 
це вікно на своєму комп’ютері і провести  дії для формування розмірів. На 
моніторах студентів візуалізуються  всі вікна даного діалогового вікна: Lines 
and Arrows, Text, Fit, Primary Units [2]. У кожному вікні викладач здійснює 
вибір пунктів  та підпунктів, потрібних  для створення розмірного стилю. При 
такому викладі, студенти скоріше засвоюють матеріал та формують розміри, 
що відповідають державним та галузевим стандартам. 

Висновки. Проведений аналіз проблеми підтвердив необхідність цієї 
програми в учбовому процесі. Програма відповідає сучасному технічному 
рівню, допомагає в роботі викладачів та студентів, має широкі можливості для 
віртуального та дистанційного навчання, відкриває нові горизонти в навчанні 
прикладних пакетів та програм;  значно полегшує викладання та засвоєння 
матеріалу. Сітьове викладання, як метод, буде дуже корисним, але автори ні в 
якій мірі не бажають зменшити значення традиційного методу, а лише 
збагатити та розширити його, зробити більш суттєвим при викладанні 
прикладних пакетів. 
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Аннотация. У даній роботі пропонуємо стислий огляд інноваційних педагогічних 

технологій, які можуть бути використані під час проведення практичних занять, зокрема 
під час викладання курсу «Медична інформатика» на кафедрі біологічної фізики та медичної 
інформатики ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет». Розглянуто 
найбільш ефективні методи інтерактивних технологій, які на нашу думку, безсумнівно 
заслуговують, активного впровадження у навчальний процес для студентів вищих 
навчальних закладів.  

Ключевые слова: інтерактивні технології, навчальний процес, методи навчання, 
оптимізація.  

Вступ.  
Останнім часом проведено багато теоретичних та практичних досліджень 

предметом яких є втілення інноваційних технологій у навчальний процес. 
Основна ідея, яка розглядається в них – це сучасний стан та характеристика 
розробки та проведення інноваційних занять різних напрямків, а також 
створення та вдосконалення інтегрованих курсів з поєднанням різних 
предметів, передбачених для навчання.  

Використання у процесі навчання інноваційних технологій, до яких 
відносяться інтерактивні та комп’ютерні, дозволяє покращити процес навчання, 
удосконалити форми та методи навчання [1-3]. Залежно від глибини 
новаторських змін інновації поділяють на: 1. масові, великі, радикальні, 
фундаментальні; 2. малі, часткові [1, с. 114; 2, с.107-109]. 

Основной текст  
Форма роботи будь-якого курсу, зокрема, курсу «Медична інформатика», 

який викладається на кафедрі біологічної фізики ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет», має захоплювати студентів, викликати в 
них інтерес і підвищувати мотивацію, а також навчати самостійно мислити та 
діяти, не чекаючи підказки викладача. Ефективність і сила впливу на студентів 
значною мірою залежить від умінь, а також від стилю роботи конкретного 
викладача. У навчальному курсі доцільно використовувати такі методи і 
технології, які активізують навчальну діяльність студентів, а саме: робота в 
парах і невеликих групах; учнівські проекти — індивідуальні й колективні; 
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ситуативні ігри; аналіз аргументів «за» і «проти»; дискусії й дебати; 
розв'язування проблеми; «мозковий штурм», тощо.  

У курсі «Медична інформатика» необхідно навчити студентів самостійно 
вирішувати конкретні проблеми під час розв'язування задачі на комп'ютері. 
Студента необхідно навчити насамперед, аналізувати проблему. Крім того 
студент повинен вміти знайти оптимальний шлях вирішення даної проблеми, 
знати, які способи існують для її розв’язання. Основним є вибір способу 
вирішення, тобто студент має проаналізувати і зрозуміти, який розв’язок є 
найкращим з точки зору одержання ефективного результату лікування чи 
прогнозування тієї чи іншої події.  

У свою чергу впровадження інноваційних методів у навчальний процес 
висуває певні вимоги до структури практичних занять. При використанні 
активних нетрадиційних методик необхідно дотримуватися певних вимог до 
структури проведення занять. Практичне заняття має містити наступні 
елементи: мотивація; представлення теми й очікуваних навчальних результатів; 
надання необхідної інформації; практичне завдання — центральна частина 
заняття; підведення підсумків та оцінювання практичних завдань.  

У контексті курсу «Медична інформатика», яка викладається для студентів 
другого курсу спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Технологія 
медичної діагностики та лікування», викладач повинен не тільки інформувати і 
опитувати студентів, а й вміти організовувати діяльність їх роботи, яка б 
сприяла творчому розвитку особистості, а саме надання можливості без остраху 
висловлювати свої думки і демонструвати нестандартні підходи до виконання 
індивідуальних завдань. Замість «сухого» переказування інформації викладач 
може застосовувати активізуючі методи навчання, що неодмінно покращить 
сприйняття та засвоєння поданого матеріалу. Безсумнівно вміння педагога 
зацікавити студентів та пов’язати поданий матеріал з майбутньою професією 
студента під час пояснення нового матеріалу має бути основним під час 
викладання будь-якої дисципліни. Основне завдання викладача – це викликати 
зацікавленість студентів до теми практичного чи семінарського заняття. 
Викладач може обирати різні форми роботи, які в свою чергу, повинні сприяти 
підвищенню мотивації студентів-медиків, навчати їх самостійно мислити та 
діяти відповідно до обставин, які можуть змінюватись, в силу тих чи інших 
життєвих подій.  

Під час викладання навчальної дисципліни «Медична інформатика» 
доцільно використовувати, на нашу думку, такі методи навчання, які 
сприятимуть підвищенню мотивації студентів-медиків до вивчення даної 
дисципліни, та в кінцевому результаті сприятимуть підвищенню рівня 
засвоєння матеріалу та відповідно якісно покращать набуті знання та вміння 
студентів – це робота в парах; індивідуальні та колективні студентські проекти; 
розв'язування проблеми медико-біологічного змісту; «мозковий штурм».  

Необхідність використання методики «робота в парах» продиктована, 
насамперед, наявною кількістю робочих місць, тобто кількістю персональних 
комп’ютерів. Як правило, комп’ютерні класи оснащенні комп’ютерами у 
кількості в середньому 10 шт, при кількості  студентів у середньому в групі - 
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14, що і є важливим важелем для впровадження даного методу у навчальний 
процес під час викладання комп’ютерних дисциплін. Безумовно даний метод 
має ряд переваг, а саме дає студентам змогу набути навичок, необхідних для 
спілкування та співпраці. Дана методика стимулює роботу в команді, ідеї, що 
продукуються в парі, допомагають учасникам бути корисним один одному, а 
висловлення думок та обговорення методів створення практичного завдання 
допомагає студентам знайти правильне рішення, відчути власні можливості та 
зміцнити їх. 

Для спеціальності «Медицина» курс «Медична інформатика» 
представлений у кількості двадцяти практичних занять та п’яти лекцій, згідно 
розробленої та затвердженої навчальної програми. Основна кількість 
практичних завдань курсу опрацьовується саме в парах. Викладач пропонує 
студентам розбитись на пари, за їх власним бажанням обрати собі з ким вони 
хочуть працювати у парі для виконання практичних завдань. Після чого 
повідомляється студентам завдання, яке необхідно виконати та основні 
напрямки роботи при його виконанні. Сформовані пари за відведений час 
(залежно від важкості завдання він може регламентуватись викладачем) мають 
виконати запропоноване викладачем їм практичне завдання. Результати 
виконаної роботи студенти надають викладачеві для оцінювання. Під час 
оцінювання викладач задає питання обом студентам з пари і у разі наведених 
ґрунтовних відповідей та правильно виконаного завдання студенти отримують 
максимальний бал за виконане завдання. Спостерігається покращення 
результатів виконаних завдань у студентів, які працювали в парі. Проте є наявні 
недоліки впровадження даного методу у навчальний процес під час викладання 
дисципліни «Медична інформатика», а саме, завданням викладача є ще і 
диференціювання знань та вмінь студентів, які працюють у парах. Тому процес 
виконання потребує безпосереднього контролю з боку викладача та заохочення 
студентів працювати саме у «творчому дуеті». Робота у парі передбачає – 
роботу обох студентів, а саме, обговорення методів вирішення даної задачі, 
проведення розрахунків і обґрунтування висновків, здійснюється ними обома. 
Викладач, безумовно, має стимулювати та заохочувати нестандартні підходи до 
розв’язку запропонованих задач студентам під час виконання ними практичних 
завдань. 

Під час організації роботи студентів у парах викладачу необхідно:  
- поставити студентам завдання для розв’язування практичної задачі, яку 

можна розв'язати за допомогою комп'ютера. Після пояснення основних аспектів 
теми, наведених у практичному завданні відповідної програми, необхідно 
запропонувати певний відведений час для виконання завдання (залежно від 
важкості завдання він може бути різний);  

- об'єднати студентів у пари; 
- попросити обговорити свої ідеї один з одним, реалізувати їх за 

комп'ютером, використовуючи поданий матеріал викладачем та відповідне 
програмне забезпечення; 

- по завершенні відведеного часу викладач має визначити, хто з пари 
висловлюватиметься першим, бажано відразу визначити час на висловлення 
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кожного з пари. Це допомагає звикнути до чіткої організації роботи в парах. 
Попередньо пари мають досягти згоди щодо відповіді або розв'язку 
поставленого завдання.  

Заключення та висновки. 
Застосування активних нетрадиційних методик у навчальний процес 

вищого навчального закладу безсумнівно служитиме покращенню сприйняття 
та засвоєнню матеріалу студентами, підвищить мотивацію до вивчення 
дисциплін не тільки інформатики, а й таких дисциплін як фізика, математика, 
та інших, які студенти-медики, зокрема, помилково сприймають, як 
непрофільні і які їм не знадобляться у їх майбутній професійній діяльності. 
Переконати у протилежному, зацікавити і підвищити мотивацію студентів-
медиків до вивчення фізико-математичних дисциплін має стати пріоритетним 
завданням викладачів.  

Використання інноваційних технологій навчання під час викладання курсу 
«Медична інформатика» значно підвищить мотивацію та зацікавленість 
студентів-медиків до вивчення даної дисципліни.  
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Abstract. In this paper, we offer a brief overview of innovative pedagogical technologies that 

can be used during practical classes, in particular during the teaching of the course "Medical 
Informatics" at the Department of Biological Physics and Medical Informatics, Bukovinian State 
Medical University. We consider the most effective methods of interactive technologies, which in 
our opinion, undoubtedly deserve, active introduction into the educational process for students of 
higher educational institutions. The introduction of this method will encourage students to show 
imagination and creativity, openly express an opinion, will find several solutions to a particular 
problem. It is proposed to highlight the main elements of the structure of practical classes, namely: 
motivation; presentation of the topic and expected learning outcomes; providing the necessary 
information; practical task - the central part of the lesson; summing up and evaluating practical 
tasks. 

The use of innovative technologies in teaching the course "Medical Informatics" significantly 
increases the motivation and interest of medical students to study this discipline. There is a marked 
increase in the effectiveness of assimilation of educational material by students and the increase in 
the level of mastering practical skills through the use of the principles of reflection, partnership, 
originality, creativity and tolerance. With the aim of realization of the main tasks of studying, which 
include the development of a world view, the formation of skills for speech-mental activity, 
communication, ability to express, critical thinking, ability to convince and hold a discussion, the 
lecturers create appropriate conditions under which students take an active part in the process of 
obtaining knowledge, skills resulting in the formation of creative abilities in accordance with the 
needs of personality and individual capabilities of students, the growth of their independence and 
creative activity. For a short period of class, students have the opportunity to recreate aspects of 
their future professional activities. 
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Анотація. В роботі акцентовано увагу та обґрунтовано передумови розвитку вищої 

освіти в Україні пов’язані із необхідністю переходу до нових засад формування та розвитку 
економічних знань, які базуються на історико-культурних і духовно-моральних традиціях 
українського народу, орієнтовані на поглиблений аналіз економічних процесів, що сприяють 
формуванню основ соціально орієнтованої економіки; формуванням сучасних економічних 
поглядів у майбутніх фахівців. 

Ключові слова: економічна компетентність, формування, проблема, студенти, 
особистість, освіта, ВНЗ, пізнавальна діяльність, особистісно орієнтованої взаємодії. 

Вступ. Економічна складова освіти дозволяє особистості засвоїти засоби 
зваженої оцінки ресурсів і цінностей людського капіталу, а також способи 
компетентного вибору нею свого життєвого шляху. Тому удосконалювання 
економічної освіти сьогодні стає не тільки потребою, але й наймогутнішим 
фактором суспільного прогресу в усьому світі. Сьогодні всі випускники ВНЗ 
опиняються у світі ринкових відносин. Від рівня сформованості їх економічної 
компетентності, незалежно від роду діяльності, багато в чому будуть залежати 
вирішення проблем економічної стабільності суспільства, їх успішна 
соціалізація й адаптація, що незмінно приведе й до політичної стабільності, як в 
нашій країні, так й у світі в цілому. 

Результати дослідження. Основною метою розвитку економічної 
компетентності студентів учені визначають підвищення 
конкурентоспроможності випускника, що дозволяє йому найбільше повно 
реалізувати себе в економічній діяльності. Виконання настільки складного 
завдання щодо розвитку економічної компетентності особистості студента 
неможливо забезпечити фрагментарними змінами традиційної системи освіти, 
що склалася. Потрібні радикальні зміни як у системі пізнавальної діяльності, 
так і у змісті, методах, засобах, організаційних формах і педагогічних умовах 
навчального середовища з урахуванням різноманітних особливостей 
особистості студента. 

Зведені дані щодо наукових праць сучасних українських та зарубіжних 
дослідників, у яких у той чи інший спосіб вирішується проблема формування 
економічної компетентності особистості, представлені у таблиці 1. 

З даної таблиці ми бачимо, що економічна компетентність студентів 
виступає об’єктом наукового пошуку переважної більшості дослідників. 
Науковці також зосереджують свою увагу на формуванні економічної культури 
студентів, наголошуючи при цьому, що економічна компетентність у даному 
випадку виступає її основоположним компонентом. Предметом наукового 
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Таблиця 1 
Характеристика наукових праць українських та зарубіжних дослідників 

щодо формування економічної компетентності особистості [1-17] 
№ Автор, наукових 

праць 
Об’єкт 

дослідження Предмет аналізу Цільова аудиторія 

1 

Балашова Ю. 
Педагогічні умови 
формування 
економічної культури 
у майбутніх офіцерів-
прикордонників 

процес 
економічної 
підготовки 

педагогічні умови 
ефективного 
формування 
економічної 
культури 

майбутні офіцери-
прикордонники 

2 

Бурлаєнко Т. 
Зміст і структура 
економічної 
компетентності 
майбутніх менеджерів 
освіти 

економічна 
компетентність 

зміст і структура 
економічної 
компетентності 

майбутні 
менеджери освіти 

3 

Дивак В. 
Розвиток економічної 
компетентності 
директорів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
засобами 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

розвиток 
економічної 
компетентності 

технологія розвитку 
економічної 
компетентності 
засобами ІКТ у 
системі підвищення 
кваліфікації 

директори 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

4 

Надточиєва О. 
Формування 
економічної культури 
особистості 
старшокласників з 
використанням 
засобів мистецтва 

процес 
формування 
економічної 
культури 
особистості 

шляхи формування 
економічної 
культури 
особистості 
старшокласника з 
використанням 
засобів мистецтва 

учні старших класів 
загальноосвітніх 
шкіл 

5 

Овсюк Н. 
Формування основ 
економічної 
компетентності 
старшокласників у 
процесі навчання 
географії та 
економіки 

процес вивчення 
географії та основ 
економіки в 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах 

економічна 
компетентність і 
принципи відбору 
змісту навчального 
матеріалу з 
географії та основ 
економіки в процесі 
навчання 
старшокласників у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
 

учні старших класів 
загальноосвітніх 
шкіл 

6 

Паламарчук О. 
Соціально-
психологічні умови 
формування еколого-
економічної культури 
підприємців,  

еколого-
економічна 
культура 
підприємця на 
сучасному етапі 
розвитку 

соціально-
психологічні 
чинники 
становлення 
еколого-економічної 
культури 

підприємці 
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№ Автор, наукових 
праць 

Об’єкт 
дослідження Предмет аналізу Цільова аудиторія 

українського 
суспільства 

підприємців 

7 

Тушко К. 
Педагогічні умови 
формування 
економічної 
компетентності 
майбутніх офіцерів-
прикордонників 

професійна 
підготовка 
майбутніх 
офіцерів у вищих 
військових 
навчальних 
закладах 

педагогічні умови 
формування 
економічної 
компетентності 
майбутніх офіцерів-
прикордонників у 
процесі фахової 
підготовки 

майбутні офіцери-
прикордонники 

8 

Масаїлов А. 
Комп'ютерний 
супровід формування 
економічної 
компетентності у 
студентів закладів 
середньої професійної 
освіти 

система 
професійної 
підготовки 
студентів закладів 
середньої 
професійної 
освіти 

процес 
комп'ютерного 
супроводу 
формування 
економічної 
компетентності у 
студентів закладів 
середньої 
професійної освіти 

студенти закладів 
середньої 
професійної освіти 

9 

Назарова О. 
Формування 
економічної 
компетентності в 
учнів професійного 
ліцею у навчальному 
процесі 
 

процес 
формування 
економічної 
компетентності в 
учнів 
професійного 
ліцею 

зміст, форми, 
методи й засоби 
формування 
економічної 
компетентності в 
учнів професійного 
ліцею у 
навчальному 
процесі 

студенти 
професійного ліцею 

10 

Пузієнко Ю. 
Формування 
економічної 
компетентності 
студентів в 
освітньому процесі 
ВНЗ 

економічна 
компетентність як 
інтегративна 
особистісна якість 

процес формування 
економічної 
компетентності 
студентів 

студенти ВНЗ 

11 

Таіров О. 
Формування 
економічної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів у ВНЗ 

система 
економічної 
підготовки 
фахівців у ВНЗ 

зміст, форми, 
методи й засоби 
формування 
економічної 
компетентності у 
майбутніх 
журналістів у 
навчальному 
процесі 

майбутні 
журналісти 

12 

Ткачова О. 
Формування 
економічної 
компетентності 
фахівця у системі 
додаткової 

процес додаткової 
професійної 
освіти фахівця 

формування 
економічної 
компетентності 
фахівця у процесі 
додаткової 
професійної освіти 

студенти інституту 
підготовки й 
підвищення 
кваліфікації кадрів 
лісового комплексу 
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№ Автор, наукових 
праць 

Об’єкт 
дослідження Предмет аналізу Цільова аудиторія 

професійної освіти 

13 

Фалевич Л. 
Формування 
економічної 
компетентності учнів 
професійних училищ 
у сучасних умовах 

процес 
професійної 
підготовки 
фахівців у 
професійних 
училищах 

формування 
економічної 
компетентності 
учнів професійних 
училищ у сучасних 
умовах 

студенти 
професійних 
училищ 

14 

Хлопова О. 
Формування 
економічної 
компетентності 
майбутнього вчителя 
технології й 
підприємництва 

професійна 
підготовка 
майбутнього 
вчителя технології 
й підприємництва 
у педагогічному 
ВНЗ 

формування 
економічної 
компетентності 
майбутнього 
вчителя технології й 
підприємництва 

майбутні вчителі 
технології й 
підприємництва 

15 

Скорко О. 
Актуальність 
формування 
економічної 
компетентності 
майбутніх вчителів 
технологій 

економічна 
компетентність, 
економічні 
знання, практичні 
вміння і навички 

рівень мотивації та 
позитивного 
емоційного 
ставлення до 
економічної 
діяльності, досвід  
реальної діяльності 
та творчості у 
вирішенні 
нестандартних 
економічних 
ситуацій 

майбутні вчителя 
технологій 

16 

Приступа В. 
Використання кейс-
методу у формуванні 
економічної 
компетентності 
майбутніх інженерів 
радіозв’язку 

економічна 
компетентність 

використання кейс-
методу у 
формуванні 
економічної 
компетентності 

майбутні інженери 
радіозв’язку 

17 

Вітер С. 
Критерії, показники 
та рівні 
сформованості 
економічної 
компетентності 
молодших 
спеціалістів 

економічна 
компетентність 

критерії, показники 
та рівні 
сформованості 
економічної 
компетентності 

молодші 
спеціалісти 

18 

Говорун Т. 
Гендерні аспекти 
економічної 
соціалізації 

економічна 
соціалізація 

гендерні аспекти 
економічної 
соціалізації  

студенти 
педагогічних 
університетів 

19 

Денісова О. 
Структура 
економічної 
свідомості 
особистості 

економічна 
свідомість 

структура 
економічної 
свідомості 
особистості 

студенти ВНЗ 
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№ Автор, наукових 
праць 

Об’єкт 
дослідження Предмет аналізу Цільова аудиторія 

20 

Ковтун Г., 
Мартиненко О. 
До питання 
формування 
економічної 
компетентності учні 

економічна 
компетентність дидактичні умови 

учні 
загальноосвітніх 
шкіл 

21 

Єфременко Т. 
Рівень економічної 
культури пересічного 
громадянина України 

економічна 
культура 

рівень 
сформованості 
економічної 
культури 

громадяни України, 
фахівці різних 
галузей 

22 

Лобко О. 
Роль економічної 
культури в 
інституційному 
перетворенні 
економічних відносин 

економічна 
культура 

система соціально-
економічних 
відносин, що 
супроводжується 
якісними змінами 
культурних форм у 
господарській 
діяльності індивідів 

фахівці різних 
галузей 

23 

Кострюкова О. 
Безперервність 
розвитку економічної 
культури особистості 
у системі освіт 

економічна 
культура 

чинники 
формування 
економічної 
культури 

керівники 
навчальних 
закладів 

 
аналізу вітчизняних та зарубіжних дослідників є педагогічні умови, технології 
й моделі формування економічної компетентності й економічної культури у 
майбутніх фахівців різних галузей, різноманітні форми, методи та засоби 
навчання, які ефективним чином сприяють формуванню досліджуваного явища 
у студентів у навчально-виховному процесі закладу освіти. При цьому об’єктом 
педагогічного впливу виступають різні верстви населення: учні 
загальноосвітніх шкіл, студенти технічних училищ й професійних ліцеїв, 
студенти ВНЗ різних спеціальностей, майбутні економісти, офіцери, інженери, 
журналісти, вчителі економічних дисциплін, керівники закладів освіти тощо. 

Зрозуміло, що проаналізовані у статті праці сучасних вітчизняних й 
зарубіжних фахівців, у яких у тій чи інший спосіб вирішується проблема 
формування економічної компетентності студентів ВНЗ, аж ніяк не складають 
вичерпний перелік. На увагу у контексті нашого дослідження також 
заслуговують роботи Ю. Балашової, де розроблено педагогічні умови 
формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників [1], Т. 
Бурлаєнко, яка аналізує зміст і структуру економічної компетентності 
майбутніх менеджерів освіти [3], Т. Єфременко, яка досліджує рівень 
економічної культури пересічного громадянина України [6], О. Паламарчук, яка 
вивчає соціально-психологічні умови формування еколого-економічної 
культури підприємців [12], К. Тушко стосовно розробки педагогічних умов 
формування економічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників 
[17]  та ін. 
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Висновки. Отже, проведений теоретичний аналіз стану розробки 
проблеми формування економічної компетентності у студентів ВНЗ у сучасній 
педагогічній теорії та практиці дозволяє нам зробити наступні висновки: 

1. У новому тисячоліття, коли ринкові відносини почали відігравати ані 
найсуттєвішу роль у життєдіяльності світового співтовариства, наукова думка 
вітчизняних та зарубіжних дослідників прикута до вирішення проблеми 
формування економічної компетентності майбутніх фахівців різних галузей. 
Вчені наголошують на тому, що розуміння суті економіки, інформаційно-
комунікаційних технологій та техніко-виробничого процесу як пріоритетних 
основ розвитку глобальних соціально-економічних процесів та осмислення 
техніко-людських відносин у суспільстві на сьогоднішній день є необхідними 
умовами існування кожної окремої особистості у сучасному мінливому 
глобальному світі. 

2. У своїх працях науковці приділяють увагу розробці педагогічних 
технологій та моделей формування економічної компетентності майбутніх 
фахівців, обґрунтовують необхідність впровадження у навчально-виховний 
процес закладів освіти новітніх форм та методів навчання та виховання й 
експериментальним шляхом доводять їх ефективність у навчально-виховному 
процесі. 

3. Переважна більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників поділяють 
думку про те, що у процесі формування економічної компетентності 
особистості слід опиратися на такі наукові підходи, як компетентнісний, 
особистісно-орієнтований, діяльнісний, проектний, контекстний та імітаційно-
моделюючий, завдяки яким навчальний матеріал засвоюється в активно-
діяльнісній інтерактивній формі, що сприяє оволодінню досвідом реалізації 
економічного мислення у ситуаціях, наближених до реальних ринкових 
ситуацій. 

4. У проаналізованих наукових працях дослідники наголошують на тому, 
що створення у студентів позитивної мотивації у процесі досягнення певного 
рівня економічної культури; професійно-орієнтована інноваційна 
спрямованість освітнього процесу у закладі освіти; організація особистісно 
орієнтованої взаємодії (викладач – студент); залучення студентів до науково-
дослідної роботи в процесі формування економічної культури; організація 
різних видів економічної діяльності, спрямованої на формування економічного 
мислення й економічно значущих якостей особистості фахівців; професійна 
спрямованість у процесі організації і проходження виробничої практики, у 
позааудиторній, індивідуальній роботі студентів з урахуванням специфіки 
економічної діяльності; забезпечення випереджального рівня освіти студентів 
стосовно поточних проблем економічної діяльності у сфері освіти; насичення 
освітнього процесу економічною інформацією; збагачення міжпредметної 
взаємодії економічних та фахових дисциплін; використання розвиваючого 
потенціалу проектного навчання є необхідними педагогічними умовами, які 
сприятимуть процесу ефективного формування економічної компетентності 
майбутніх фахівців. 

5. На жаль, лише поодинокі праці, здебільшого у вигляді окремих 
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наукових статей, присвячені вирішенню проблеми формування економічної 
компетентності студентів неекономічного профілю загалом, та гуманітарних 
спеціальностей зокрема. Така ситуація свідчить про необхідність ретельного 
вивчення означеної проблеми, наукового обґрунтування педагогічних умов 
формування економічної компетентності студентів даних спеціальностей, 
пошуку відповідних форм та методів навчання й виховання, які сприятимуть 
ефективному формуванню досліджуваного явища у студентів гуманітарних 
спеціальностей. 
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Аннотация. Выделены основные этапы проектной работы. В работе 

рассматривается возможность моделирования проектной деятельности студентов. 
Приведено фазовое пространство компетенций специалистов. 

Ключевые слова: моделирование, проектное обучение, студент, специалист.  
Введение. 
В любом проекте можно выделить три группы, которые участвуют в 

процессе управления и реализации проекта: 
1. Руководители проекта – специалисты, отвечающие за постановку целей 

и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку 
выполнения этих планов. 

2. Специалисты, ответственные за разработку детальных планов 
достижения целей проекта, распределение работ по конкретным исполнителям, 
планирование и использования ресурсов, контроль за выполнением планов и 
подготовку отчетов по этапам реализации проекта [1]. 

3. Исполнители, ответственные за выполнение определенных работ в 
соответствии с графиком, предоставление отчетов о текущем состоянии 
выполняемых работ, их качестве, эффективности и использовании ресурсов и 
т.д.  

Методика моделирования проектной деятельности. 
На рис. 1 представлена модель информационных потоков, в основу 

которой положено время на обработку и обмен информацией между всеми 
уровнями и участниками проекта.  

Эффективность управленческих решений при осуществлении практико-
ориентированной проектной деятельности в случае неизменных времен  
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Рис. 1 - Схема обмена информацией при реализации проекта 

 
непосредственных действий над информацией может быть повышена за счет 
сокращения времени на согласование управленческой информации между 
работающими на каждом уровне группами. 

Для определения динамического показателя уровня развития специалиста 
в результате проектно-ориентированного обучения сформируем матрицу 
наблюдений X, элементами которой (xtr) являются значения признака r в 
момент времени t (здесь: r = 1, 2, …, n; t = 1, 2, …, t – время наблюдения; n – 
число признаков показателя уровня развития). Определим также критерии x0r 
эталона развития P0. Число критериев, очевидно, соответствует числу 
признаков. Критериями эталона служат оптимальные значения признаков, 
определяемые, например, на основе минимума требований Госстандарта 
образования конкретной специальности [2]. 

Очевидно, что признаки могут оказывать как положительное (прогресс), 
так и отрицательное (регресс) влияние на уровень развития специалиста. Если 
обозначить через L множество прогрессивных признаков, то критерии эталона 
развития могут быть определены как: 

x0r = maxt xtr, если r∈ L;   x0r = mint xtr, если r∉ L. (1) 
Для исключения влияния размерности показателей на результат следует 

стандартизовать матрицу наблюдений и эталон развития, приведя их значения к 
масштабу (0, 1). Однако такая стандартизация приводит к тому, что каждый 
признак оказывает в среднем одинаковое влияние на отклонение уровня 
развития от эталона. Избежать этого можно введением весовых коэффициентов 
(λr), классифицирующих признаки по степени их важности. При этом они 
должны удовлетворять условию нормировки: 
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Рассмотрим матрицу отклонений признаков от эталона развития во 
времени, такую, что: 
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Здесь: z kr – стандартизованное значение признака r в момент времени k, z 0r 
– стандартизованное эталонное значение признака r. 

Определим критическое отклонение признаков от эталона во времени как 
наибольшее: 

k = maxr mint ctr.  
Для каждого r-го признака найдем и просуммируем все отклонения, не 

превышающие критического: 
∑
<

=
ktrC

trr cω   

и выберем признак, для которого сумма отклонений во времени является 
наибольшей: 

.rrM max ωω =   
Тогда весовые коэффициенты могут быть определены как: 

.
M

r
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ω
λ =  

(4) 

Полученное выражение отражает наиболее сильные связи признаков с 
эталонными значениями, поскольку при определении весов выбраны все 
отклонения, не превышающие критического. 

Рассмотрим отклонения признаков для всех временных интервалов (t = 1, 
2, …, t) от эталонного значения: 

( ) ,
2

1

1

2
00 



 −= ∑

=

n

r
rtrt zzc  

(5) 

где n – число признаков, характеризующих уровень развития специалиста. 
Найдем среднее отклонение от значений признаков эталона: 
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и максимально возможное отклонение от значений эталона: 
.2 000 rсс +=   
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Очевидно, что объединенный показатель развития специалиста может 
быть определен как величина, приближенная к эталону, и в нормированных 
значениях может соответствовать выражению: 

0

01
c
c

L t
t −= . 

(6) 

 
Объединенный показатель развития характеризует все совокупные 

изменения в значениях признаков, влияющих на развитие специалиста. Однако 
данный показатель не позволяет оценить влияние на уровень развития 
специалиста изменений, происходящих с отдельными признаками [3].  

Определим индивидуальный показатель уровня развития для r-го 
признака. Обозначим через r

tc 0  отклонения r-го признака в момент времени t от 
его индивидуального эталона Pr: 

.,,2,1;,,2,1,00 nrttzzc rtr
r
t  ==−=  (7) 

 
Рассмотрим отклонение от эталона для всех временных интервалов (t = 1, 

2, …, t). Найдем квадрат этого отклонения: 
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Следовательно: 
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Видно, что квадрат отклонения от эталона для всех временных интервалов 

равен сумме квадратов отклонений n признаков от их индивидуальных 
эталонов. 

Соотнесем отклонения с объединенным показателем развития. Из 
выражения (6) следует, что общее отклонение от эталона может быть выражено 
через общее максимально возможное отклонение в следующем виде: 

 
( ).100 tt Lcc −=  (9) 

 
Применим алгоритм нахождения объединенного показателя развития к 

операции нахождения индивидуального показателя для признака  r. Обозначим: 
среднее индивидуальное отклонение для признака r через rc0 , стандартное 

отклонение индивидуального признака через rr0 , а максимально возможное 

индивидуальное отклонение для r-го признака через rc0 . Тогда, по аналогии: 
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Можно показать, что индивидуальный показатель развития для r-го 
признака определяется выражением, аналогичным (6): 
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Отсюда следует, что: 
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r
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Рассмотрим выражение (8). Подставим в это выражение соотношения (10) 
и (11). После несложных преобразований получим: 
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Обозначим через ( ) ttL λ=−1  – эффективный показатель уровня развития 

специалиста, а через ( ) r
t

r
tL λ=−1  – эффективный индивидуальный уровень 

развития r-го признака. Обозначим также как 
00 cc r

r =ω  – нормирующие 

множители отклонений признаков.  
Тогда окончательно получим: 
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r
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(13) 

Это – аналитическая зависимость сводного динамического показателя 
уровня развития специалиста от показателей уровня развития отдельных 
признаков. Она позволяет оценить совокупное влияние уровней развития 
отдельных признаков на общую величину показателя развития. 

Очевидно, что подобные рассуждения можно провести и с показателями 
уровня развития обозначенных выше способностей: формализации задачи, 
конструирования решения и исполнения сконструированных решений. 

Следовательно, можно ввести в отдельное рассмотрение уровни развития 
специалиста в области технологий формализации проблем ( A

tλ ), технологий 

конструирования решений ( B
tλ ) и технологий исполнения сконструированных 

решений ( C
tλ ). Это и есть уровни развития А-, В- и С-способностей. Причем, 

такие уровни могут быть определены выражениями, подобными (13): 
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mA + mB + mC = n. (14)  
Здесь Cr

t
rB
t

Ar
t ,, λλλ – соответственно, показатели уровней развития А-, В- 

и С-способностей, а C
r

B
r

A
r ,, ωωω – соответственно, нормирующие множители 

отклонений r-ных признаков уровней развития А-, В- и С-способностей от 
эталона; mA, mB и mC – соответствующие количества признаков, определяющих 
показатели уровней развития А-, В- и С-способности; n – общее количество 
признаков, определяющих эффективный показатель общего уровня развития 
специалиста. 

Введем в рассмотрение фазовое пространство компетенций специалиста, 
представляемое в декартовых координатах как совокупность всех отмеченных 
признаков (ось ординат) и времени (ось абсцисс). Каждая точка этого 
пространства, определяемая радиус-вектором R



(r1, r2, …, rn, t), соответствует 
определенному уровню развития компетенции специалиста (рис. 2). 

Очевидно, что существует и точка такого фазового пространства, соответ-
ствующая на момент времени ti значениям эталона. Обозначим ее радиус-
вектором P



(p1j, p2j, …, pnj, t). Можно считать этот радиус-вектор как вектор 
целей. Совокупность достигнутых показателей уровня развития специалиста [4] 
также будет отражена соответствующей точкой фазового пространства, 
представленной радиус-вектором S



(s1j, s2j, …, snj, t). Будем считать его 
вектором достижений.  

 
Рис. 2 – Фазовое пространство компетенций специалиста 

 
Следовательно, мерой приближения достижений к целям в обозначенный 

момент времени tj можно считать разность векторов P


 и S


, т.е. вектор D


(x1j, 
x2j, …, xnj, t). Назовем его вектор направлений развития. При этом очевидными 
условиями обеспечения такой меры являются: 
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min→α  и minD →


;  
(15) 

β  ≥ 2
π  и γ < 2

π . 

Здесь α , β  и γ  – параметры, определяющие направления векторов P


, S


 

и D


. D


 определяет величину расхождения вектора достижений с вектором 
целей. 

Заключение и выводы. 
В работе была рассмотрена методика моделирования проектной 

деятельности студентов. Эту методику можно применять для различных 
направлений и специальностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы физической и психологической 
реабилитации военнослужащих Украины после участия их в боевых действиях. Описаны 
основные задачи и методы физической реабилитации. Показана необходимость и важность 
психологической реабилитации военнослужащих. Перечислены возможные поведенческие 
проявления посттравматического стрессового синдрома. Предложены способы 
преодоления посттравматической стрессовой расстройства (ПТСР) как для собственной 
личности, так и в виде помощи другим пострадавшим. Подчеркнута важность не только 
реабилитации, но и реадаптации к воинской службе, указаны возможные мероприятия, 
которые необходимо проводить для успешности этого процесса. 

Ключевые слова. Реабилитация, посттравматический стрессовый синдром, 
военнослужащие, реадаптация. 

Вступление. 
В настоящее время в Украине многие военнослужащие получают ранения 

разной степени тяжести во время ведения боевых действий. Разумеется, им 
оказывается первая медицинская помощь и квалифицированная, и 
специализированная в военных госпиталях и специализированных 
медицинских учреждениях, но очень существенное значение имеет также и 
последующая реабилитация военнослужащих для полного восстановления их 
функций и возможности полноценно работать и жить в обществе. Речь идет как 
о физической реабилитации, так и о психологической. 

Основной текст. 
После лечения в госпитале военнослужащие сталкиваются с проблемой 

восстановления своей функциональности. Известно, что следствия ранений и 
длительная прикованность к постели с ограничением движений приводят к 
атрофии и ослаблению мышц, формируются контрактуры, которые не дают 
возможности полноценно двигаться. Даже после спасения конечности, 
эффективной репозиции костных обломков или фиксации переломов 
позвоночника необходима реабилитация. Это очень важный этап лечения, без 
которого невозможно полноценное возвращение военнослужащих к мирной 
жизни. 

Реабилитация военнослужащих после ранений требует длительного 
времени, а именно – от 1-2 до 5-6 месяцев и более. Реабилитационные 
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мероприятия требуют терпения и настойчивости не только самого раненого, но 
и профессионализма, чуткости и терпения медицинского персонала. 

Исключительно важным в реабилитации является правильный, 
индивидуальный подход к лечению в каждом отдельном случае. Имеется в виду 
выбор оптимальных приемов и технических средств для наиболее 
эффективного влияния в той или иной ситуации. Это определяет скорость 
реабилитационных мероприятий, комфортное перенесение пострадавшим 
процедур и соответствующий результат. Следует учитывать, что для 
эффективной реабилитации после ранений необходима преемственность 
различных методов. 

На первом этапе реабилитации после ранений необходимо решить 
медицинские проблемы, такие, как купирование болей и воспалений, 
устранение фиброзов и разработка контрактур. В случае патологии других 
органов и систем необходимы специальные меры по восстановлению 
утраченных функций [1]. 

После этого, необходимо проводить многочисленные сеансы массажа и 
мануальной терапии, которые позволяют устранять блоки суставов, смещение 
позвонков и проводить разработку опорно-двигательного аппарата, а также 
направленные на устранение тугоподвижности суставов и создание 
возможности заниматься физическими упражнениями. 

Кроме того, используется целый комплекс физиотерапевтических 
процедур на современном оборудовании. Физиотерапия дает возможность 
эффективно снимать боль и воспаление, восстанавливать иннервацию тканей и 
усиливать регенерацию, устранять контрактуры и уплотнения, возобновлять и 
усиливать кровоснабжение. 

Далее, нужно научить пациентов самостоятельно решать проблемы со 
здоровьем, для того, чтобы не страдало качество жизни. Для этого, нужны 
многократные занятия ЛФК и кинезотерапией. 

Но физическая реабилитация военнослужащих после участия в боевых 
действиях – это только одна сторона вопроса. Зачастую не меньшей, а иногда и 
гораздо большей проблемой является реабилитация психическая. 

Следует помнить, что у большинства военнослужащих, которые 
принимали непосредственное участие в боевых действиях, развивается 
посттравматический синдром [2]. 

Посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР, «вьетнамский синдром», «афганский синдром» и т. п.) – 
это тяжёлое психическое состояние, которое возникает в результате единичной 
или повторяющихся психотравмирующих ситуаций, как, например, участие в 
военных действиях, тяжёлая физическая травма, сексуальное насилие, либо 
угроза смерти. Эти события так резко отличаются от всего предыдущего опыта 
или причиняли настолько сильные страдания, что человек ответил на них 
бурной отрицательной реакцией [3].  

Нормальная психика в такой ситуации естественно стремится смягчить 
дискомфорт: человек, переживший подобную реакцию, коренным образом 
меняет свое отношение к окружающему миру, чтобы жить стало хоть немного 
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легче.  
Если травма была сравнительно небольшой, то повышенная тревожность 

и другие симптомы синдрома постепенно пройдут в течение нескольких часов, 
дней или недель. Если же травма была сильной, или травмирующие события 
повторялись многократно, болезненная реакция может сохраниться на многие 
годы.  

При ПТСР могут наблюдаться следующие клинические симптомы: 
– Немотивированная бдительность. Человек пристально следит за всем, что 

происходит вокруг, словно ему постоянно угрожает опасность. 
– Взрывная реакция. При малейшей неожиданности человек делает 

стремительные движения (бросается на землю при звуке низко 
пролетающего вертолета, резко оборачивается и принимает боевую позу, 
когда кто-то приближается к нему из-за спины). 

– Притупленность эмоций. Бывает, что человек полностью или частично 
утрачивает способность к эмоциональным проявлениям. Ему трудно 
устанавливать близкие и дружеские связи с окружающими, ему недоступны 
радость, любовь, творческий подъем, раскованность и спонтанность. 

– Агрессивность. Стремление решать проблемы с помощью грубой силы. 
Хотя, как правило, это касается физического силового воздействия, иногда 
встречается психическая, эмоциональная и вербальная агрессивность. 
Попросту говоря, человек склонен применять силовое давление 
на окружающих всякий раз, когда хочет добиться своего, даже если цель 
не является жизненно важной. 

– Нарушения памяти и концентрации внимания. Человек испытывает 
трудности, когда требуется сосредоточиться или что-то вспомнить. 

– Депрессия. В состоянии посттравматического синдрома человеку кажется, 
что все бессмысленно и бесполезно. Этому чувству сопутствуют нервное 
истощение, апатия и отрицательное отношение к жизни. 

– Общая тревожность. Проявляется на физиологическом уровне (ломота 
в спине, спазмы желудка, головные боли), в психической сфере (постоянное 
беспокойство и озабоченность, «параноидальные» явления, например, 
необоснованная боязнь преследования), в эмоциональных переживаниях 
(постоянное чувство страха, неуверенность в себе, комплекс вины). 

– Приступы ярости. Такие приступы чаще возникают под действием 
наркотических веществ, особенно алкоголя, однако случаются и сами 
по себе. 

– Склонность к злоупотреблению наркотическими и лекарственными 
веществами. 

– Непрошеные воспоминания. Пожалуй, это наиболее важный симптом, 
дающий право говорить о присутствии ПТСР. В памяти пациента внезапно 
всплывают жуткие, ужасные сцены, связанные с травмирующим событием. 
Эти воспоминания могут возникать как во сне, так и во время 
бодрствования. Наяву они появляются в тех случаях, когда окружающая 
обстановка чем-то напоминает случившееся в то время, т.е. во время 
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травмирующего события: запах, зрелище, звук, словно бы пришедшие из той 
поры. Яркие образы прошлого обрушиваются на психику и вызывают 
сильный синдром. 

– Бессонница (трудности с засыпанием и прерывистый сон). Человека 
посещают ночные кошмары, человек боится заснуть и вновь увидеть это 
(травмирующее событие). Регулярное недосыпание, приводящее к крайнему 
нервному истощению, дополняет картину  посттравматического синдрома.  

– Мысли о самоубийстве. Пациент постоянно думает о самоубийстве или 
планирует какие-либо действия, которые в конечном итоге должны привести 
его к смерти. 

– Вина выжившего. Чувство вины из-за того, что выжил в тяжелых 
испытаниях, стоивших жизни другим, нередко присуще тем, кто страдает 
со времени травмирующих событий. Многие жертвы ПТСР готовы на что 
угодно, лишь бы избежать напоминания о трагедии, о гибели товарищей. 

Картина психического состояния и поведения человека, которая получила 
название синдром посттравматического расстройства, описывает определенный 
способ существования в этом мире. Традиционный подход – предоставление 
пациентам с ПТСР возможности участвовать в разного рода адаптационных 
программах – не решает проблемы, поскольку основная направленность всех 
этих программ заключается не в стремлении помочь человеку избавиться 
от психологической проблемы, а в попытке привести его изменившиеся 
представления об окружающей действительности к нормам, принятым 
в данном обществе. 

К сожалению, многие врачи забывают тот факт, что истинное физическое 
и душевное здоровье состоит не в том, чтобы соответствовать социальным 
нормам и стандартам, а в том, чтобы прийти к согласию с самим собой 
и реальными фактами своей жизни. Если сегодня на обстоятельства жизни 
большое влияние оказывают волнующие воспоминания, поведение, образ 
мыслей и чувств, пришедшие в наследство из прошлого, очень важно честно 
признать их существование, даже если кому-то это покажется «ненормальным». 

Шок и стресс в человеческом обществе обычно не считаются 
уважительной причиной для болезненного состояния и депрессии. Казалось бы, 
что прошло, то прошло – сам выжил и молодец. Но, по словам психологов, эта 
схема не работает. Со временем психологические последствия травмы только 
ухудшаются. Нередки случаи, когда люди на протяжении всей жизни не могли 
оправиться от болезненных впечатлений – кто-то переставал выходить из дома, 
кто-то терял рассудок, а некоторые даже реализовывали суицидальные 
тенденции. 

При лечении посттравматического синдрома следует помнить, что чем 
больше прошло времени с момента получения травмы, тем больше 
квалификации требуется при оказании психологической помощи. Поэтому 
нельзя ни в коем случае откладывать проблему «в долгий ящик». Тем более 
что, преодолевая травму, люди нередко обнаруживали в себе новые силы и 
возможности, о которых раньше не догадывались. Во-первых, они чувствуют 
новую глубокую близость с другими пострадавшими. Новые знакомства – 
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новая жизнь. Одновременно с этим идет переоценка старого жизненного 
уклада, разрушение непоколебимой веры в то, что человек бессмертен. Это дает 
определенный стимул к развитию. Кроме того, справляясь с некой проблемой, 
человек открывает в себе новые ресурсы. Правильно говорят: то, что нас не 
убивает, делает нас сильнее. 

Если говорить очень упрощенно, ПТСР – это следствие отравления 
организма гормонами стресса, а также перенапряжения всей нервной системы и 
механизмов психологических защит. 

Соответственно, помощь людям, страдающим от посттравматического 
расстройства, состоит, прежде всего, в снятии стресса (насколько это 
возможно). "Параллельно с общегосударственными мероприятиями в системе 
психологической реабилитации, которые проводятся под координацией 
Министерства социальной политики Украины, продолжается работа по 
созданию сети региональных центров психологической реабилитации 
военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые будут подчиняться 
Министерству обороны Украины", – сообщил начальник Главного управления 
морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Олег 
Грунтковский [4]. 

Реабилитация после участия в АТО нужна всем без исключения бойцам. 
Пусть даже минимальная, которая длится 1 месяц. Естественно чем больше 
воевал человек, тем сильнее у него проявляется посттравматический синдром. 
Как правило, он начинает проявляться через 3 месяца после окончания участия 
в боевых действиях. 

Человеку, переживающему ПТСР, часто кажется, что с ним что-то не так, 
что он ненормален. Это заставляет скрывать свое состояние, стыдиться его, 
мешает просить помощи. 

Важно помнить: посттравматический синдром – это нормальная реакция 
психики на ненормальные обстоятельства, как боль – нормальная реакция на 
телесную травму. Это проходит. Однако эта реакция пройдет быстрее и менее 
болезненно, если пострадавшему будет не только оказана психологическая 
помощь, но и сам он будет активно и сознательно заниматься самопомощью, 
«вытаскивать» себя из тяжелого стрессового и постстрессового состояния. 

Что это значит на практике, что можно сделать для других и для себя: 
– Базовая забота: кормить, уговаривать отдыхать и спать, очень важно – тепло, 

теплая еда, питье, постель, одежда, ванна. 
– Телесный контакт: держать за руку, обнимать, гладить, быть рядом, но не 

тормошить. 
– Контакт с природой: посидеть на солнышке, посмотреть на воду, на огонь, 

на небо, ощутить запах травы, земли, потрогать дерево, камень. 
– Простая, знакомая деятельность, лучше всего с конкретным явным 

результатом и с содержанием "наведение порядка, восстановление связи, 
забота о себе и других": уборка, работа на земле, по хозяйству, разбор, 
сортировка чего-либо. 

– Участие в ритуалах, особенно совместных, прощании с погибшими, 
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поминовении, в создании памятных знаков, в совместных молитвах. 
– Не молчать, не сдерживать чувств: плакать, если хочется; говорить, 

жаловаться, рассказывать о пережитом всем, кто готов слушать, и, 
соответственно, выслушивать, если вам рассказывают. Ни в коем случае не 
переходить сразу к утешениям или призывам "не расстраиваться, взять себя 
в руки", не замораживать горе формулами типа "герои не умирают". Они 
умирают, это больно, и боль должна иметь выход. 

– Если прямо сейчас нет возможности говорить, плакать, получать поддержку, 
лучше наоборот, сознательно блокировать воспоминания и мысли о 
пережитом, не позволять себя "утянуть" в воронку травмы, отвлекаться, 
переключаться, что-то делать, петь, молиться, но позже дать волю чувствам, 
как только будут условия для поддержки, близкие люди рядом. 

– Крайне осторожно относиться к таким "успокоительным", как алкоголь: 
малые дозы, принятые однократно могут помочь расслабиться, но при этом 
алкоголь – это депрессант, он истощает и без того истощенную психику, а 
при регулярном применении ухудшает течение синдрома. 

– Обращаться за помощью к психологам и врачам (подойдет обычный 
невропатолог или терапевт), при тяжелых состояниях принимать 
успокаивающие препараты; это не слабость, а забота о своем здоровье. 

– Помнить, что вокруг много людей, переживающих ПТСР, учитывать это, 
оценивая их слова и реакции, не провоцировать конфликты. 

Если коротко сформулировать эти принципы, то можно сказать таким 
образом: кормить, отогревать, выслушивать, обнимать (если помогаете 
другим). Спать, говорить, плакать, молиться, делать что-то руками (если 
помогаете себе) [3]. 

Однако для военнослужащих, сражавшихся на полях боевых действий, и 
желающих вновь вернуться в строй полноценными солдатами, необходимо 
комплексное восстановление всех функций организма, то есть физического и 
психического здоровья в полном смысле слова. Следовательно, кроме 
реабилитации нужна реадаптация к условиям воинской службы. 

Система реадаптации строится с учетом потребностей не только самого 
военнослужащего, но и его ближайшего социального окружения. Целью 
деятельности командиров, заместителей по воспитательной работе, военных 
психологов на этапе «карантина» является удовлетворение естественных 
потребностей участников боевых действий в признании, понимании, престиже, 
снятии психологической напряженности психологическая подготовка к 
мирным условиям жизнедеятельности. На данном этапе, как показывает 
практика военных конфликтов в Афганистане, Персидском заливе, Чечне, 
Вьетнаме, целесообразно проведение следующих мероприятий:  
– во-первых, необходимо осуществить тщательный разбор боевых действий 

личного состава, в ходе которого оценить вклад каждого в решение боевых 
задач подразделения, части; 

– во-вторых, в течение периода реадаптации военнослужащие должны быть 
вовлечены в нескучную и несложную деятельность (боевая учеба, работа по 
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обслуживанию техники, написание писем, культурная и спортивная 
деятельность); малоподвижные мероприятия должны быть сведены к 
минимуму; 

– в-третьих, необходимо организовать специальную психологическую 
подготовку участников боевых событий к жизни и деятельности в мирных 
условиях; здесь целесообразно использовать лекции, беседы, консультации, 
групповые занятия; 

– в-четвертых, опыт проведения реадаптации военнослужащих показывает, 
что необходимо уже на этом этапе тщательно выявлять военнослужащих, 
получивших боевые психические травмы; на этом этапе необходимо 
соблюдать конфиденциальность, так как включается механизм 
«психиатрической стигматизации». 

По мнению американских специалистов, после войны в мирную жизнь 
возвращается совершенно иной человек. В связи с этим, ветеран должен 
прилагать усилия, чтобы его новые навыки, полученные на войне применить в 
мирной жизни. Бюджет реабилитационной кампании в США по борьбе с 
«вьетнамским синдромом» составил 4 млрд. долларов [5]. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, успешность восстановления психического здоровья 

военнослужащих, которые прошли через горнило боевых действий, зависит не 
только от них самих и медицинских работников, но и от командиров воинских 
частей, куда они возвращаются для прохождения службы. Не следует забывать, 
что процесс реабилитации, куда, в конечном счете, входит и адаптация, может 
длиться до 6 месяцев, а в тяжелых случаях – и несколько лет. Поэтому очень 
важным фактором выздоровления для ветеранов боевых действий оказывается 
обстановка в частях, куда они возвращаются для прохождения службы. 

Наиболее опытные врачи-психиатры отмечают, что во всех 
реабилитационных мероприятиях необходимо обращение к личности больного. 
Путь к выздоровлению лежит через когнитивную переработку травмы, 
трансформацию личности, через личностный рост. 
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Аннотация. Статья посвящена методическим вопросам обучения студентов 

математическим дисциплинам. Основной акцент в статье сделан на применение принципов 
когнитивного обучения в процессе преподавания предмета статистики. Автором изложены 
практические приемы обучения, обусловленные современными достижениями в области 
информационных технологий. Данная статья представляет интерес для преподавателей 
высшей математики. 

Ключевые слова: Когнитивное обучение, когнитивные схемы, статистика, методы 
обучения, статистическая грамотность. 

Вступление.   
В условиях рыночной экономики специалисты-статистики являются 

одними из наиболее востребованных специалистов для государственных и 
муниципальных структур в области экономической деятельности и социальной 
сферы страны. Особую актуальность в современных условиях приобретают 
вопросы повышения качества официальной статистической информации, что в 
большей степени связано с созданием современной системы непрерывного 
профессионального образования, главным звеном которой остается подготовка 
в системе высшего профессионального образования по специальности 
(направлению, профилю) "Статистика" на всей территории Российской 
Федерации, вопросы стабилизации и укрепления персонала. 

Повышение статистической грамотности и общей статистической 
культуры является необходимым элементом интеллектуального и 
профессионального развития страны, который включает в себя разработку 
комплекса информационно-справочных и учебных ресурсов для современного 
статистического образования, просвещения и распространения статистических 
знаний. 

Основной текст. За последние двадцать лет внимание к аспектам 
преподавания и обучения статистики повысилось. Возрастающее количество 
исследований статистического образования подчеркнуло необходимость 
реформирования в преподавании статистики. Большее число научных 
публикаций, посвященной этой теме свидетельствует о том, что преподавание 
статистики развивается в качестве новой и формирующейся дисциплины [1].  
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Целями образовательных реформ в преподавании статистических 
дисциплин являются изменение отношения к статистике, улучшение 
преподавания и изучения статистики. 

Основные направления реформ статистического образования включают: 
1. педагогические реформы для развития концептуального понимания и 

обучения статистического мышления и рассуждения; 
2. изменения содержаний статистических курсов, особенно на начальном 

уровне; 
3. улучшение методик и технологий, используемых в учебных курсах; 
4. интеграция технологий и компьютерных методов как важного 

инструмента для эффективного результата обучения статистики [2].  
В настоящее время одним из преобладающих аспектов, в пределах 

которого описывается и объясняется обучение человека является когнитивная 
технология. Когнитивная теория про то, как люди понимают данный материал 
и развивают способности к изучению с помощьюразличных стилей 
обучения [3]. 

Типичный модуль когнитивной технологии - триада, включающая: 
• входной мониторинг; 
• изучение декларативной информации; 
• изучение процедурной информации. 
Цель обучения с точки зрения когнитивной технологии: формирование 

множества когнитивных схем, совокупность которых позволяет студенту 
получать сигналы о том, что им восприняты вся информация, необходимая для 
адекватного реагирования на различные типы ситуаций [3]. 

Рассмотрим более подробно пять принципов когнитивного обучения и его 
реализацию при изучении математических дисциплин, в частности, 
«Статистика». 

Первый принцип состоит в том, что: «Студенты учатся лучше, когда они 
практикуют и выполняют задание самостоятельно».  

Для того, чтобы студенты самостоятельно выполнили тот или иной 
статистический расчет необходимо: 

• Представить и объяснить методику расчета; 
• Выполнить всей группой пример расчета по данной методике; 
•  Вынести на самостоятельное выполнение расчет по данной методике, 

по вариантам, количество которых соответствует числу студентов, изменив как 
число исходных данных, так и экономический смысл расчета. 

2. «Преподаваемое знание должно соответствовать контексту, в пределах 
которого оно изучается».  

В контексте данного принципа все примеры и расчеты для направления 
экономика даем с экономическим содержанием, например, выработка 
продукции, себестоимость продукции, а для юридического направления – 
исходные данные и расчеты о количестве нарушений правопорядка. 

3. «Обучение является более эффективным, когда студенты в реальном 
времени получают обратную связь на ошибки». 

Все самостоятельные работы, в которых имеются расчеты с ошибкой 
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студентам возвращаются на переработку с комментарием преподавателя и 
обязательным исправлением. 

4. «Обучение предполагает интеграцию новых знаний с имеющимися 
знаниями». 

Изучение всех математических предметов начинается с входного контроля 
знаний, и чем выше уровень курса, тем, как не печально, ниже уровень 
прохождения входного контроля. Одним из вариантов выполнения данного 
положения может служить объяснение с «чистого листа», начиная с повторения 
математического алфавита (основных букв латинского и греческого алфавита, 
используемых в математике), способов записи переменных, входящих в 
некоторый набор. Затем, постепенно, сочетая математическую формулировку с 
наглядным представлением в виде соответствующих диаграмм, объяснять 
основные статистические приемы (группировка, расчет средних, расчет 
отклонений от средних). 

5. Обучение становится менее эффективным, так как умственно 
перегруженные студенты должны суметь нести данные увеличения.  

Технология есть и будет основной частью нашей повседневной жизни и 
все чаще используется в качестве учебного ресурса в различных формах. 
Существенный рост технологии привело к реальному влиянию на 
статистическую дисциплину в целом и на подготовку профессиональных 
статистиков и пользователей статистических данных.  

Развитие навыков решения проблем [1]. 
• Осуществлять стратегии проблемного обучения, давая студентам 

открытые проблемы и взяв на себя роль посредника в процессе обучения. 
• Использование реальных жизненных примеров в работе с проектом. 

Применять стратегии для мотивации студентов. 
• Привести примеры, которые недавно появились в СМИ. 
• Развивать уровень статистической грамотности и навыки критического 

мышления. 
• Включить компонент статистический грамотности во вводном курсе 

статистики. 
• Сфокусироваться на повседневных аргументах, которые используют 

статистики в качестве доказательств. 
• Использовать примеры неправильного анализа и примеры статистической 

неграмотности со стороны СМИ. 
Интеграция новых методов аутентичной оценки, которые касаются 

способности студентов оценивать и использовать статистические знания, 
общаться и обосновать статистические результаты. При изучении материала 
необходимо использовать нетрадиционные методы оценки и инновационные 
модели, которые могут включать:компонент компьютерной лаборатории,  
курсовой проект с экспертными обзорами и устной презентацией, минутные 
высказывания (краткие, иногда анонимные, написанные примечания, 
предоставляемые студентам в течение последних нескольких минут 
аудиторного занятия),портфели студенческих работ (сборник студенческих 
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работ, часто собранный в течение всего курса), карты понятий (графические 
представления в рамках знаний индивида, которые демонстрируют основные 
понятия и связи, которые относятся к ним). 

Один из вызовов будущего, для ответа на который университеты имеют 
существенный потенциал, – повышение статистической грамотности общества, 
внедрение статистического мышления в практику управления и культуру 
принятия решений на всех уровнях власти. Статистические знания, умение 
работать с данными рассматриваются как ключевые компетенции специалистов 
нового поколения во всех областях профессиональной деятельности. Эти 
компетенции — необходимое условие эффективного гражданского участия: 
только информированное и грамотное, в том числе статистически грамотное, 
общество может контролировать деятельность органов власти — осуществлять 
мониторинг, анализировать и оценивать ход и результаты выполнения 
социальных программ. В ряде стран статистическое образование объявлено 
национальным приоритетом, разработана стратегия и этапы реализации 
программ обучения и повышения квалификации специалистов. 

Заключение и выводы. Необходимо интегрировать схемы оценки 
статистического мышления и уровня статистической грамотности в учебной 
программе. Для этого мы предлагаем:  

• использование медиа-отчетов и газетных статей, чтобы оценить 
способность статистического мышления студентов;  

• развить навыки коммуникационной статистики, перевести и представить 
сложные понятия в формате, понятном для широкой аудитории, моделирование 
реальных жизненных ситуаций, использование компьютерных технологий и 
интернет-ресурсов. 

• разработать программное обеспечение для автоматизированного 
контроля знаний студентов по дисциплине.  
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Аннотация. В условиях модернизации отечественного образования особое место 
занимают формы и методы обучения, способствующие развитию активной 
самостоятельной, творческой личности студентов. Важное место среди них, в том числе 
на занятиях по статистической обработке данных, занимают интерактивные формы и 
методы обучения. В данной статье выделены определения интерактивных форм и методов 
обучения, представлена их характеристика. На примере дисциплины «Обработка медико-
биологических данных», в соответствии с её содержанием, выделены те виды 
интерактивных форм и методов обучения, которые можно эффективно использовать в 
обучении будущих врачей – диагностов статистической обработке медико-биологических 
данных. В статье приведены примеры применения интерактивных форм и методов 
обучения в рамках данной дисциплины.  

Ключевые слова: Интерактивные формы и методы обучения в вузе, статистическая 
обработка экспериментальных данных, математическая статистика, статистический 
пакет SPSS, обучение студентов вузов статистической обработке экспериментальных 
данных. 

Вступление 
В условиях модернизации современного образования работа 

преподавателя вуза сегодня невозможна без «педагогически обоснованных и 
обеспечивающих высокое качество образования форм, методов обучения и 
воспитания» [4], способствующих становлению активной, самостоятельной, 
инициативной, творческой личности студента. Важное место среди них, в том 
числе на занятиях по статистической обработке экспериментальных данных, 
занимают интерактивные формы и методы обучения. 

Основной текст 
Психолого-педагогические основы реализации интерактивных форм и 

методов обучения в вузе раскрываются в исследованиях педагогов (Т.Н. 
Добрыниной [2], Н.П. Колесник [3], А.В. Хуторского [5] и др.), психологов 
(Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и др.), специалистов в области методики 
преподавания математической статистики (А.А. Вердиной, К.А. Киричек [1]). 
Проведенный анализ показал, что несмотря на широкое освещение в 
педагогической литературе, в методике обучения математической статистике в 
вузе, интерактивные формы и методы обучения используются недостаточно 
широко. Это может быть связано с абстрактностью математической статистики 
и трудностью её освоения студентами нематематических направлений 
подготовки, со спецификой организации процесса обучения (сочетанием 
фронтальной работы во время изучения теоретического материала, и 
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индивидуальной или групповой работы за компьютером). 
Вслед за Т.Н. Добрыниной и другими учеными мы будем делить все 

методы и формы обучения на пассивные, активные и интерактивные. Под 
интерактивными формами обучения мы будем понимать «такую организацию 
учебного процесса, при котором педагог находится в позиции фасилитатора, в 
процессе активного взаимодействия студентов с учебным материалом, между 
собой и с преподавателем…» [2; с.22]. Интерактивные методы – «совокупность 
педагогических действий и приемов, направленных на организацию учебного 
процесса и создающие условия, мотивирующие обучающихся к 
самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 
материала в процессе взаимодействия и взаимообучения студентов между 
собой и в процессе общения с преподавателем» [2; с.22]. Для интерактивных 
форм и методов обучения характерно: активное взаимодействие и высокая доля 
самостоятельности учащихся в процессе получения новых знаний; 
рефлексивное осмысление изученного материала; равноправие преподавателя и 
студентов в процессе обучения, широкое использование на занятии средств 
визуализации, компьютеров, интерактивных досок и другой аппаратуры. 

В современной науке известно большое количество различных 
интерактивных форм и методов обучения, среди которых наиболее 
распространенными в практике преподавания в вузе являются: дискуссия, 
мозговой штурм, мастер-класс, работа в малых группах, интерактивная лекция, 
мини-конференция, метод проектов и другие. Ввиду описанной выше 
специфики, не все из них, но многие, могут быть использованы в обучении 
студентов статистической обработке данных. Покажем это на примере работы 
со студентами направления подготовки «Медицинская биофизика». 

В рамках данного направления в учебный план включена дисциплина 
«Статистическая обработка медико-биологических данных», которая изучается 
в третьем семестре. На её изучение в учебном плане отводится 10 часов лекций, 
32 часа лабораторных работ, 66 часов для самостоятельной работы. В таблице 1 
обозначены основные темы данной дисциплины, приведены интерактивные 
формы и методы, которые вместе с традиционными можно применить для 
организации работы студентов. 

Приведем несколько примеров реализации интерактивных форм и методов 
при обучении статистической обработке медико-биологических данных 
будущих врачей-диагностов. 

Метод кейсов на первых занятиях поможет студентам познакомиться с 
разными видами и структурой медико-биологических баз данных, полученных 
с полиграфа, ВНС-спектра, биомыши, электроэнцефалографа, окулографа, 
спирографа, электрокардиографа и других приборов. Если первый кейс 
предлагается студентам в готовом виде, то кейсы из статей и интернет-ресурсов 
по применению корреляционного, регрессионного анализов, критериев 
сравнения в медицине и биологии собирают студенты самостоятельно, в 
группах. Каждая группа подбирает статьи по одному виду статистического 
анализа и к соответствующему занятию делает презентацию-доклад о 
возможностях его применения в биологии и медицине. 
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Таблица 1 
Интерактивные формы и методы обучения студентов вуза 
статистической обработке экспериментальных данных 

Тема курса Интерактивные формы и методы 
обучения 

Введение в статистическую обработку 
данных. Основные статистические понятия, 
модели постановки исследования, цели и 
задачи статистического анализа. Создание 
медико-биологической базы данных и 
управление ими в SPSS. 

лекция-визуализация; 
дискуссия; 
case-study. 
 

Номинальные данные в медико-
биологических исследованиях. Способы 
анализа номинативных данных. 
Статистические гипотезы в медицине и 
биологии.  

лекция-визуализация; 
изучение нового материала с использованием 
листов с печатной основой; 
case-study. 

Первичная обработка количественных 
данных. Подготовка медико-биологических 
данных к обработке: описательная 
статистика и ее применение для описания 
динамики изменения биомедицинских 
показателей, проверка на нормальность и на 
наличие «грубых» наблюдений. Построение 
диаграмм. 

- лекция-визуализация с использованием 
приемов технологии развития критического 
мышления: «задания на соотнесение», 
«верю/не верю», листов с печатной основой; 
- групповая форма работы по закреплению 
теоретического материала по типу 
«вертушка»; 
- метод мини-проектов с подготовкой мини-
презентации. 

Корреляционный анализ в медико-
биологических исследованиях.  

- лекция-визуализация с использованием 
листов с печатной основой; 
- групповая форма работы с применением 
мини-проектов, подготовкой отчета-
презентации и выступлением перед группой; 
case-study. 

Основы регрессионного анализа в SPSS и его 
применение в медико-биологических 
исследованиях. 

- интерактивная лекция для 
самостоятельного изучения материала; 
- case-study. 

Критерии сравнения и их применение в 
медико-биологических исследованиях. 
Критерии сравнения для одной и двух 
выборок; Критерии сравнения трех и более 
выборок ( 

- лекция-визуализация с использованием 
листов с печатной основой; 
- работа в парах/тройках сменного состава с 
применением мини-проектов, подготовкой 
отчета-презентации и взаимообучением; 
-case-study; 
- групповая  форма работы по обобщению 
теоретического материала с использованием 
приема «мозаика» 

Практикум по обработке медико-
биологических данных: обработка данных 
ВНС-спектра, реографа, полиграфа, данных 
клинических исследований и других. 

- проектная форма работы с подготовкой 
отчета-презентации; 
- мастер-класс; 
- мини-конференция. 

Авторская разработка 
 
Обучение статистическому анализу требует освоения студентами 

большого количества математических терминов.  Помочь им в этом может 
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технология развития критического мышления. Например, перед лекцией по 
описательной статистике, проверке распределения на нормальность и на 
наличие «грубых» наблюдений, студентам можно предложить задания 
следующих видов: 

- установите соответствие. 
Например, установите соответствие (фрагмент задания): 

1. Среднее арифметическое А) Вариант, которому соответствует 
наибольшая частота 

2. Мода В) Сумма всех вариант вариационного 
ряда, разделенная на их количество 

3. Медиана Г) Значение признака, приходящееся 
на середину вариационного ряда… 

- верите ли вы что…. 
Например, верите ли Вы, что (фрагмент задания), 

А) вариационный ряд – любой ряд наблюдений   ДА/НЕТ 
Б) медиана, мода и среднее арифметическое нормального 
распределения равны между собой …. 

  ДА/НЕТ 

Учащиеся могут выполнять задания самостоятельно, в группах, совещаясь 
друг с другом. Далее они слушают лекцию-визуализацию. В ходе лекции 
студенты обращают внимание на понятия, определения, свойства и т.д., с 
которыми работали при выполнении заданий, предшествующих лекции. После 
нее учащимся вновь предлагается выполнить эти задания, исправить свои 
ошибки. В задании верите ли вы, что… в случае ответа «нет» им необходимо 
написать правильный ответ. В заключении занятия ответы проверяются вместе 
с преподавателем. 

 На протяжении всей дисциплины студенты работают над собственным 
индивидуальным проектом по обработке медико-биологических данных.  База 
данных может быть собрана или найдена студентами самостоятельно, а может 
быть выдана преподавателем. При этом к проекту предъявляются следующие 
минимальные требования: учащимся необходимо продемонстрировать умение 
пользоваться статистическим пакетом SPSS, выполнять корреляционный 
анализ и сравнивать хотя бы две выборки. На протяжении работы над проектом 
преподаватель проводит консультации, оказывая студентам необходимую 
помощь. Результаты работы над проектом учащиеся представляют в виде 
доклада-презентации PowerPoint на зачетном занятии, которое проводится в 
форме мини-конференции. Каждому студенту на выступление отводится 5 
минут, после которого остальные участники задают вопросы. На мини-
конференцию могут быть приглашены студенты других направлений 
подготовки, преподаватели, гости, интересующиеся статистической обработкой 
медико-биологических данных. 

Как показывает наш опыт преподавания, интерактивные методы и формы 
обучения позволяют не только улучшить процесс обучения статистической 
обработке экспериментальных данных, но и сделать его более увлекательным, 
насыщенным и интересным. 
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Заключение и выводы. 
Таким образом, при обучении статистической обработке 

экспериментальных данных существуют широкие возможности по применению 
интерактивных форм и методов обучения. Некоторые из них раскрыты в 
данной статье. 
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Аннотация. Облачные технологии – это обработка данных, в которой компьютерные 

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 
Представленное исследование посвящено исследованию применения сервисов в обучении. 
Опыт использования сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений», 
представленный в статье, демонстрирует работу автоматизированной информационной 
системы как инструмента, направленного не только на сбор и анализ статистики, но и 
обеспечивающего повышение эффективность процесса обучения.  

Ключевые слова: компьютерные информационные технологии, мобильные девайсы, 
облачные инфраструктуры, облачные технологии, платформа 1С: Предприятие 8, сервисы, 
тенденции, электронное образование, электронные образовательные ресурсы.  

Вступление. 
Сегодня нашу жизнь изменяют день за днем многие факторы, в том числе 

и бурное развитие высокоскоростного Интернета, расширение зоны 
мобильного покрытия и устройств, сплошное удешевление и 
многофункциональность гаджетов. Хочется отметить несколько тенденций, 
благодаря которым облачные технологии активно внедряются в сферу 
образования: 

• Мир в облаках – обучение в облаках; 
• Мобильные гаджеты, как инструментом почти во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании; 
• Облачные сервисы предоставляют возможность организовать 

эффективное управление инфраструктурами, обслуживать 
различные группы пользователей в пределах одного облака. 

Современная действительность показывает, что автоматизированный сбор 
данных, их обработка и хранение полезны не только для финансово-
хозяйственного управления в системе образования. ИТ все чаще являются 
ядром для управления учебным процессом и обеспечивают его поддержку. 
Одна из таких возможностей предоставлена сервисом «1С:Предприятие 8 через 
Интернет» www.1cfresh.com. Наше учебное заведение было зарегистрировано в 
облаке в 4 года назад. За этот период мы не только активно осваивали 
предоставленные технологии, возможности и приложения, но накопили 
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определенный опыт работы с автоматизированной информационной системой 
сбора и анализа статистики сервиса 1С: Предприятие 8 для учебных заведений 
через интернет. 

Облачные вычисления обеспечивают высокий уровень обслуживания 
потребителей и государственных учебных стандартов. Эта технология оказала 
влияние на архитектуру, существующие сервисы и этапы внедрения учебных 
курсов. Для учебных заведений обучаемых облачные технологии 
предоставляют возможность использовать современные сервисы, при этом 
минимально затрачивая финансы. 

Основной текст  
В современной России облачные технологии являются не только быстро 

развивающейся технологией, но и технологией, которая перспективна и, 
которая всё активнее начинает использоваться. Представляемая тема является 
не только малоизученной и актуальной, но и позволяет популяризировать 
распространение облачных технологий в образовании. Мы заинтересовались 
рядом вопросов, которые и хотели отразить в данном исследовании: кто знаком 
с термином «облако», кто является активным пользователем «облаков», как 
используются облачные технологии сервиса 1С: Предприятие 8 для учебных 
заведений через интернет и в чём достоинства и недостатки «облака».  

Исследование возможностей применения облачных технологий в 
педагогической деятельности, а именно автоматизированная информационная 
система сбора и анализа статистики сервиса 1С: Предприятие 8 для учебных 
заведений через интернет послужила целью данной работы. 

Тема облачных технологий исследуется многими авторами: 
З.С. Сейдаметовой,С.Н. Сейтвелиевой, Е. Гребневым, Карлом Николосом, 
Нилом Склейтером,  И.П. Клементьевым,В.А. Устиновой,Е.С. Оплачковой, 
Д.М. Устининым, М.Н. Устининым. Особый интерес представляет  свежее 
исследование «Облачные услуги в корпоративном секторе, Россия 2017. 
Текущее состояние и перспективы развития», подготовленного in4media и 
Forrester Russia при поддержке SAP СНГ, в котором отмечается, что к 2020 году 
объем российского рынка облачных технологий составит 48 млрд руб. 

По данным исследования, крупный бизнес в настоящее время максимально 
готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% 
опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. В 
крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными 
услугами из двух и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%. 

Методы исследования: поиск и отбор информации, структурный анализ, 
сравнение, анкетирование, статистическая обработка данных. 

С развитием рынка информационных технологий появился новый термин 
«облачные» технологии (cloudcomputing), который используется с 2008 года. С 
точки зрения использования «облачных» технологий, облака могут быть 
публичными или частными. 

На практике границы между всеми этими типами вычислений размыты. 
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Таблица 1 
Вид облака Уровень использования 

Частное облако инфраструктура, предназначенная для использования 
одной организацией, включающей несколько 
потребителей (например, подразделений одной 
организации). Частное облако может находиться в 
собственности, управлении и эксплуатации как самой 
организации, так и третьей стороны (или какой-либо их 
комбинации), и она может физически существовать как 
внутри так и вне юрисдикции владельца. 

Публичное облако 
(англ. public cloud) 

инфраструктура, предназначенная для свободного 
использования широкой публикой. Публичное облако 
может находиться в собственности, управлении и 
эксплуатации коммерческих, научных и 
правительственных организаций (или какой-либо их 
комбинации). Публичное облако физически существует 
в юрисдикции владельца — поставщика услуг. 

Гибридное облако 
(англ. hybrid cloud) 

комбинация из двух или более различных облачных 
инфраструктур (частных, публичных), остающихся 
уникальными объектами, но связанных между собой 
стандартизованными или частными технологиями 
передачи данных и приложений (например, 
кратковременное использование ресурсов публичных 
облаков для балансировки нагрузки между облаками). 

Общественное 
облако (англ. 
community cloud) 

вид инфраструктуры, предназначенный для 
использования конкретным сообществом потребителей 
из организаций, имеющих общие задачи. 
Общественное облако может находиться в 
кооперативной (совместной) собственности, 
управлении и эксплуатации одной или более из 
организаций сообщества или третьей стороны (или 
какой-либо их комбинации), и она может физически 
существовать как внутри так и вне юрисдикции 
владельца. 

 
Под понятием «облачные» технологии понимают инновационную 

технологию, которая предоставляет динамично масштабируемые 
вычислительные ресурсы и приложения через Интернет в качестве сервиса под 
управлением поставщика услуг [1]. Можно выделить следующие сферы 
применения «облачных» технологий: 
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Таблица 2 
Модель работы 

с облаком 
Группы 

пользователей 
Комментарии 

Инфраструктура 
как сервис (IaaS) 

Архитекторы сети Инфраструктура в аренду. 
Пользователю предоставляется 
«чистый» экземпляр 
виртуального сервера с 
уникальным IP-адресом или 
набором адресов и часть системы 
хранения данных. Для 
управления параметрами, 
запуском, остановкой этого 
экземпляра провайдер 
предоставляет пользователю 
программный интерфейс (API). 

Платформа как 
сервис (PaaS) 

Разработчики 
приложений 

PaaS можно представить как 
готовую к работе виртуальную 
платформу, состоящую из одного 
или нескольких виртуальных 
серверов с установленными 
операционными системами и 
специализированными 
приложениями. Большинство 
облачных провайдеров 
предлагают пользователю выбор 
из массы готовых к 
использованию облачных сред. 

Программное 
обеспечение как 
сервис (SaaS) 

Конечные пользователи Концепция SaaS предоставляет 
возможность пользоваться 
программным обеспечением как 
услугой и делать это удаленно 
через Интернет. Данный подход 
позволяет не покупать 
программный продукт, а просто 
временно воспользоваться им 
при возникновении потребности. 

 
Значимые перспективы использования облачных вычислений в сфере 

образования сегодня прослеживаются в научных исследованиях, прикладных 
разработках, а также для дистанционного обучения. А, следовательно, 
происходит стремительное распространение облачных технологий в систему 
образовательного учреждения. 

В Набережночелнинском институте КФУ уже несколько лет облачные 
технологии помогают формированию новой информационной культуры 
преподавателя и студента,  дают уникальную возможность соединить 
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проектную методику и информационно-коммуникационные технологии, 
позволяют эффективно организовать учебный процесс в связи с переходом на 
новые образовательные стандарты. 

Преподаватели кафедры Бизнес-информатика и математические методы в 
экономике, обучая студентов направлений 09.03.03 Прикладная информатика (в 
экономике), 38.05.03 Бизнес-информатика, активно используют облачные 
технологии в учебном процессе (а именно сервис 1С: Предприятие 8 для 
учебных заведений через интернет). Такие возможности позволяют сделать 
образовательное пространство открытым, а использование автоматизированной 
информационной системы сервиса организовать качественно и эффективно 
сбор и анализ статистики работы пользователей. 

 
Рисунок 1. Стартовое окно в сервисе для пользователя 

 
Рисунок 2. Данные о регистрации УЗ. 

 
Для регистрации на сервисе заполняется стандартная форма. Получив 

подтверждение, приступаем к работе. Сервис требует регистрацию 
пользователей-обучаемых и добавления им соответствующих информационных 
баз программных продуктов. Отметим, что при добавлении каркасных 
(рабочих) баз приложений для студентов, была установлена определенная 
маска ввода для имени базы: «ХХХХХХХ Фамилия И.О. название 
приложения», где первые 7 цифр обозначают номер группы студента. Это 
удобно не только для регистрации баз (студенты у нас работают в течении 
нескольких курсов с разными базами), но и для анализа работы данного 
пользователя.  
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Рисунок 3. Вход в Личный кабинет 

 
Регистрацию пользователей ведем согласно предлагаемой инструкции, 

студенты регистрируются преподавателем по предоставляемому адресу 
электронной почты. После прохождения процедуры регистрации обучаемым 
предоставляются каркасная база приложения и учебная база. В каркасной базе 
студент работает и выполняет задания по предлагаемому учебному пособию в 
сервисе. Учебная база дается студенту для живого примера, ее можно открыть, 
посмотреть документы, справочники и всю организационную структуру, что не 
мало важно при самостоятельной работе. 

 

  
Рисунок 4. Предоставленные сервисом Учебные пособия 

 
Хотелось бы поблагодарить разработчиков за предоставленную 

возможность использовать ИТС здесь в облаке, не переключаясь в другое 
пространство. 

 
Рисунок 5. Вход в систему ИТС 

 
Во всем мире возрастает интерес к статистике. В статистических данных, 
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отображающих работу студентов с информационной базой, видна динамика и 
промежуточные результаты. Причем, одним из непременных условий 
правильного восприятия и тем более практического использования 
статистической информации, квалифицированных выводов и обоснованных 
прогнозов является знание статистической методологии изучения 
количественной стороны процесса обучения. В настоящее время перед 
преподавателем и сервисом «1С: Предприятие 8 для учебных заведений через 
интернет» встают актуальные проблемы дальнейшего совершенствования 
системы показателей, приемов и методов сбора, обработки, хранения и анализа 
статистической информации.  

 
Рисунок 6. Анализ работы пользователей сервиса. 

 

 
Рисунок 7. Сформированный отчет о работе пользователей. 

 
Сформированный отчет пересохраняем в формат Лист Excel .xls, .xlsx и 

далее производим обработку данных в форме, удобной для анализа. Такая 
привязка позволяет проанализировать и интерпретировать полученные 
результаты. Это имеет важное значение как для преподавателя так и для 
студентов с целью развития и повышения эффективности работы с ПП (важно 
на этапе самостоятельной работы студентов с базами). 

Заключение и выводы. 
В образовательный процесс применение «облачных технологий» входит с 

опозданием и еще не нашло обширного использования. Хотя современные 
студенты и читают об «облачных технологиях», а некоторые и используют 
отдельные из них в своей личной деятельности. Однако, чем раньше 
преподаватели и другие пользователи начнут применять облачные сервисы в 
своей работе, тем раньше они приобретут эффективный инструмент для 
создания персональной траектории обучения, тем эффективнее и интереснее 
они смогут сделать процесс обучения.   

Таким образом, в настоящее время возникает необходимость 
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модернизации методики и инструментария, сопровождающего учебный 
процесс, позволяющие студентам ознакомиться с основными тенденциями 
информатизации профессиональной области, овладеть теоретическими 
основами по дисциплине, аппаратно-программным комплексом, практическими 
навыками использования информационных технологий в профессиональной 
деятельности. В Набережночелнинском институте при кафедре Бизнес-
информатики и математических методов в экономике с 2015 года 
функционирует Центр сертифицированного обучения, на базе которого 
студентам экономического отделения направлений 09.03.03 Прикладная 
информатика и 38.03.05 Бизнес-информатика читаются сертифицированные 
курсы, связанные с разработкой конфигураций на платформе 
«1С:Предприятие». Эти курсы читаются c использованием облачного сервиса 
«1С:Предприятие 8 через Интернет», закладывают базовые знания 
разработчика решений на платформе «1С:Предприятие». Структура курсов 
ориентирована на целевые компетенции, формы контроля позволяют проверить 
знания по всему циклу разработки информационных систем, теоретический 
материал, учебно-методическое обеспечение дисциплин, материально-
техническое обеспечение позволяют апробировать знания от проектирования 
до проведения тестирования и совместной разработки информационных систем 
в коллективе. 
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Аннотация. В статье предлагается к обсуждению следующая точка зрения. Во-

первых, только с позиций аутентичного марксизма возможно решать проблемы подлинно 
теоретического осмысления действительности. Во-вторых, к аутентичному Марксу легче 
всего идти от аутентичного Ильенкова. 

Ключевые слова: Аутентичный марксизм, последовательный материализм, критика и 
самокритика, идея социализма и реальный социализм.  

 «Противоречие есть критерий истины, 
отсутствие противоречия - критерий 
заблуждения» 

                                                                                                                           (Гегель) 
        Аутентичный марксизм в его эталонном виде  представлен у Маркса и 
Энгельса, а также у Ленина, если не забывать, что «марксизм не догма, а 
руководство к действию». Их всех объединяет то, что, будучи универсально 
развитыми личностями, они одновременно воплощали в себе и теоретиков и 
практиков революционного движения в период его подъема. Полагаю, что 
одновременно и в целостности, и в противоречивом единстве творчества этих 
трех гениальных мыслителей как раз и представлен аутентичный марксизм. Им 
действительно удалось совершить рывок в том, чтобы, перейдя на основе 
последовательного материализма от социализма утопического к научному 
социализму, «вооружить реальное коммунистическое движение подлинно 
теоретическим самосознанием, т.е. осознанием не только ближайших, 
непосредственно-ситуативно продиктованных этому движению целей и задач, 
но и ясным осознанием его конечных целей и обязанностей перед всей 
человеческой цивилизацией»[1,162], и тем самым дать шанс революционному 
пролетариату  впервые в мировой истории утвердить реальный социализм в 
России.  При этом классики марксизма понимали и признавали, что 
предложенная ими концепция перехода к социализму и коммунизму лишь 
схематично схватывает общую логику развития общечеловеческой 
цивилизации. 
        Эвальду Ильенкову удалось наиболее адекватно приблизиться к позиции 
аутентичного марксизма в послеленинский период  и, соответственно, наиболее 
грамотно и последовательно реализовать для своего времени задачу как защиты 
самой идеи социализма и коммунизма, так и защиты и обоснования реального 
социализма в СССР.  В  работе:  «Маркс и западный мир» (1965 год) он  
предлагает. Рассматривать идеи Маркса «как таковые, в их первозданно-
оригинальной форме, строго абстрагируясь при этом от всех позднейших 
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интерпретаций и практически-политических приложений этих идей» [1,156]. 
Учитывать суть основного принципа доктрины Маркса - «движение «частной 
собственности» своим имманентным движением «снимает» само себя в составе 
«общественной формы собственности» [1,168], а также то обстоятельство, что 
«Россия - при всей ее отсталости - была втянута в орбиту наиболее острых 
противоречий мира частной собственности» [1,158]. Принимать во внимание то 
обстоятельство, что критика реального социализма в СССР фактически 
направляется «не на принципы коммунизма, которых она совершенно не 
касается, а прежде всего на те явления, которые представляют собой не 
преодоленное еще «наследие» мира отчуждения, мира частной собственности,  
– на те черты, «грубого» и непродуманного коммунизма», который еще только 
рождается из мира частной собственности и потому еще носит на себе следы 
своего рождения» [1,169]. В процессе практической реализации  идей научного 
коммунизма неизбежно имеет место известное искажение этих идей в 
результате их «преломления» через призму унаследованной от 
дореволюционной России специфики и ее традиций» - «пережитков» не 
капитализма, а скорее «добуржуазных, докапиталистических  форм 
регламентации жизни, имевших в дореволюционной России особую силу 
традиций» [1,158]. 
        В то же время в работах Ильенкова представлена и  самокритика реального 
социализма, в частности,  иллюзии о том, что построение социализма 
исчерпывается  формально-юридическим обобществлением собственности, ее 
превращением в государственную, в общенародную собственность. 
«Радикальная – революционная – форма «обобществления частной 
собственности», ее превращения в собственность социалистического 
государства, – это единственно возможный первый шаг к устранению 
разрушительных тенденций частной собственности. Но и только первый. 
Вторым шагом может быть только глубокий переворот во всей 
системе общественного разделения труда, в условиях непосредственного труда, 
в том числе и в технических его условиях. Если внутри производства индивид 
по-прежнему остается еще «деталью частичной машины», т.е. профессионально 
ограниченным частичным работником, то общественная собственность 
остается для него общественной лишь формально, и никакое моральное 
усовершенствование этого индивида еще не превращает его в действительного 
«собственника» обобществленной культуры. Ибо в этом случае в виде 
«системы машин» ему по-прежнему противостоит «отчужденная» от него наука 
и реальное управление всей системой машин, осуществляемое особым 
аппаратом управления. Действительное «обобществление» производительных 
сил в этом смысле может совершиться только через присвоение каждым 
индивидом тех знаний, которые «опредмечены» (и в социальном плане – 
обособлены, «отчуждены» от него) в виде науки и в виде особого аппарата 
управления [1,150-151]. Интересные моменты научно обоснованной 
самокритики социалистического общества представлены также и в таких 
работах Ильенкова как «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма», «О 
сущности человека и «гуманизме» в понимании Адама Шаффа», «Гегель и 
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отчуждение», а также в Письме  в ЦК партии»  «О положении с философией» 
(1968 г.) 
        В наше время, в условиях поражения реального социализма в СССР, 
необходимо подхватить эстафету теоретического осмысления как идеи, так 
практики социализма, чтобы, встав на позиции критики и самокритики, 
защитить как саму обновленную и углубленную идею социализма, так и 
современные перспективы и возможности ее реализации в будущем. В 
частности, необходимо продолжить размышления Ильенкова по вопросу о том, 
что если реальный социализм включал в себя видимое невооруженным глазом 
«не преодоленное еще «наследие» мира частной собственности», то в каких 
явлениях и процессах обнаруживала себя в это же время сама идея социализма? 
Ибо в наше время в строгом теоретическом осмыслении нуждается сама 
проблематика – был социализм в СССР или нет, а если был,  то в чем он себя 
обнаруживал и при каких условиях и обстоятельствах «пламя социализма» 
начало затухать?  Ведь даже с позиций обыденного сознания понятно, что 
реального социализма в СССР  в период Горбачева уже не было. Оставалась 
только форма, наполненная мелкобуржуазным содержанием, что и послужила 
одной из важнейших причин распада  СССР именно через «криминальную 
революцию». Необходимо теоретически осмыслить уроки поражения, то есть 
понять меру его неизбежности, которая включает в себя как саму 
необходимость поражения, так и меру его случайности, связанную  с 
определенными просчетами и недоработками. Принять во внимание 
проблематику социализма и коммунизма как заданную необходимостью 
развития не только общечеловеческой цивилизации, но и самого Космоса с тем, 
чтобы встать на путь понимания действительного движения к социализму в 
новых исторических условиях (См. в Интернете: «Эвальд Ильенков: космос и 
социализм»). Увидеть в самой  временной остановке социалистического 
движения фактор  необходимости создания более развитых предпосылок для 
перехода к очередному циклу социалистического строительства в будущем. 
Вновь обратиться к Марксу для того, чтобы усмотреть своеобразие 
социалистического движения  как общецивилизационного процесса, 
реализующегося через ряд вспыхивающих и угасающих региональных 
социалистических революций, накапливающих постепенно сам потенциал для 
того, чтобы имела место быть всемирная социалистическая революция, ибо 
именно революции являют собой ситуации, когда люди, «изменяя 
обстоятельства, изменяют сами себя».  

  Сложность ситуации в том,  что, с одной стороны, выйти на  уровень 
культуры мышления  Маркса и Энгельса невозможно, ибо «без 
революционного движения нет революционной теории», но, с другой стороны, 
без выхода на этот уровень невозможно и прогрессивное развитие  как России, 
так и всей  общечеловеческой цивилизации. Возможность разрешения данного 
противоречия зафиксировал сам Маркс.  С одной стороны, «люди  еще 
находятся в процессе созидания условий своей социальной жизни», нередко 
даже «в условиях звериной борьбы за существование» (Энгельс), а «не живут 
уже социальной жизнью, отправляясь от этих условий», «отчужденность и 
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самостоятельность» этих связей препятствует их научному познанию,[4,107], С  
другой стороны, включившись в подлинное антибуржуазное движение,  они 
получают возможность жить социальной жизнью и, соответственно, перед 
ними открывается возможность подлинно научного познания. Для кого это 
возможно?  

  Почему Ленину удалось удержаться на данной позиции, а Луначарскому и 
Богданову нет? Ильенков в работе: «Ленинская диалектика и метафизика 
позитивизма» указывает на три фактора. Во-первых,  Ленин находился на 
позициях социалистического миросозерцания, а они на позициях 
мелкобуржуазного. Во-вторых, Ленин, даже будучи гениальным теоретиком, 
«понимал, что он не все понимает» и умел брать уроки у практической жизни, у 
живого творчества масс. Он не только учил революционный пролетариат 
России, но и учился у него, в то время как Богданов и Луначарский жили в 
иллюзии всепонимания. В-третьих,  Ленин находился на позициях 
последовательного материализма, а они оказались в период своей молодости 
среди тех, кто «побывал в сумасшедшем доме или в науке у субъективных 
идеалистов» (Ленин).  «Вопрос по-прежнему стоит так, как поставил его в 
1908 году Ленин, - замечает Ильенков, - либо последовательный 
(диалектический) материализм – либо беспомощные плутания в теории, 
плутания, чреватые печальными, а то и трагическими последствиями. 
Начинаясь в отвлеченных, казалось бы, сферах, эти плутания рано или поздно 
заканчиваются на грешной земле» [2, 6].  
        На позициях аутентичного марксизма как в теории, так и тем более на 
практике не удалось  удержаться даже лидерам 11 Интернационала. «Они все, - 
пишет В.И.Ленин в заметках «О нашей революции», - называют себя 
марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски.           
Решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно, его 
революционной диалектики». «Им совершенно чужда всякая мысль о том, что 
при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не 
исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, 
представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. Им не 
приходит даже, например, и в голову, что Россия, стоящая на границе стран 
цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в 
цивилизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских, что  Россия поэтому 
могла и должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по 
общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех 
предыдущих западноевропейских стран и вносящие некоторые частичные 
новшества при переходе к странам восточных». «И никому не приходит в 
голову спросить себя: а не мог ли народ, встретивший революционную 
ситуацию, такую, которая сложилась в первую империалистскую войну, не мог 
ли он, под влиянием безвыходности своего положения, броситься на такую 
борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя 
не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?» [5,380-381]. 
        Не удержались  на позициях аутентичного  марксизма в послеленинский 
период и в нашей стране. Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов 
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вынужден был признать, что «мы не понимаем и не знаем то общество, в 
котором мы живем». Фактически было признано, что многочисленные 
околопартийные специалисты по общественным наукам выступали в качестве 
тех портных, которые шили невидимые одежды, как в сказке Андерсена 
«Голый король». Но понимаем ли мы то общество, в котором живем сегодня? 
Достаточно ли серьезно мы относимся  тому факту, что крайне реальной 
остается в наше время угроза уничтожения Западом всей российской 
цивилизации, что, в свою очередь, закроет саму возможность реализации на 
нашей планете коммунистического эксперимента и приведет, в конечном счете,  
к уничтожению жизни на Земле? К сожалению,  наша планета сегодня 
напоминает «Титаник», в котором управление пытаются захватить 
немногочисленные пираты, в то время как громадное большинство, пребывая в 
информационном рабстве, просто прожигает жизнь, а те, кто наиболее 
интеллектуально продвинут,  предпочитают пребывать в мире грез и утопий.   
         Полагаю, что позиция аутентичного марксизма, хотя и достаточно 
схематично, может быть схвачена в следующих высказываниях Маркса и 
Ленина. 1) «Мы не говорим миру – перестаньте бороться, вся твоя борьба – 
пустяки. Мы даем ему истинные лозунги борьбы». 2) «Не выдумывать связи из 
головы, а постараться понять действительное движение и стать сознательным 
выразителем этого». 3) Коммунизм и социализм «для нас не идеал и не цель, а 
действительное движение, преодолевающее сегодняшнее состояние» (Маркс). 
4) «При общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько 
не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, 
представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития» 
(Ленин). 
         Эвальд Ильенков требует максимально внимательного и бережного 
отношение к аутентичному марксизма при условии творческого отношения к 
«готовым к развитию зародышам» и максимального внимания к реальной 
общественной жизни с тем, чтобы удержаться на позициях «не выдумывать 
связи из головы, а постараться понять действительное движение и стать 
сознательным выразителем этого движения». Под действительным движением 
при этом понимается «движение» либо непосредственно к социализму и 
коммунизму, либо к  созданию для этого необходимых предпосылок.            
         Сегодня некоторые «продвинутые умы» размышляют о том, кем бы был 
Ильенков в наше время: либералом или демократом? Полагаю, что он как был в 
советский период, так и остался бы и в наше время  революционером, так как 
он был подлинной личностью. «Действительная личность, - отмечает  
Ильенков, -   обнаруживает себя тогда и там, когда и где индивид в своих 
действиях и продукте своих действий вдруг производит результат, всех других 
индивидов волнующий, всех других касающийся, всем другим близкий и 
понятный» «Поэтому подлинная личность, утверждающая себя со всей 
присущей ей энергией и волей, и становится возможной лишь там, где налицо 
назревшая необходимость старые стереотипы жизни ломать,  лишь там, где 
кончился период застоя, господства косных штампов и настала 
пора революционного творчества, лишь там, где возникают и утверждают себя 
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новые формы отношений человека к человеку, человека к самому себе [3,232-
233]. У В.И.Ленина есть любопытный взгляд на понимание того, кто есть 
революционер: раб, не осознающий,  что он раб – просто раб, раб, осознающий 
свое рабство и хвастающийся этим – холуй и раб вдвойне, «раб, осознающий, 
что он раб и борющийся с этим – революционер».        
         Эвальд Ильенков мог бы выступать для лучших представителей 
современной молодежи, ориентированных на освоение высших образцов 
философско-логической и нравственно-этической культуры к качестве 
эталонного образца,   не забывая при этом фразу Энгельса о Марксе: «Он гений, 
а мы в лучшем случае только таланты». Полагаю, что максимальные 
возможности для движения в этом направлении имеют место быть именно в 
условиях России, ибо в условиях современного Запада преобладает ориентация 
«не на то, чтобы быть», а на то, чтобы иметь» (Эрих Фромм).           
 

Литература. 
1. Ильенков Э.В. Философия и культура. М.1991.   
2. Ильенков Э.В. «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма». 

Москва. Политиздат, 1980. 
3. Ильенков Э.В. Ильенков Э.В. Что же такое личность? // С чего 

начинается личность. Москва. Политиздат, 1979. с.183-237. 
4. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. - Маркс К.Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд., т.46, ч.1.   
5  Ленин В.И. ПСС, издание 5-е, т. 45. М.1970  
The article proposes the following point of view for discussion. Firstly, it is only from the 

standpoint of authentic Marxism that it is possible to solve problems of a truly theoretical 
interpretation of reality. Secondly, it is easiest to go to the authentic Marx through the authentic 
Ilyenkov. 

Authentic Marxism, consistent materialism, criticism and self-criticism, the idea of socialism 
and real socialism. 
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Анотація. Активізація глобалізаційних процесів у світі призводить до прискорення 

внутрішніх перетворень у нових незалежних державах та актуалізації проблеми 
формування різних форм колективної ідентичності в нових соціокультурних координатах. У 
зв’язку з цим актуальність інтегративного дослідження формування громадянсько-
політичної ідентичності громадян України не викликає сумнівів. Відомо, що феномен 
колективної ідентичності давно привертає увагу багатьох дослідників і активно 
обговорюється в різних соціальних та гуманітарних дискурсах. Зарубіжні науковці 
вивчають це явище переважно у рамках соціокультурної антропології, соціології та 
психології з різних теоретичних та методологічних позицій. В українській науці колективна 
ідентичність вивчається в рамках філософії, політології, соціології, культурології та 
психології. Метою даної статті є вивчення динаміки формування громадянсько-політичної 
ідентичності у 1991 – 2018 роках з точки зору українознавства. Інтегративний підхід 
дозволив простежити динаміку формування громадянсько-політичної ідентичності 
громадян України: 1) у 1991 – 1998 рр. громадянсько-політична ідентичність була 
недостатньо розвинутою і займала доволі низькі місця в загальному рейтингу 
ідентичностей, але з 1999 р. її значимість суттєво зросла; 2) у 1999 – 2010 рр. відбулось 
утвердження громадянсько-політичної ідентичності; 3) найвищий рівень громадянсько-
політичної ідентичності був досягнутий у 2005 – 2008 та у 2013 – 2018 роках. 

Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, громадянсько-політична ідентичність, 
інтегративний підхід, громадяни України.  

Вступ. 
В сучасних умовах активізації глобалізаційних процесів у світі 

збільшуються міграційні потоки, зростає інтенсивність міжкультурних 
контактів, плюралізуються суспільства, прискорюються внутрішні 
трансформації у нових незалежних державах (які з’явились після розпаду 
колишнього СРСР), що приводить до актуалізації проблеми формування різних 
форм колективної ідентичності у нових політико-правових та соціокультурних 
координатах. У зв’язку з цим актуальність інтегративного дослідження процесу 
формування громадянсько-політичної ідентичності громадян України не 
викликає сумнівів.  

Відомо, що феномен колективної ідентичності давно привертає увагу 
багатьох дослідників і активно обговорюється в різних соціальних та 
гуманітарних дискурсах. Зарубіжні науковці вивчають це явище переважно у 
рамках соціокультурної антропології, соціології та психології з різних 
теоретичних та методологічних позицій (Б. Андерсон, М. Барретт, З. Бауман, Ф. 
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Барт, П. Бергер, А. Ватерман, В. Дуаз, Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, Дж. Колеман, 
Г. Кон, В. Коннор, Ж. Лакан, Т. Лукман, Г. Люббе, Дж. Марсіа, Д. Маттесон, 
Дж. Мід, М. Мід, А. Мелуччі, С. Московічі, Т. Парсонс, Е. Сміт, П. Сорокін, С. 
Страйкер, Г. Теджфел, Дж. Тернер, З. Фройд, Е. Фромм, Ю. Хабермас, С. 
Хантінгтон, К. Хорні, В. Хесле, А. Шюц, К.-Г. Юнг та ін.). Різноманітні наукові 
підходи до вивчення проблеми ідентичності репрезентують відомі російські й 
українські вчені, які досліджують ідентичність у рамках філософії, політології, 
соціології, культурології та психології (Г. Андреєва, Е. Арутюнова, Ю. 
Арутюнян, О. Асмолов, А. Бороноев, Ю. Бромлей, Є. Галкіна, П. Гнатенко, Я. 
Грицак, М. Губогло, Л. Дробіжева, А. Здравомислов, Н. Іванова, Л. Іонін, К. 
Касьянова, І. Кон, Н. Корж, Н. Лебедєва, Л. Науменко, М. Обушний, В. 
Павленко, С. Рижова, Н. Рябчук, С. Савоскул, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, В. 
Тишков, В. Хотинець, С. Чешко, Н. Шульга, В. Ядов та ін.).  

В сучасному науковому та суспільно-політичному дискурсі нових 
незалежних держав, які виникли після розпаду СРСР, тлумачення нації як 
сукупності громадян певної держави ще не утвердилось. Але проблему 
становлення і розвитку громадянської ідентичності особистості вже почали 
досліджувати О. Асмолов, І. Бєлякова, Т. Васіна, Т. Водолажська, Д. Григор’єв, 
Л. Гришаєв, Є. Гришина, Л. Дробіжева, Н. Іванова, Р. Шикова, М. Юшин та 
інші вчені. 

Відомо, що ключовими ідеями постнекласичної науки є: 1) ідея 
конвергенції; 2) ідея соціокультурної обумовленості людського знання; 3) 
діалог соціогуманітаристики та природознавства. Це дозволяє зняти 
протистояння «наук про дух» і «наук про природу», організувати не тільки 
міждисциплінарний, але й трансдисциплінарний дискурс (який відбувається в 
контексті інтегративного підходу). Складне, нелінійне мислення здатне 
інтегрувати не тільки різні грані пізнання, але й різні наукові парадигми. Для 
постнекласичного мислення властиве інтегративне розуміння людського буття 
як цілісності. У зв’язку з цим, метою даної статті є вивчення динаміки 
формування громадянсько-політичної ідентичності громадян України у 1991 – 
2018 роках у рамках українознавства як інтегративної науки. Поняття 
«громадянсько-політична ідентичність» означає, що суб’єкт ототожнює себе як 
із політичною нацією, так і з громадянським суспільством, вважаючи себе 
повноправним громадянином своєї держави. 

Основний текст.  
Наше дослідження базується на наступних теоретико-методологічних 

засадах: 1) необхідно розрізняти етнічну і політичну націю; 2) національна 
ідентичність може проявлятися у двох формах – як національно-культурна 
(коли суб’єкт ототожнює себе з етнічною нацією) і як громадянсько-політична 
(коли суб’єкт ототожнює себе з політичною нацією); 3) постнекласична 
раціональність може виступати в якості специфічного інструмента аналізу 
багатовимірних феноменів «з підвищеною гносеологічною й онтологічною 
складністю» (Дж. Келлі), до яких відноситься і громадянсько-політична 
ідентичність; у цьому випадку можлива інтеграція різнопланових 
методологічних стратегій, спрямованих на вивчення різних аспектів процесу 



 Том 3. Выпуск 9                                                                                                                     Философия и филология 

Научный взгляд в будущее 71 

становлення і розвитку громадянсько-політичної ідентичності, її синхронних і 
діахронних репрезентацій, що може привести до створення взаємоузгодженої 
дослідницької мережі з активно функціонуючою системою «концептуальних 
мостів» на основі поєднання і взаємодії філософських, історичних, 
етнологічних, культурологічних, соціологічних, політологічних та 
психологічних підходів [1]. 

Оскільки більшість сучасних дослідників вважають, що ідентичність є 
результатом процесу ідентифікації (що розглядається як процес співвіднесення, 
уподібнення, ототожнення себе чи своєї референтної групи з ким-небудь або 
чим-небудь), то цей феномен необхідно розглядати як динамічну структуру, яка 
розвивається упродовж усього людського життя, причому її розвиток є 
нелінійним і нерівномірним, може розгортатися як у прогресивному, так і у 
регресивному напрямі, проходячи етапи подолання криз ідентичності. При 
цьому самоідентифікація здійснюється на основі вікових, гендерних, 
етнокультурних, національних, релігійних та інших параметрів. 

Ототожнення себе з українською політичною нацією передбачає не тільки 
наявність відчуття власної приналежності до спільності громадян своєї 
держави, але й почуття патріотизму і власної співпричетності до громадського 
життя країни, розуміння національних інтересів держави, прагнення їх 
відстоювати і нести відповідальність за свої дії. 

Процес формування і трансформації громадянсько-політичної ідентичності 
громадян України досліджувався українознавцями КНУ імені Тараса Шевченка 
упродовж 1991 – 2018 рр. у рамках кількох наукових проектів Центру 
українознавства філософського факультету (до вересня 2000 р. вони 
виконувались у відділі етнології Інституту українознавства КНУ імені Тараса 
Шевченка): «Українська національна ідея: теоретико-емпіричні аспекти»; 
«Соціально-психологічні та регіональні аспекти формування національної 
самосвідомості громадян України як чинника державотворення»; 
«Трансформація національної ідентичності: історіософські, культурологічні та 
соціально-психологічні аспекти»; «Трансформація базових цінностей 
українського народу», «Український костюм у часі і просторі», «Проблемы 
национальной идентичности в России и в Украине в условиях глобализации», 
«Трансформация этнической идентичности в России и в Украине в 
постсоветский период»; «Становлення та розвиток цивілізаційної ідентичності 
громадян України» та ін.). У цих проектах активну участь брали студенти й 
аспіранти 3-х університетів міста Києва (у тому числі студенти й аспіранти 
факультетів психології, соціології, філософського, геологічного та механіко-
математичного факультетів КНУ імені Тараса Шевченка), студенти й аспіранти 
працювали у якості інтерв’юерів, здійснювали обробку даних, виконували інші 
види роботи. 

Для вивчення формування й трансформації європейської ідентичності ми 
використовували методику М. Куна – Т. Макпартленда «Хто Я?», адаптований 
Опитувальник колективної ідентичності (Р. Лухтанен, Дж. Крокер; колективна 
шкала самооцінки (CSES) була розроблена для вивчення соціальної 
ідентичності людей, заснованої на їхньому членстві в таких групах, як раса, 
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етнічна приналежність, стать тощо), адаптовану методику «Шкала вимірювання 
ідентичності» М. Синерелли та інші методи. Надійність результатів 
проведеного дослідження забезпечувалась методологічним обґрунтуванням 
його висхідних позицій; використанням сукупності діагностичних методик, 
адекватних меті й завданням дослідження; поєднанням кількісного та якісного 
аналізу емпіричних даних; використанням методів математичної статистики із 
застосуванням сучасних програм обробки даних, репрезентативністю вибірки. 
Опитування проводилися в усіх областях України методом індивідуального 
інтерв’ю за місцем проживання. Вибірка репрезентативна за основними 
соціально-демографічними показниками. Статистична похибка не перевищує 
2,9%. Упродовж 1991 – 2018 років було опитано більше 50 тисяч респондентів. 

Інтегративний підхід дозволив простежити динаміку формування 
громадянсько-політичної ідентичності громадян України: 1) у 1991 – 1998 рр. 
громадянсько-політична ідентичність була недостатньо розвинутою, а в 
загальному рейтингу ідентичностей посідала невисокі місця, але з 1999 р. її 
значимість почала суттєво зростати; 2) у 1999 – 2010 рр. відбувалось поступове 
утвердження громадянсько-політичної ідентичності; 3) найвищий рівень 
громадянсько-політичної ідентичності був досягнутий у 2005 – 2008 та у 2013 – 
2018 роках. Проведене дослідження показало, що динаміка становлення 
громадянсько-політичної ідентичності громадян України чітко співвідноситься 
з етапами формування громадянського суспільства в Україні. Можна виділити 
чотири етапи у розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: 1) етап 
«пробудження» (1988 – 1991 рр.); 2) етап становлення (1991 – 2004 рр.); 3) етап 
інституціоналізації (2004 – 2013 рр.); 4) етап вдосконалення громадянських 
практик (2013 – 2018 рр.). Хоча публічний контроль над владними структурами 
та підзвітність їхньої діяльності громадянському суспільству ще не набули 
системного характеру, а корупційні мережі (як і раніше) зберігають свій 
стійкий вплив в Україні. У зв’язку з цим соціальний досвід самоорганізації 
громадянського суспільства, набутий в періоди масової протестної активності 
(2004 р., 2013 – 2014 рр.), необхідно трансформувати у сферу контролю за 
владними структурами, супроводу реформ і протидії корупції, забезпечуючи 
адекватну представленість інтересів громадян, ефективну координацію їхньої 
просоціальної та проукраїнської діяльності, а також громадянських практик.  

Отже, вступ України у постколоніальний період свого розвитку створив 
фундаментальні основи для формування громадянсько-політичної ідентичності, 
політичної нації та сучасного громадянського суспільства (характерними 
ознаками якого є повага до закону та верховенства права, солідарність, 
самоорганізація, добровільність участі, відповідальність, суб’єктність, 
взаємодопомога, толерантність тощо). У постколоніальній Україні ініціюється 
громадянська активність, розвиваються практики добровільної самоорганізації і 
волонтерства, в процесі розвитку громадянського суспільства поступово 
засвоюються цінності, властиві громадянській культурі активістського типу. 

Проведене дослідження показало, що для формування громадянсько-
політичної ідентичності особистості необхідне відповідне «смислове 
підґрунтя». Відомо, що людське життя розгортається одночасно у двох 
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площинах: у просторово-часовій (горизонталь) та у ціннісно-смисловій 
(вертикаль); перехрещення цих двох площин утворює життєвий простір 
особистості, але при цьому простір і час виступають лише засобом реалізації 
смислової організації особистості (М. Бахтін, М. Мамардашвілі, В. Зінченко [2; 
3; 4]). Смисли не тільки укорінені в людському бутті (Г. Шпет), але й 
опредметнюються в мові, культурі, мистецтві, а також в образах, символах, 
метафорах. Відомо, що будь-яка політична, економічна, історична, 
етнокультурна інформація потребує смислової обробки у процесі її засвоєння. 
Існують різні види смислів та різні смислові форми (логічні, образні, 
символічні тощо), але лише після розподілення в різноманітні форми «смисл 
здобуває доцільне і органічне буття» (Г. Шпет). На рівні особистості «існує 
динамічна смислова система, що являє собою єдність афективних та 
інтелектуальних  процесів» (Л. Виготський [2]). Смисл є «одиницею» 
внутрішнього світу особистості (О. Леонтьєв [3; 4]). «Прагнення до смислу» є 
однією з основних мотиваційних тенденцій людини, а обезсмислення життя 
викликає у людей стани екзистенціального вакууму, відчуженості, депресії, 
зневіреності тощо (В. Франкл [5]). Орієнтуючись на смисл, особистість 
піднімається над тимчасовим, ситуативним і банальним [4].  

Національна культура є не тільки «сховищем» і «фабрикою» образів та 
символів, але й світом самодостатніх антропо- і соціоморфних значень, смислів 
та цінностей. Культуротворча діяльність людини, а також її здатність 
осмислювати і оцінювати світ, зумовлює специфіку його перетворення, а також 
трансформації оточуючого середовища на «ландшафти культури» (Е. Ротхакер) 
та «ціннісно-смисловий універсум» (С. Кримський). В процесі 
культуротворення виникають не тільки нові культурні явища і продукти, але й 
новий смисловий зміст, який може стати детермінантою оформлення 
смислового поля громадянсько-політичної ідентичності (як на індивідуальному, 
так і на колективному рівні). Для того, щоб зробити новий смисловий зміст 
«відкритим» для розуміння суб’єктів, потрібно знайти відповідні форми його 
репрезентації (знакові, символічні, образні, аксіологічні тощо). Саме в 
нормативно-звичаєвій, знаково-символічній, ідейно-образній, аксіологічній та 
світоглядній оформленості такого смислового поля закладена можливість 
швидкого поширення спільних ідентитетів та відповідних ідентифікаційних 
практик (сакралізуючих, консервативно-ретроспективних, конструктивно-
перспективних). При цьому культуротворча діяльність українського народу не 
тільки суттєво впливає на зміни внутрішньої структури ідентифікаційних 
матриць суб’єктів, але й на змістовне наповнення цих матриць. 

Оскільки ідентифікаційні процеси нерозривно пов’язані з когнітивною, 
емоційною, ціннісно-смисловою і конативною сферами особистості, зумовлені 
її потребами, мотивами, цілями й установками, опосередковані нормативними, 
знаковими, символічними, образними, аксіологічними системами культури, то 
для повноцінного формування позитивної громадянсько-політичної 
ідентичності необхідні смислові зв’язки (специфічні динамічні утворення), які 
не тільки «зшивають» докупи особистість та політичну націю, поєднуючи 
ціннісно-смислову сферу особистості й ціннісно-смисловий універсум 
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національної культури, але й виступають «містком» між соціальним і 
культурним та засадничою духовно-світоглядною основою для формування 
будь-якої колективної ідентичності. Світоглядні системи українського народу 
(міфологічні, релігійні, науково-філософські) репрезентують не тільки різні 
смислові нашарування в українській духовності, але й смисловий зміст 
українського національного буття. Актуалізація ідейного, образного та 
смислового змісту громадянської культури значно прискорює процес 
кристалізації громадянсько-політичної ідентичності. Отже, для формування 
позитивної громадянсько-політичної ідентичності вкрай необхідними є не 
тільки смислові зв’язки між особистістю та політичною нацією, але й чітко 
структуроване смислове поле громадянсько-політичної ідентичності.  

Оскільки в СРСР обезцінювалася й обезсмислювалася і українська 
національна культура, і українська національна ідентичність, то сьогодні існує 
нагальна потреба в переосмисленні та валоризації (відновленні ціннісного 
значення) української національної культури, української ідеї та національної 
ідентичності в обох її формах – і національно-культурної і громадянсько-
політичної. 

Висновки. 
Проведене дослідження показало, що динаміка становлення громадянсько-

політичної ідентичності громадян України чітко співвідноситься з етапами 
формування громадянського суспільства в Україні. На етапі становлення в 
Україні громадянського суспільства значимість громадянсько-політичної 
ідентичності почала помітно зростати; на етапі інституціоналізації 
громадянського суспільства відбувалось поступове утвердження громадянсько-
політичної ідентичності; а на етапі вдосконалення громадянських практик був 
досягнутий найвищий рівень громадянсько-політичної ідентичності. 

Таким чином, становлення і утвердження громадянсько-політичної 
ідентичності в українському суспільстві є одним з найважливіших 
аксіологічних і світоглядних завдань, необхідних для подальшого виживання й 
розвитку України як незалежної держави. Проведені нами теоретико-емпіричні 
дослідження показали, що в ідентифікаційній матриці громадян України вже 
багато років поспіль активно утверджується громадянсько-політична 
ідентичність. Чинниками, які найбільше вплинули на активізацію цієї форми 
національної ідентичності, стали: «Помаранчева революція 2004 р.», 
проведення в Україні фіналу «Євробачення» у 2005 р., проведення в Україні 
фіналу Європейського чемпіонату з футболу в 2012 р., події Євромайдану і 
Революції Гідності. Отже, сьогодні формування громадянсько-політичної 
ідентичності громадян України є стратегічним вектором внутрішньої політики 
держави. 
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Abstract. Activation of globalization processes in the world leads to an acceleration of 

internal transformations in the CIS states and actualizing the problem of formation of different 
forms of collective identity in the new socio-cultural coordinates. In this regard, the relevance of 
the integrative study of the shaping of the civic-political identity of citizens of Ukraine is not in 
doubt. It is known that the phenomenon of collective identity has long attracted the attention of 
many researchers and actively discussed in the diverse social and humanitarian discourses. The 
foreign science studies this phenomenon mainly in line with the socio-cultural anthropology, 
sociology and psychology from different theoretical and methodological positions. In the Ukrainian 
science collective identity is studied within the framework of philosophy, political science, 
sociology, cultural studies and psychology. The purpose of this article is to study the dynamics of 
formation of the civic-political identity in 1991 – 2018 in terms of ukrainology. An integrative 
approach has allowed tracing the dynamics of formation of the civic-political identity of citizens of 
Ukraine: 1) 1991 – 1998. The civic-political identity was held low in the overall ranking of 
identities, but from 1999 year, its importance has increased significantly; 2) 1999 – 2010. The 
assertion of the civic-political identity happened; 3) the highest level of the civic-political identity 
was reached in 2005 – 2008, 2013 – 2018 years. 

Key words: identification, identity, civic-political identity, integrative approach, citizens of 
Ukraine. 

 
References:  
1. Voropayeva T.S. (2008). Intehratyvnyi potentsial suchasnoho ukrainoznavstva: teoretyko-

metodolohichni aspekty [Integrative potential of contemporary Ukrainian studies: theoretical and 
methodological aspects] in VII Mizhnarodnyi konhres ukrainistiv. Zbirnyk naukovykh statei. Osvita. 
Ukrainoznavstvo  [VIII International Congress of Ukrainianists. Collection of scientific articles. 
Education. Ukrainian Studies], ed. H. Skrypnyk, Kyiv, IMFE im. M. T. Rylskoho NANU, 236 p., 
pp. 45-54. 

2. Vygotskij L.S. (1986). Konkretnaya psihologiya cheloveka [Specific Human Psychology] 
in Vestnik MGU. Seriya. 14. Psihologiya [Bulletin of the Moscow State University. Series. 14. 
Psychology], No. 1, pp. 58-60. 

3. Leont`ev D.A. (2009). Labirint identichnostej: ne chelovek dlya identichnosti, a 
identichnost` dlya cheloveka [Labyrinth of Identities: Not a Person for Identity, but Identity for 
Man] in Filosofskie nauki [Philosophical Sciences], No. 10, pp. 5-10. 

4. Problema smy`sla v naukax o cheloveke [The problem of meaning in the sciences of man] 
(2005), ed. D.A. Leont`ev, Moscow, Smy`sl, 440 p. 

5. Frankl V. (2016). Logotherapy and Existential Analysis: Articles and Lectures, Moscow, 
Alpina non-fiction, 344 p. 

Статья отправлена: 12.04.2018 г. 
© Воропаева Т.С.  

 
 
 



 Том 3. Выпуск 9                                                                                                                     Философия и филология 

Научный взгляд в будущее 76 

DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-3-003 
THREE ASPECTS OF THE EXPRESSION OF EMOTIVENESS  

IN THE NOVEL “LOOKING FOR ALASKA” BY JOHN GREEN   
ТРИ АСПЕКТИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ У РОМАНІ ДЖОНА ГРІНА  

«У ПОШУКАХ АЛЯСКИ» 
Беспалова В.О / Bespalova V.O. 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, просп. Гагаріна 72, 49000 
Oles’ Honchar Dnipro National University, Dnipro, Gagarina Ave. 72, 49000 

 
Анотація. Роботу присвячено розгляду засобів вираження емотивності  використаних 

у художньому прозовому творі зразка підліткової літератури. Тема роботи передбачає 
визначення місця, ролі й впливу емотивності у зазначеному романі. Актуальність роботи 
визначається її відповідністю загальним спрямуванням сучасної лінгвістики. Мета роботи – 
виявити три аспекти вираження емотивності шляхом детального розгляду аналізованого 
тексту.  

Ключові слова: емотивність, засоби вираження, стилістика, Джон Грін, У пошуках 
Аляски  

Вступ. 
Роман «У пошуках Аляски» має велику перевагу серед багатьох інших 

творів, яка робить цей роман цікавим для читання. Важливий елемент, який 
необхідно зазначити, – це роль головного героя зазначеного роману Майлза 
«Товстунчика» Холтера. Майлз Холтер стає першоджерелом розвитку історії 
через його мотив у цьому романі. Він – динамічний персонаж, який переживає 
певні зміни від початку і до кінця твору. Саме це наштовхує ретельно 
проаналізувати характер головного героя твору. 

Основна частина. 
Є три особливості, які необхідно виокремити серед загальних 

характеристик протагоніста роману Майлза Холтера. По-перше, це фізичний 
опис героя. Майлз Холтер – шістнадцятирічний високий парубок худорлявої 
статури. Хлопець настільки худий, що Чіп Мартін (Полковник) навмисно 
називає його «Товстунчиком» (Pudge), коли вони вперше зустрілися в кімнаті 
гуртожитку. Це можна простежити у словах Полковника: “Pudge, the Colonel 
said. Because you're skinny. It's called irony, Pudge. Heard of it? Now, let's go get 
some cigarettes and start this year off right.” [1, с. 21]. Коли ж справа доходить до 
рис обличчя, Аляска – головна героїня роману – описує його наступним чином: 
“You're smart like him, she said. Quieter, though. And cuter, but I didn't even just say 
that, because I love my boyfriend.” [1, с. 29]. 

Друга особливість стосується особистості Майлза Холтера до того, як він 
стане студентом навчального закладу Калвер Крік у штаті Алабама. Хлопець 
проводить свої перші шістнадцять років у Флориді разом із батьками до того, 
як його зараховують до Калвер Крік. Майлз Холтер – той тип людини, яка не є 
популярною у своїй попередній школі. Це стає зрозумілим із його твердження 
ще на початку роману: “Although I was more or less forced to invite all my "school 
friends," i.e., the ragtag bunch of drama people and English geeks I sat with by social 
necessity in the cavernous cafeteria of my public school, I knew they wouldn't come” 
[1, с. 9].  

Незважаючи на свою дещо незграбну особистість Майлз – дуже амбіційна 



 Том 3. Выпуск 9                                                                                                                     Философия и филология 

Научный взгляд в будущее 77 

людина. Це можна прослідкувати під час його зусиль у пошуках «Великого 
Можливо» (або Великого Мабуть) за межами рідного міста. Його гучна заява 
щодо пошуків «Великого Можливо» («Great Perhaps») лунає ще з перших 
сторінок роману, за допомогою якої автор намагається показати читачеві, що 
Майлз – це емоційна особистість. Це прозвучало наступним чином:  “Francois 
Rabelais. He was this poet. And his last words were ‘I go to seek a Great Perhaps.’ 
That's why I'm going. So I don't have to wait until I die to start seeking a Great 
Perhaps” [1, с. 11].  

Третій важливий момент – це мотив Майлза Холтера у цьому романі. Його 
мотивом є пошук "Великого Можливо". Саме це підштовхує його на вступ до 
школи Калвер Крік. Щойно він вирішує це зробити, його батьки виступають 
проти цієї ідеї, але врешті-решт відпускають сина хоча б тому, що батько 
Майлза також є одним із випускників Калвер Крік. Інший мотив, який 
присутній у протагоніста роману, полягає в тому, щоб завести собі друзів у 
школі, і це відображено у вигляді внутрішньої мови Майлза, яку він розігрує в 
його кімнаті у гуртожитку:  

“I vaguely hoped that someone would come up and talk to me. I imagined the 
conversation:” 

“Hey. Is this your first year?”  
“Yeah. Yeah. I'm from Florida.” 
“That's cool. So you're used to the heat.” 
“I wouldn't be used to this heat if I were from Hades,” I'd joke. I'd make a good 

first impression. Oh, he's funny. That guy Miles is a riot.” 
“That didn't happen, of course. Things never happened like I imagined them” [1, 

с. 14].  
На цьому етапі слід пояснити, чому мотив персонажа може стати 

джерелом інтригуючої історії цього роману. «Велике Можливо» можна 
визначити як пристрасть чи мету в житті Майлза Холтера. Коли Майлз шукає 
своє «Велике Можливо», в Калвер Крік, хлопця очікують деякі зміни в житті, 
якими забезпечaть його друзі. Саме вони – Полковник, Аляска, Такумі і Лара 
Бутерська – зроблять Майлза іншою людиною в кінці роману. Але, 
проаналізувавши зазначений роман, здебільшого Полковник та Аляска 
відповідальні за більшість подій, завдяки яким Майлз отримав життєвий досвід. 
Саме тому мотив Майлза Холтера розвиває таку привабливу історію. 

Висновки. 
Завершуючи хочеться наголосити на тому, що цей роман дає поради про 

те, як пройти всі підйоми та падіння завше несправедливого для нас життя. 
Таким чином, процес пошуку Майлза Холтера "Великого Можливо" у цьому 
прозовому творі є причиною того, чому можна навести вищевикладені 
висловлювання як один із засобів вираження емотивності в романі Джона Гріна 
«У пошуках Аляски». 
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Abstract. The work is devoted to the consideration of the means of expression such as 

emotiveness used in the young adult (YA) English language novel “Looking for Alaska”. The topic 
of the work is to determine the place, role and influence of emotiveness in the book. The relevance 
of the work is determined by its conformity with the general direction of modern linguistics. The 
purpose of the work is to identify how emotions highlight the fact that the emotiveness is a 
significant means of expression on the given novel. The introduction presents the reasons to analyze  
emotiveness as a means of expression used in the book under consideration. The main body 
considers the main characteristics accompanied by the examples from the text. The summary 
includes personal observations and conclusions obtained in the course of the work. 

Key words: emotiveness, means of expression, stylistics, John Green, Looking for Alaska  
 
References:  
1. Green, John. Looking for Alaska ISBN:978-0-00-752316-0, London: Harper-Collins 

Publishers Ltd, 2013. – 272p. 
2. Glad'o C. V. Emotyvnist' hudozhn'ogo tekstu: semantyko-kognityvnyj aspekt (na materiali 

suchasnoi' anglomovnoi' prozy): dys. na zdobuttja naukovogo stupenja kandydata filol. nauk spec. : 
10.02.04 — germans'ki movy / Svitlana Viktorivna Glad'o. — Kyiv, 2000. — 223 p. 

3. Ionova S. V. Emotivnost' teksta kak lingvisticheskaja problema: avtoref. na soisk. nauch. 
stepeni kand. filol. nauk: spec. 10.02.19 «Obshhee jazykoznanie, sociolingvistika, psiholingvistika» 
/ Svetlana Valentinovna Ionova. — Volgograd, 1998. — 14 p. 

 
Стаття відправлена: 25.03.2018 р. 

© Беспалова В.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Том 3. Выпуск 9                                                                                                                                            Экономика 

Научный взгляд в будущее 79 

DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-3-013 
УДК 336.273 

DYNAMICS OF THE EXTERNAL DEBT OF UKRAINE 
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

Vysotska M.P. / Висоцька М.П. 
c.e.s., as.prof. / к.е.н., доц.  

Kit D.O. / Кіт Д.O.  
 student / студент 

National Aviation University, Kyiv 
Національний авіаційний університет 

 
Анотація. Наукова стаття присвячена оцінці та аналізу стану зовнішнього боргу 

України, оцінці тиску державного зовнішнього боргу на українську економіку, висвітленню 
тенденцій зовнішньої заборгованості України з урахуванням кризових політичних і 
економічних процесів та явищ. У науковому дослідженні показано загальний вплив 
зовнішнього боргу на розвиток вітчизняної економіки. Досліджено систему регулювання 
зовнішнього боргу України. Розглянуто національний економічний потенціал України. 

Ключові слова: державний борг, зовнішній борг, внутрішній борг, золотовалютні 
резерви, бюджетний дефіцит, прострочена заборгованість. 

Вступ.  
Сучасний стан розвитку світової економічної системи характеризується 

зростанням залежності національних економік від міжнародного фінансового 
капіталу, що повністю визначає глобальну систему розподілу ресурсів. При 
цьому фінансові потоки ґрунтуються на диспропорціях економічного розвитку і 
зростанні залежності саме країн-боржників з низьким рівнем економічного 
розвитку. У цю систему була послідовно вбудована і українська економіка. Її 
залежність від зовнішньої кон’юнктури на сировинні товари постійно росла, а 
відсутність загальної стратегії розвитку перспективних галузей, нестабільність 
зовнішніх ринків, скорочення внутрішнього споживання призвело до знищення 
залишків створеної в радянські часи промисловості і відтоку капіталів за 
кордон. 

У цих умовах залежність України від зовнішнього кредитування стала 
неминучою. А зараз, з урахуванням втрати промислових виробництв східного 
регіону, у якому генерувалася значна частина валютної виручки України, 
питання фінансової стабільності стає першочерговим. Отже. дослідження 
боргової політики є досить актуальним.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженню цього 
питання присвячено наукові праці відомих зарубіжних вчених, серед яких: Д. 
Рікардо, Р. Барроу, П. Боуермен, Д. Елмендорф, Г. Кассель, Дж. Кейнс, А.Б. 
Вебер, П. Кругман, Р. Мандел, А. Маршал, Дж. Мілль, Л.В. Алмаші, В. Ойкен, 
Дж. Стігліц, М. Фелдстайн, Е. Герд, М. Фрідмен та інші. У вітчизняній 
літературі ці питання досліджували: В. Лагутін, Ю. Бажал, С. Галасанов, В. 
Базилевич, Ю. Бездітко, Р. Андрусів, І. Бураковський, С. Лондар, Т. Вахненко, 
В. Горбачук, М. Савлук, К. Кривенко, С. Боринець,  М. Туган-Барановський, А. 
Філіпенко, Н. Стукало, В. Юрчишин, С. Мочерний та інші.  

Метою дослідження виступає аналіз динаміки зовнішнього боргу України 
та визначення тенденцій боргової безпеки.  
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Виклад основного матеріалу дослідження.  
За даними НБУ, з початку 2016 року валовий зовнішній борг України 

скоротився на 5,246 млрд. дол. США, або на 4,4%, і станом на 01.01.2017 року 
склав 113,483 млрд. дол. США. Проте протягом першого півріччя 2017 року 
валовий зовнішній борг України зріс на 1,316 млрд. дол. США і станом на 1 
липня 2017 року становив 114,8 млрд. дол. США. 

Основна частка боргу (74,5%) номінована у долари США. У перерахунку 
на наявне населення розмір боргу склав 2,73 тис. дол. США на кожного 
українця [8]. 

У свою чергу державний зовнішній борг вважається борговими 
зобов’язаннями держави перед нерезидентами щодо повернення позичених 
коштів (основна сума боргу) та відсотків за ними.  

Державний борг виникає унаслідок фінансових займів держави, угод та 
договорів щодо надання кредитів, реструктуризації та пролонгації боргових 
зобов’язань попередніх років. Варто врахувати, що до боргових зобов’язань 
також належить гарантований державний борг, що виникає після взятих на себе 
державних гарантій щодо зобов’язань третіх осіб, або взятих на себе державою 
зобов’язань третіх осіб. 

У 1992 р. Україна отримала першу зовнішню позику, до бюджету було 
залучено іноземних кредитів в рамках кредитних ліній, відкритих під гарантії 
Кабінету Міністрів України. Протягом 1994-1996 рр. зовнішній борг України 
зріс майже в 2,5 рази. Були взяті перші позики від міжнародних організацій, 
таких як МВФ, Світовий банк, ЄБРР. Іншими словами почалася диверсифікація 
джерел залучення кредитних ресурсів. 

З 1997 р. Україна розпочала зовнішні комерційні позики. Проте 
зменшилось залучення коштів міжнародних організацій для фінансування 
дефіциту державного бюджету. Причина – гальмування виконання Україною 
заходів щодо докорінного реформування економіки. Ідентичну ситуацію ми 
можемо спостерігати і сьогодні. А це означає, що економічна безпека України 
під великою загрозою, якщо за роки незалежності українська влада не змогла 
впоратись із головною причиною гальмування економіки.  

У період 1999-2000 рр. зовнішній борг характеризується використанням 
довгострокових методів та механізмів управління з метою реструктуризації 
зовнішнього боргу. Значна трансформація боргової ідеології з кредиторами 
України спостерігалася в 2001-2004 рр. Боргові зобов’язання зменшувались, на 
зовнішні позики було накладено вето, а зовнішні джерела фінансування 
бюджету були замінені на внутрішні. Проте зі зміною влади починаючи з 2005 
року розпочалося нове зростання бюджетного дефіциту, і це спричинило появу 
нових зовнішніх боргових зобов’язань. Подальший стан економіки України 
лише погіршувався. 

Світова криза 2008 року викликала низку негативних процесів та зумовила 
стрімке збільшення зовнішнього боргу, що завдавало тяжких ударів по 
економіці держави. З 2009 року по 2015 рік сума заборгованості виросла з  
316,8 млрд. грн. до 1572,2 млрд. грн., а це приблизно в 5 разів [12]. 

Не дивлячись на те, що починаючи з 2015 року розмір зовнішнього боргу в 
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доларовому еквіваленті зменшувався, девальвація гривні втричі призвела до 
збільшення тягаря зовнішнього боргу.   

Державний та гарантований борг у гривневому еквіваленті збільшився на 
529,87 млрд. грн. через девальвацію національної валюти, курс якої зріс з 
близько 15,77 грн./дол. США на кінець 2014 р. до приблизно 27,00 грн./дол. 
США станом на кінець жовтня 2017 р. 

 

 
Рис. 1 Динаміка валового зовнішнього боргу України (за даними 

Економічного Дискусійного Клубу України), млрд. дол. США 2005-2017 рр.  
Примітка: побудовано автором на основі статистичних даних. 

 
Є і інші дані щодо державного та гарантованого боргу України, що надані 

на сайті Міністерства Фінансів України. А саме, за даними Мінфіну рівень 
державного та гарантованого державою боргу в Україні досягає $76 млрд, тобто 
близько 70% від ВВП. Резерви НБУ, для порівняння, зараз становлять лише 
$18,8 млрд. (рис. 2). 

Більше 70% боргу номіновано в іноземній валюті. Тобто девальвація 
гривні на 10% збільшує рівень державного боргу приблизно на 5,5% від ВВП. 
Фактично, у разі стрімкої девальвації боргове навантаження стрімко зросте , що 
може призвести до  втратити державою платоспроможності. 

Видатки на обслуговування державного боргу за поточним курсом 
становлять близько 4% від ВВП. Частка цих видатків у державному бюджеті 
перевищує 13%.  

За структурою борг України на 2017 рік здебільшого складався з 
державного зовнішнього боргу, що важить половину сукупного обсягу, тобто 
1025,01 млрд. грн. (рис. 3). 
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Рис. 2 Динаміка валового зовнішнього боргу України (за даними 
Міністерства Фінансів України), млрд. дол. США 2004-2017 рр.  

Джерело: [12] 
 

Обсяг офіційних резервних активів країни станом на початок 2017 
року склав 13,7% від загальної суми зовнішньої заборгованості. За 

розрахунками НБУ, відносно ВВП обсяг боргу скоротився за рік з 131,3% 
до 123,1%. 

 
Рис. 3 Структура державного боргу України станом на 2017 р. у млн. грн., 

та у %. Джерело: [5] 
 

Скорочення зовнішньої заборгованості 2014-2015 років відбулося за 
рахунок скорочення зобов’язань як державного, так і приватного секторів. Так, 
борг державного сектору за рік скоротився на 86 млн. дол. США, або на 0,2%. 
Станом на 01.01.2017 року він склав 42 581 млн. дол. США або 38% сукупного 
боргу. Скорочення боргу приватного сектору було більш значним – на 5 160 
млн. дол. США або на 6,8%, в результаті, на звітну дату його обсяг склав 70 902 
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млн. дол. США або 62% сукупного боргу (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 Зміни структури зовнішнього боргу України. Джерело: [9] 

 
Валютна структура сукупного державного та гарантованого державою 

боргу України має наступний характер (рис. 5). Вона переважно складається з 
національної валюти, долару США та Євро, проте окрім валютної 
заборгованості до неї також входить значний відсоток спеціальних прав 
запозичення.   

 

 
Рис. 5 Валютна структура сукупного державного та гарантованого 

державою боргу України станом на 2016 р. 
Примітка: побудовано автором на основі статистичних даних. 

 
Водночас, з початку 2016 року на 6,175 млрд. дол. США або на 51,3% 

зросла прострочена заборгованість реального сектору, яка станом на 01.01.2017 
року склала 18,217 млрд. дол. США. 
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Рис. 6 Зміна обсягів простроченої заборгованості (млн. дол. США).  

Джерело: [9] 
 
Наявні статистичні дані зазначають, що настільки безконтрольне 

споживання боргових зобов’язань, особливо у вигляді зовнішніх фінансових 
потоків дуже небезпечно. Оскільки виникає ризик боргової кризи, що погіршує 
загальний економічний стан та інвестиційну привабливість країни, таким чином 
перешкоджаючи економічному зростанню України. 

Висновки.  
Загалом, зважаючи на вищенаведені абсолютні та відносні показники 

зовнішньої заборгованості України, є підстави говорити про тенденції: 
постійного зростання зовнішнього державного боргу в Україні та зростаючого 
навантаження на вітчизняну економіку від погашення та обслуговування 
державних боргів. Що стосується збільшення зовнішнього державного боргу, 
слід зауважити, що саме по собі таке явище не обов’язково є негативною 
тенденцією.  Але водночас не можна ці процеси ігнорувати, оскільки це може 
призвести то виникнення “боргової пастки”. Крім  того в очах міжнародних 
інвесторів Україна залишається дуже нестабільною країною. Це знаходить своє 
відображення у низьких суверенних кредитних рейтингах, що надаються 
Україні та українським державним борговим цінним паперам провідними 
світовими рейтинговими агентствами. Зокрема, в контексті воєнно-політичного 
та економічного негативного фону Moody’s оцінило кредитний рейтинг 
України як Caa2, Fitch – B-, а S&P – B-. За індексом BER Україна посідає 72 
місце в світі.  

Формуючи політику держави в галузі зовнішнього боргу доцільно 
використовувати наступні заходи: розробити механізм збалансування витрат та 
доходів у бюджетних системах, що є основою централізованих фінансів; 
впровадити кількісний та якісний аналіз залежності фінансової дестабілізації 
бюджетної системи від внутрішніх і зовнішніх чинників; виявити перелік 
чинників не контрольованих державою; підвищувати ефективність 
інвестування додаткових бюджетних доходів. І останнє, що найбільш очевидне, 
необхідно відновлювати власне виробництво та переходити з експорту 
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сировини на експорт продукту з високою доданою вартістю. Звичайно, 
вирішення проблем зовнішнього боргу полягає у необхідності проведення 
макроекономічної політики, спрямованої на продуктивне зростання, що 
дозволить не збільшувати боргове навантаження на економіку.  

Прибрати цю загрозу можна значно знизивши співвідношення розміру 
боргу до розміру економіки завдяки швидкому економічному зростанню, що 
дозволило б «перерости» боргову проблему шляхом збільшення ВВП. Однак, 
головним чинником повільного економічного зростання в Україні є  
макроекономічна нестабільність та її ризики. Тобто високий рівень державного 
боргу сам по собі є фактором, що стримує темпи зростання економіки. 

Вирішення проблеми боргу може бути  втілене у поступовому переході до 
бездефіцитного  бюджету, що  дозволило б перейти безпосередньо до політики 
повернення державних боргів та зниження боргового навантаження на 
економіку країни. Зниження дефіцитів бюджету є ключовим елементом 
програми МВФ. Однак, на нашу думку, для України ці напрямки в 
короткостроковій перспективі є неприйнятними,  оскільки призведуть до 
подальшого збіднення населення, збільшення соціальної напруги. 
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Summary. The scientific article is devoted to the assessment and analysis of the current state 

of Ukraine's external debt, the assessment of the pressure of the state external debt on the 
Ukrainian economy, and the coverage of Ukraine's external debt trends, taking into account 
political crisis and economic processes. The scientific study shows the overall impact of external 
debt on the development of the domestic economy. The system of regulation of external debt of 
Ukraine is investigated. The national economic potential of Ukraine is considered. 
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Анотація. В роботі проведено дослідження основних теоретико-методологічних й 

економіко-організаційних аспектів категорії трудового потенціалу підприємства. 
Розроблена схема функціонального механізму управління розвитком трудового потенціалу 
підприємства, що передбачає виділення найістотніших складових механізму управління: 
системи елементів механізму; сукупності взаємозв’язків між елементами; функцій 
управління, врахування необхідності досягнення поставлених цілей, факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища, що сприятиме більш ефективному управлінню трудовим 
потенціалом підприємства. Представлені напрями розвитку та ефективного використання 
трудового потенціалу підприємства. 

Ключові слова: трудовий потенціал, трудові ресурси, людський капітал, робоча сила, 
економічна сутність трудового потенціалу, оцінка трудового потенціалу, відтворення і 
використання трудового потенціалу, методології визначення трудового потенціалу. 

Вступ. Сучасні тенденції в економіці України викликають необхідність по-
новому сприймати сукупність ресурсів, що використовує підприємство у своїй 
діяльності, включаючи й людські. Управління персоналом в умовах розвитку 
соціально орієнтованого суспільства вимагає врахування поряд зі здібностями 
працівників до праці також їхніх соціально-психологічних якостей, 
інтелектуального рівня, можливостей інноваційної діяльності, активізація яких 
дає можливість більш повно реалізувати трудовий потенціал. Розвиток 
трудового потенціалу, як вирішальна передумова соціально-економічної 
стабілізації, стає основою забезпечення продуктивності національної 
економіки. Відбувається ускладнення відтворювальних чинників стану 
трудового потенціалу, спостерігаються негативні тенденції у структурі 
зайнятості та якості робочої сили. Підприємства починають приділяти значну 
увагу розвитку свого трудового потенціалу. 

Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти дослідження 
трудового потенціалу та управління ним розглянуто в працях таких вітчизняних 
і зарубіжних вчених, як М. Армстронг, Д. Богиня,  Е. Воронкова, В. Гриньова, 
І. Джаін, М. Долішний, М. Дороніна, Р. Колосова, Ю. Одегов, В. Онікієнко, 
А. Панкратов, В. Пономаренко, О. Ястремська та ін. Аналіз опублікованих 
праць, матеріалів наукових конференцій, присвячених дослідженню цієї 
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багатогранної проблеми, показав, що вона є ще недостатньо дослідженою як у 
теоретичному, так і в практичному аспектах. Об'єктивна необхідність у 
подальшому поглибленні теоретичних досліджень і методичних розробок 
пов'язана з уточненням специфіки механізму управління ефективним 
використанням трудового потенціалу підприємства, визначенням переважних 
зовнішніх та внутрішніх факторів його розвитку. 

Основний текст. В сучасних умовах розвитку економіки та соціально-
трудових відносин, які сформувались на підприємстві, дослідження стану 
трудового потенціалу є одним з найважливіших завдань, яке стоїть перед 
керівниками підприємств. Внаслідок цього кожен науковець, який здійснює 
роботи в напрямку дослідження трудового потенціалу на будь - якому рівні має 
визначатися з усім комплексом складових зазначеного поняття - від визначення 
власних підходів та понятійного апарату, до встановлення інструментів та 
методів дослідження, яке здійснюється. Крім того, ускладнює процес створення 
загальнонаукових рекомендацій, спрямованих на розвиток трудового 
потенціалу, висока індетермінованість значної кількості складових зазначеної 
категорії, внаслідок чого велика кількість спроб їх формалізації з боку 
науковців не привела до суттєвих результатів.  

Труднощі, пов’язані з формалізацією трудового потенціалу та його 
складових, на сьогодні не дозволяють однозначно визначити функціональний 
механізм управління розвитком трудового потенціалу підприємства [1].  

Функціональний механізм управління розвитком трудового потенціалу 
підприємства передбачає виділення найістотніших складових механізму 
управління: системи елементів механізму (принципи, методи, форми, 
нормативи і внутрішні правила); сукупності взаємозв’язків між елементами; 
функцій управління, а також врахування необхідності досягнення поставлених 
цілей, факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що сприятиме більш 
ефективному управлінню трудовим потенціалом підприємства. Представлена 
розробка авторів (див. рис. 1) спрямована на забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства шляхом задоволення виробничої 
потреби у висококваліфікованих та високомотивованих працівниках, які здатні 
забезпечити стійку конкурентну перевагу.  

Стратегічними цілями мають стати не тільки досягнення певних соціально-
економічних показників, а, передусім, координація дій усіх структурних 
підрозділів на реалізація стратегічних пріоритетів [2,3]. 

Представлений механізм є оптимальним комплексним планом, який 
визначає напрям розвитку підприємства і дозволяє досягти поставлені цілі, що 
реалізується через виконання основних задач, ієрархія яких ґрунтується на 
важливості і гостроті вирішення соціально-трудових проблем.  

На рис.2 авторами виокремлені основні напрями механізму розвитку і 
ефективного використання трудового потенціалу підприємства. Так, тактичні 
задачі обумовлені необхідністю вирішення поточних проблем, є проміжними 
для досягнення задач більш високого рангу, визначаються на підставі 
моніторингу соціально-трудової сфери, експертних опитувань, соціологічних 
обстежень, вивчення передового досвіду розв’язання аналогічних проблем. 
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Рис. 1. Функціональний механізм управління розвитком трудового 

потенціалу підприємства,  
Розроблено авторами 

 
З урахуванням вище визначених аспектів, варто відзначити, що трудовий 

потенціал підприємства як об'єкт управління вимагає створення науково 
обґрунтованих методик визначення характеру впливу об'єктивних і 
суб'єктивних факторів на процес його розвитку [4]. При цьому під розвитком 
трудового потенціалу підприємства розуміється постійно повторюваний процес 
формування, розподілу і використання трудового потенціалу, спрямований на 
взаємне досягнення цілей підприємства та його працівників, у результаті якого 
відбувається якісна зміна й удосконалення елементів структури трудового 
потенціалу [5]. 

Висновки. Проведені дослідження продемонстрували, що в сучасних 
умовах зростає динамізм в управлінні трудовим потенціалом, що передбачає 
відстеження змін у діяльності підприємства, кон'юнктури ринку товарів і 
послуг, ринку праці й обумовлює необхідність постійної координації 
управління трудовим потенціалом із діяльністю підприємства.  

У роботі авторами представлений функціональний механізм управління 
розвитком трудового потенціалу підприємства, на основі якого можна виявляти  
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Напрями розвитку та ефективного використання трудового потенціалу 

підприємства 

формування ефективної диференційованої системи матеріального і 
морального стимулювання на основі результатів праці, компетентності, 
кваліфікації та особистого внеску працівників, що зорієнтована на зростання 
конкурентоспроможності і рентабельності виробництва;  
 

гарантування визначеного рівня заробітної плати, соціальних пільг, 
стабільності робочого місця працівнику за умови виконання ним поставлених 
виробничих задач і відповідності рівня його кваліфікації і професіоналізму в-
имогам виробництва; забезпечення продуктивної зайнятості, раціоналізація 
процесів праці і виробництва для зниження витрат праці;  

гарантування соціально-економічного захисту працівників за допомогою 
формування гнучкої системи соціального забезпечення, соціальна підтримка 
персоналу через систему соціальної допомоги; підтримка соціальної злагоди на 
підприємстві на основі розвитку системи соціального партнерства;  

 
 

 

розвиток виробничої демократії; забезпечення сприятливих умов праці, що 
сприяють збереженню здоров'я і працездатності трудящих, використання системи 
компенсації втрат; формування високої якості робочої сили, розвиток внутрішніх 
здібностей персоналу шляхом створення можливостей для безперервного 
навчання і постійного інтелектуального розвитку;  
 

створення системи заохочення працівників до використання свого 
інтелектуального потенціалу (раціоналізаторство, творчість, винахідницька 
діяльність у праці), розвиток творчого потенціалу шляхом формування 
ефективної системи морального і матеріального стимулювання з метою 
інноваційного розвитку підприємства; створення ефективних систем організації і 
нормування праці, що забезпечують повне і раціональне використання трудового 
потенціалу, високу продуктивність, якість праці;  
 

підвищення якості трудового життя як основи розвитку й ефективного 
використання трудового потенціалу з метою задоволення потреб працівників і 
роботодавця; упровадження принципів корпоративної культури, об’єднання 
трудящих у досягненні значущих для роботодавця і працівників цілей.  

Рис.2. Напрями розвитку та ефективного використання трудового 
потенціалу підприємства,  

Розроблено авторами  
 

вплив окремих груп зовнішніх і внутрішніх факторів. Це дає можливість чітко 
визначити об'єкт управлінського впливу, а саме якісну зміну й 
удосконалювання елементів трудового потенціалу, а також враховувати 
узгодження виробничо-господарських інтересів підприємства з соціально-
економічними інтересами працівників.  

Не зважаючи на те, що питанням, пов’язаним з дослідженням поняття 
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«трудовий потенціал», підходам до його оцінки, проблемам формування та 
розвитку трудового потенціалу присвячено достатньо багато робіт, необхідно 
зазначити, що велика практична значимість питань оцінки трудового 
потенціалу потребує розробки нового інструментарію, який дозволить в повній 
мірі врахувати всі аспекти визначених понять. Відтак, оцінка трудового 
потенціалу підприємства є одним із ключових етапів механізму управління 
розвитком трудового потенціалу підприємства. Пропоновані науковцями 
методології розрахунку охоплюють всі основні внутрішньовиробничі процеси, 
що протікають в різних функціональних областях її внутрішнього середовища. 
В результаті забезпечується системний погляд на підприємство, який дозволить 
виявити всі сильні і слабкі сторони, а також створити на цій основі 
комплексний план перспективного розвитку. Наступними кроками у 
визначеному векторі дослідження стане цілеспрямована робота з розробки 
системи комплексної методики оцінки ефективного формування та 
використання трудового потенціалу підприємств, що дозволить підвищити 
якість трудового потенціалу, розробки і реалізації наукового підходу до 
процесу розвитку трудового потенціалу та імплементації запропонованої 
методики на основі апробації на сучасних підприємствах країни.  
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Abstract. In the work of the authors, research is conducted in the field of personnel 

management in the conditions of development of a socially oriented society, which requires taking 
into account, along with the ability of employees to work, their socio-psychological qualities, the 
intellectual level, the possibilities of innovation activity, activation of which makes it possible to 
more fully realize labor potential. The development of labor potential, as a crucial precondition for 
socio-economic stabilization, becomes the basis for ensuring the productivity of the national 
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economy. There is a complication of reproductive factors of labor potential; there are negative 
trends in the structure of employment and quality of labor. Enterprises are beginning to pay 
significant attention to the development of their labor potential. In the scientific, article the study of 
the main theoretical-methodological and economic-organizational aspects of the category of labor 
potential of the enterprise. The scheme of the functional mechanism for managing the development 
of the labor potential of the enterprise is developed, which involves the allocation of the most 
significant components of the control mechanism: the system elements of the mechanism; set of 
interconnections between elements; management functions, taking into account the need to achieve 
the set goals, factors of the external and internal environment, which will promote more efficient 
management of the labor potential of the enterprise. The main tasks of the mechanism of 
development and effective use of the labor potential of the enterprise are presented. 

Keywords: labor potential, labor resources, human capital, labor force, economic essence of 
labor potential, assessment of labor potential, reproduction and use of labor potential, methodology 
for determining labor potential. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема, связанная с использованием 
информационных систем в управлении производством. Даются предложения по 
построению соответствующей системы.  

Ключевые слова: информационная система, производство, управление.  
Введение. 
Процессы автоматизации уже давно можно наблюдать на разных 

современных  предприятиях. 
Вначале процессы интеграции систем управления сводились к тому, что 

происходило объединение разных составляющих  автоматизированных систем 
управления предприятием (АСУП) [1, 2].  

Затем интеграция уже стала относиться к компонентам АСУТП и САПР. 
Необходимо разрабатывать программу автоматизации, в соответствии с этой 
программой проводится поэтапная автоматизация производственных 
процессов, наиболее актуальных для данного производства: оперативное 
диспетчерское управление соответствующим производством, управление 
качеством продукции, учет энергоресурсов, управление производственными 
фондами и учет материального баланса [3, 4].  

Описание системы, применяемой для управления производством. В 
соответствии с перечисленными процессами система  состоит из пяти крупных 
подсистем, каждая из которых решает одну из задач.  

Это автоматизированная система оперативного диспетчерского управления 
материальными потоками соответствующего  производства, 
автоматизированная система диспетчерского управления энергетическими 
потоками соответствующего производства, автоматизированная система 
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управления основными производственными фондами производства, 
лабораторная информационная система производства  и автоматизированная 
учетно-балансовая система. 

Система имеет нелинейную децентрализованную структуру, которая 
позволяет оперативно адаптироваться к изменениям организационного, 
технологического и технического характера, служит информационным базисом 
для успешного внедрения и функционирования ERP-системы и обеспечивает 
вертикальную информационную интеграцию всего предприятия. 

Материальные и технологические потоки – это основной технолого-
экономический ресурс производства и основной объект контроля и управления 
диспетчера производства.  

Особое значение вопросам диспетчеризации материальных потоков придает 
наличие на производстве ряда особенностей, среди которых следует отметить:  

комбинированные технологические схемы, со сложной структурой 
взаимосвязанных материально-сырьевых потоков;  

недостаточный объем межучастковых буферных накопителей, что требует 
четкой координации производительности смежных участков;  

нестабильное качество сырья. 
Первым этапом реализации системы  производства можно считать 

проектирование и внедрение автоматизированной системы оперативного 
диспетчерского управления материальными потоками производства. 

Техническое обеспечение такой системы  охватывает различные средства, 
от КИП на участках до средств представления информации в центральном 
диспетчерском пункте производства.  

В верхнем уровне рассматриваемой системы находится соответствующее 
оборудование: многоэкранные мониторы диспетчерского персонала, средства 
мониторинга коллективного пользования, центральный сервер, система 
технологического видеонаблюдения и другие технические средства, 
обеспечивающие перевод диспетчерского управления на принципиально новые 
технические уровни [5, 6]. 

На описанной выше технической платформе можно разворачивать и 
программное обеспечение, информационная структура которого может иметь 
три  иерархических уровня.  

Информационные узлы нижнего иерархического уровня предназначены для 
ввода первичной оперативной информации о технологическом процессе.  

Средний иерархический уровень образуют узлы переработки и хранения 
информации: узлы вычисления расчетных переменных на основе исходной 
информации.  

На верхнем иерархическом уровне находятся потребители информации: 
автоматизированные рабочие места (АРМ) диспетчера, помощника диспетчера 
производства,  энергодиспетчера и других ответственных сотрудников. 

Одна из важных особенностей системы – большой объем расчетных 
переменных, которые необходимо формировать на основе исходных данных, 
поступающих из различных систем автоматизации предприятия.  

Во-первых, часть исходных для расчетов данных поступает не в реальном 
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времени, поэтому необходимо обеспечить своевременность и достоверность 
расчетов независимо от задержек поступления входных данных, а из-за 
специфики деятельности систем длительность задержки может составлять 
несколько часов. 

 Кроме того, при расчетах требуется информация с предыдущих циклов 
вычислений (например, данные, полученные несколько часов, смен, суток,-
 месяцев назад), поэтому для работы системы необходим эффективный и 
удобный механизм, позволяющий использовать архивные данные.  

Но и, наконец, для корректной оценки результата нужен механизм 
вычисления степени достоверности расчетных данных.  

Во-первых, расчеты могут производиться как по расписанию (т. е. в 
реальном или псевдореальном времени), так и по факту поступления исходных 
данных, что позволяет учесть сколь угодно длительные задержки 
формирования исходных данных.  

Кроме того, в расчетах могут быть использованы данные с предыдущих 
циклов расчетов; все операции по обработке данных (чтение исходных данных, 
расчет, сохранение результатов) выполняются с метками времени, а расчеты 
сопровождаются вычислением признаков качества данных; прикладная 
программа расчетов может быть разработана на любом языке 
программирования. 

Корректность информационных взаимосвязей между компонентами 
рассматриваемой системы,  достигается программными средствами двух типов.  

Для проверки информационных ограничений системы, реализованных на 
уровне структуры базы данных, используются средства СУБД Microsoft SQL 
Server, основанные на фундаментальных принципах организации реляционных 
баз данных, таких как первичные ключи, связи и др.  

Для проверки корректности информационных ограничений системы, не 
определяемых структурой БД, требуется использовать набор хранимых 
процедур и SQL-сценариев, которые при необходимости выполняются по 
команде пользователя. 

Проведение полной автоматизация производства  можно реализовать 
только на стадии проектирования и создания производства «с нуля».  

Создавать интегрированную информационную систему поэтапно со 100%-
ным охватом всех технологических процессов крайне дорого и долго.  

Заключение и выводы. 
В работе проведено рассмотрение описания информационной подсистемы, 

применяемой для управления производственными процессами. 
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Abstract. The paper deals with the problem related to the use of information systems in 

production management. Proposals on the construction of the relevant system are given.  
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Аннотация. в статье рассмотрена задача внедрения информационных технологий 

(ИТ) в профессиональную деятельность сотрудников отдела кадров мебельного салона. Для 
решения этой задачи проведен анализ основной части бизнес-процессов информационной 
системы предприятия. На основе проведенного обследования реализовано IT-решение, 
которое позволило эффективнее использовать площади салона, оборудование, рабочее 
время персонала. В частности автоматизированное место сотрудника отдела кадров 
решило проблему трудоемкости при оформлении первичных документов «вручную», а 
также стандартизировало документооборот, упростило получение отчетной информации 
и позволило эффективно контролировать действия персонала.  

Ключевые слова: информационные технологии, проектирование, подсистемы, 
программная реализация, автоматизированное рабочее место, входная и выходная 
информация, объектная модель, методика оценки эффективности. 

Вступление. 
АРМ – специализированная система, направленная на конкретного 

специалиста – экономиста, администратора, конструктора, инженера и т.д. 
Актуальность темы обусловлена тем, что создание эффективной 

организационной деятельности сотрудника отдела кадров, возможно только 
при тщательно продуманном рабочем месте, при правильной структуре 
хранения информации, которые позволят сократить время выполнения 
рутинных операций, организовать документооборот и автоматизировать 
получение статистических данных. 

Объектом проведенного исследования  является  мебельный салон.  
Предметом исследования является подсистема «Управление кадровым 

обеспечением». 
Современный специалист –  решения. Для этого наряду с традиционными 

знаниями, такими как основы менеджмента, основы внешнеэкономической 
деятельности, банковское дело, административное управление, 
налогообложение он должен владеть информацией по построению 
информационных систем. 

Под системой понимают любой объект, который одновременно 
рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 
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достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. 
Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по 
главным целям [6]. 

Методы исследования  
Методы исследования: поиск и отбор информации, структурный анализ, 

сравнение, анкетирование, статистическая обработка данных. 
Основной текст  
Информационная технология – совокупность четко определенных 

целенаправленных действий персонала по переработке информации на 
компьютере. 

Информационная система – человеко-компьютерная система для 
поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, 
использующая компьютерную информационную технологию. 

Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные 
организационные системы, отдельные составляющие которых – основные и 
оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие – постоянно 
изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. [8]. 

Автоматизированные информационные системы для информационной 
технологии – это основная среда, составляющими элементами которой 
являются средства и способы для преобразования данных. Информационная 
технология представляет собой процесс, состоящий из четко 
регламентированных правил выполнения операций над информацией, 
циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов [9]. 

В разрезе информационных технологий информационная система 
управления персоналом представляет собой набор определенного 
программного обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать и 
совершенствовать бизнес процессы в таких областях, как: управление кадрами, 
расчет и выплата зарплаты, табельный учет и документооборот [9]. 

Объектом исследования является мебельный салон. Клиентами мебельного 
салона являются жители города и района. Это люди разного пола и возраста. 
Цены салона ориентированы на клиентов со средним достатком, т.е. со 
среднемесячной заработной платой. Прибыль формируется как разность между 
объемом реализации услуг и затратами на покупку товаров с учетом 
собственных издержек. Услуги, которые предоставляет мебельный салон на 
достаточно высоком уровне, с использованием экологически чистых 
материалов.  

За формирование учетной политики в мебельном салоне отвечают 
администратор и главный бухгалтер. Доходы и расходы для целей 
налогообложения признаются организацией методом начисления. Доходами от 
реализации признается выручка от реализации собственных услуг. Выручка от 
реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные услуги, выраженных в денежной форме. 

В соответствии с основными видами деятельности были выделены бизнес-
процессы: 

1. Управление – это один из ключевых бизнес-процессов. Это 
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деятельность, направленная на согласование работы всех бизнес процессов 
организации, приоритетных направлений деятельности организации.  

2. Управление взаимоотношением с клиентами. Бизнес-процесс 
обеспечивает выполнение комплекса задач, связанных с управлением 
информацией о клиентах. 

3. Управление оказанием услуг (обслуживанием клиентов). Бизнес-процесс 
обеспечивает выполнение комплекса задач, связанных с управлением 
оказываемых услуг. 

4. Управление вспомогательной деятельностью – осуществление 
руководства задач, обеспечивающих подготовительную деятельность (заказ 
материала, формирование заявок на ремонтные работы и т.д.). 

5. Бухгалтерский учет – формирует информацию о работе организации; 
фиксирует все изменения, происходящие в производственной и снабженческой 
деятельности (дает необходимые сведения о кругообороте средств и процессе 
расширенного воспроизводства предприятий; систематизируются и 
обобщаются полученные данные. Является составной частью системы 
управления производством.  

6. Управление кадровым обеспечением – осуществление сотрудником 
отдела кадров работой по введению базы данных сотрудников. Ведение учета 
личного состава организации, оформление приказов по персоналу, подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации персонала. 

7. Информационное обеспечение – управление потоками информационных 
данных в организации, обслуживание технического и программного 
обеспечения. 

Отдел кадров (ОК) является самостоятельным структурным 
подразделением предприятия, подчиненным непосредственно начальнику 
службы управления персоналом. В своей работе ОК руководствуется трудовым 
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями по 
предприятию. 

Информационные потоки задач комплекса задач «Учет личного состава и 
ведение кадровой документации» отдела кадров представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Информационные потоки задач комплекса задач «Учет личного 

состава и ведение кадровой документации» отдела кадров 
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Проектируемый модель АРМ «Сотрудника отдела кадров» позволяет 
производить следующие операции по учету данных о сотрудниках 
предприятия: вывод списка сотрудников; штатное расписание; вести 
документацию. Достоинства программы: данная программа занимает 
минимальное место на диске; экономит время работника отдела кадров. 

Информационно-логическая модель базы данных представлена на рис 2. 
 

 
Рис.2 

 
В качестве базы данных приложения была выбрана СУБД MS Access 2007. 

Microsoft Access – это интерактивная реляционная СУБД (relational database 
management system – RDBMS) для Windows. Графические возможности 
оболочки производят большое впечатление при изготовлении 
высококачественных отчетов и распечаток. В состав пакета Office Access также 
входит язык Visual Basic Access (VBA), дающий возможность формирования 
специализированных систем управления базами данных. 

При запуске приложения на экран выдается главная кнопочная форма (рис. 
3), отображающая главное меню приложения. Приложение содержит меню, 
которое служит для выполнения команд, необходимых для работы с 
программой.  

 
Рис.3.Главная кнопочная форма 
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При щелчке на кнопку «Прием на работу» открывается меню для 
оформления  документации по приему сотрудников на работу (рис.24). На 
экранной форме расположены кнопки, позволяющие документировать 
операции по приему на работу. Например, кнопка «Приказ о принятии на 
работу» открывает форму приказа (рис.4). 

 

 
Рис.4. Форма «Приказ о принятии на работу» 

 
Прием на работу осуществляется в соответствии со штатным расписанием 

(рис.5) 

 
Рис.5. Форма «Штатное расписание» 

 
Оформить приказ об увольнении сотрудников можно по командам меню 

«Увольнение работников» (рис.6). Узнать количество уволенных сотрудников 
за период можно, выполнив запрос «Количество уволенных сотрудников за 
период» (рис.7). 
 

 
Рис.6. Форма «Приказа об увольнении» 
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Рис.7. Запрос «Количество уволенных сотрудников за период» 

 
При щелчке на кнопку «Печать приказа об увольнении» откроется отчет, 

для печати приказа (рис.8).   

 
Рис.8. Отчет «Печать приказа об увольнении» 

 
Для оценки экономической эффективности определим чистый денежный 

поток за 1 год с вычетом стоимости единовременных вложений и с учетом 
альтернативных упущенных возможностей. Для оценки упущенных 
возможностей примем в качестве ставки сравнения (дисконтирования) значение 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 14.09.12 и по сегодняшний день размер 
ставки установлен на уровне 11,5 [1]. 

Рассчитаем основные показатели, характеризующие экономическую 
эффективность и эффект данного проекта: 1) чистую текущую стоимость 
проекта, 2) внутреннюю норму доходности проекта, 3) индекс рентабельности 
инвестиций, 4) срок окупаемости инвестиций (простой и дисконтированный). 

Для внедрения модуля АРМ «Сотрудник отдела кадров»  
капиталовложения составили: 59780 руб. (перечень затрат представлен в п.2.5). 

Экономия составила 7550 руб. ежемесячно. 
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Заключение и выводы. 
Данная система позволит перейти от простого учета кадров на более 

высокий уровень. Возможность проведения анализа движения кадров по 
разным аспектам, на основе данных легко получить нужную кадровую 
информацию. 

Таким образом, внедрение программы АРМ «Сотрудник отдел кадров» 
приведет к получению экономического эффекта за счет сокращения времени на 
основные операции, выполняемые сотрудником отдела кадров. Программу 
можно изменять и дополнять, вносить новые доработки. Существует 
возможность доработать программу до более стильного и высшего уровня, 
внося в ее структуру изменения. 

В результате проведенного исследования осуществлены следующие 
работы: осуществлено  проектное обследование мебельного салона, выделены 
основные бизнес-процессы существующие в организации, ыбрана подсистема 
для проектирования, для выбранной подсистемы установить взаимосвязи с 
другими подсистемами, определены основные задачи подсистемы, составлена 
структурная таблица потоков и структурная схема взаимосвязи задач 
подсистемы, осуществлена  программная реализация задачи АРМ «Сотрудник 
отдела кадров». Обоснован  выбор программной  среды для реализации 
задачи, выбрана методика оценки эффективности, осуществлен расчет оценки 
эффективности внедрения задачи. Общие капитальные затраты на 
проектирование, разработку и внедрение задачи составили 59780 рублей, при 
этом ежемесячная экономия финансовых средств, в результате внедрения 
задачи, составила 7550 рублей, индекс рентабельности инвестиций –  0,16, срок 
окупаемости инвестиций – 9,9 месяца, а дисконтированный срок окупаемости – 
10,28 месяцев. 
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Abstract. the article deals with the problem of introduction of information technologies (it) in 

the professional activity of the personnel Department of the furniture salon. To solve this problem, 
the analysis of the main part of the business processes of the enterprise information system. On the 
basis of the survey implemented IT-solution, which allowed more efficient use of space, equipment, 
working time of staff. In particular, the automated place of the employee of the personnel 
Department solved the problem of labor input in the preparation of primary documents "manually", 
as well as standardized document flow, simplified the receipt of reporting information and made it 
possible to effectively monitor the actions of personnel. 

Key words: information technology, design, subsystems, software implementation, 
workstation, input and output information, the object model, methods of assessing the effectiveness  
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