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Abstract. A description of the probabilistic-topological method determining the risk of 
disruption of the high voltage switchgear is carried out in the work. The method is based on the 
influence of the current technical condition of electrical equipment and its topology in the electrical 
installation diagram, on the reliability of the operation of the high voltage switchgear. 

Key words: risk, high voltage switchgear, reliability of operation, technical condition, 
topology. 

Introduction.  

The general definition of risk is "The totality of the probability of an event and 

its consequences." The event refers to a failure of electrical equipment, and the result 

of the failure is a violation of the reliable operation of the switchgear. The operable 

state of the electrical distribution unit element depends on its technical condition 

(TC). In complex-closed grids, the reliable operation of the distribution substation 

depends on the topology of electrical connections between the elements and their TC. 

Fig.1 shows the transition from the circuit structure to the matrix that characterizes 

the topology of a given circuit [1]. 

   (1) 
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Fig.1 Transition from circuit topology to structure matrix 
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In Fig. 1: 

1,2,3,4 - electrical circuit elements; 

C - topological matrix with elements: 

2 - characterizes the operable state of the element; 

1 - is an electrical connection between the elements; 

0 - is the inoperable state of the element. 

The probability of failure of the element at the time interval is determined 

according to [2], therefore, in the topological matrix, for the circuit (Fig.1), instead of 

the element "2" which means the operable state of the element, we will supply data 

on the probability of failure of this element. Then the topological matrix will be as 

follows:  
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;   (2) 

where - p(H1/B)i probability of failure of the i-element of the high voltage switchgear. 

For a circuit with 4 elements (Fig.1), according to the criterion n – 1 [3], 5 

variants of the grid state are possible. To evaluate the operability of elements in 

different cases, a topological matrix is compiled (Table 1). The topological matrix is 

formed as a result of unit failures of elements, as well as taking into account the 

topological connection between elements (Fig.1). 

Table 1 

Probability-topological matrix of element states in case  

of failure of each (one) element 

 1 2 3 4 
1 1 1 1 1 
2 p(H1/B)1 p(H1/B)1 p(H1/B)1 p(H1/B)1 
3 1 p(H1/B)2 p(H1/B)2 p(H1/B)2 
4 1 1 p(H1/B)3 p(H1/B)3 
5 1 1 1 p(H1/B)4 
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According to the developed method [4], p(H1/B)i (probability of failure of the i-

element of the high voltage switchgear) is placed in the diagonal of the matrix and the 

probability of operable state of other elements is estimated according to topological 

communication. Working condition affects - 1. 

Summary and conclusions. 

The developed probable-topological method for the risk determination of high 

voltage switchgear unexpected disruption of the electrical substation combines the 

matrix method of building circuit topology with the probabilistic method of 

predicting the residual life of electrical equipment. The probability of failure at the 

time interval is determined from the data of the current technical condition of a 

separate unit of switchgear. 
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Abstract. The numerical simulation of the stress-strain state of the bellows compensator in  

air intake system is presented. Bellows expansion joints are an integral part of many air or fluid 
supply systems in many installations and vehicles. Analytical methods are ineffective due to 
complex geometry in solving the problem of determining the stress-strain state of the bellows 
compensator in the air intake system, so it is advisable to use numerical calculation methods. 
Three-dimensional finite elements in the form of a tetrahedron were used to construct a finite-
dimensional model. Analysis of the stress-strain state has been carried out of the bellows 
compensator and its main components: the cardan ring, the crosspiece, the inner hinge ring, the 
outer hinge ring. 

Key words:  bellows compensator, numerical modeling, stress-strain state 
Introduction. 

The development of aircraft construction involves the creation of reliable 

structural elements in the air intake system of modern transport aircraft, so the urgent 

task is to determine the stress-strain state of the bellows compensation of the aircraft. 

Bellows expansion joints are an integral part of many air or fluid supply systems in 

many installations and vehicles. Due to the presence of compensators, the breakage 

from multi-cycle stresses is prevented. Bellows compensator is used to compensate 

for the thermal expansion of pipelines, as well as to compensate for the lack of 

coherence in pipeline systems that appears after installation work. 

In a critical situation, when the auxiliary power plant (APP) is started, a rapid 

supply of air is produced, which causes the pipes to heat up. Temperature causes the 

pipes to lengthen, and it is at this time that the presence of a compensator in the 

system of the APP plays an important role. The bellows allow them to move without 

damage to the pipes.  
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An auxiliary power plant is an auxiliary source of mechanical energy on a 

vehicle that is not intended for propulsion of transport. In many cases, the purpose of 

the APP is to start the main engine and provide energy transport to the parking lots. 

The aircraft's APP  is typically a relatively small gas turbine engine that is using to 

generate electricity, to create pressure in the hydraulic system, and condition the air 

while the aircraft is locating on the ground, to start the main engines, using to 

compress the air extracted from the supercharger. 

Problem setting and problem solving 

Analytical methods are ineffective due to complex geometry in solving the 

problem of determining the stress-strain state of the bellows compensator in the air 

intake system, so it is advisable to use numerical calculation methods [1,2].  Three-

dimensional finite elements in the form of a tetrahedron were used to construct a 

finite-dimensional model. 

In the three-dimensional case, all six components of deformation are taken into 

account. We can write the matrix - column of deformations using geometric equations 

in the form: 
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Stress matrix column is written as in the form in the general case: 
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The elasticity matrix for the isotropic material has the form: 
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This paper deals with the bellows compensator in the air intake system of 

modern transport aircraft, and determined its stress-strain state with a maximum 

design pressure of 4.8 MPa . 

An important part of the analysis is to determine the source code of the analysis 

code. Most analysis codes make it possible to specify what results should be in the 

source data. In this case, choose to display all the results of the calculation. The 

obtained results can be displayed graphically. Interactive presentation of results 

connects finite-elementary analysis and engineering representation. Having studied 

the color fill of the results, the deformation of the shape, the animation of the motion 

of the model and the numerical results, we can draw the appropriate conclusions. 
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The stress-strain state of the bellows compensator and its main components were 

analyzed: cardan ring, crosspiece, inner hinge ring, outer hinge ring, on the basis of 

modern numerical methods. The calculation was carried out by finite element in 

ANSYS software package [3].Tetrahedral linear elements were used. The number of 

elements was 98350.  

Equivalent voltages were determined by Mises' criterion   

Conclusion 

This approach allows to determine the location of possible destruction of the 

structure, and to optimize the geometry, which should increase the life of the bellows 

compensator. 
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Abstract. An approach to building a simulation model of distributed random processes using 

a multiagent approach is proposed. It is revealed that in the researched works of different authors 
the use of a certain type of simulation model for a specific case is proposed. It is shown that the 
basis of the simulation model is the corresponding logical-analytical model. It was found that the 
most convenient and easy to implement for the development of a distributed control system is the 
modeling of random processes based on a multi-agent approach. The use of graph theory is 
proposed, which provides a visual graphical representation of the control system. The multi-agent 
approach allows you to determine the main qualitative characteristics of the object in the dynamics. 

Key words: mathematical modeling, multiagent simulation, simulation model, intellectual 
agent, multi-agent system, random process. 

Introduction.  

In the modern conditions of the information society the tasks of increase of 

efficiency of technologies of reception, processing, distribution and use of the 

information in various spheres of life become more and more important. New 

modeling and research technologies help to solve these problems. One of such 

research methods is simulation modeling. This technology replaces the studied 

system with a model that describes the real system with sufficient accuracy. Then it is 

used to experiment to obtain information about this system. Experimentation with a 

model is called imitation – it is a process of reflecting the phenomenon without 

resorting to experiments on a real object. Simulation can be considered as a special 

case of mathematical modeling. There is a class of objects for which for various 

reasons analytical models are not developed, or methods of calculation of the 

received model are not developed. In this case, the mathematical model is replaced by 

a simulator or simulation model.  
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Creating such a model requires taking into account a large number of factors 

that are specific to a particular subject area. Therefore, this task cannot be trivial. In 

general, the problem is to develop a methodology for creating a simulation model of 

distributed random processes using a multi-agent approach. This will allow us to 

investigate the behavior of individual elements of the studied system and a more 

thorough approach to solving the tasks. Simulation modeling consists of four basic 

modern approaches (paradigms): modeling of dynamic systems, system dynamics, 

agent modeling and discrete-event modeling. System dynamics and modeling of 

dynamic systems operate in continuous processes over time. Discrete-event modeling 

and agent modeling operate on discrete processes in time. 

Modeling of dynamic systems [1-2] is describes the continuous-discrete behavior 

of systems, studies the interaction of continuous and discrete elements of the system 

as a whole. System dynamics [3-4] is focused on general quantitative estimates of the 

system. Graphic diagrams of causal relations and global influences of some 

parameters on others in time are constructed for the studied system. The model 

created on the basis of these diagrams is simulated on the computer. Discrete Event 

Modeling [2,9] is designed to describe and study the processes in which the dynamics 

of the system is represented by a sequence of operations. This paradigm considers 

only the basic states of the system and the moments of time that the system passes 

from one state to another, located sequentially, for example: "waiting", "order 

processing", "movement of goods", "unloading" and others. Agent modeling [6-7] is a 

modern modeling paradigm. This paradigm describes each object in the system as a 

separate entity. Used to study decentralized systems, the dynamics of which are 

determined by global rules and laws, which are the result of the interaction of agents. 

The advantage of this modeling is the ability to adapt to changes in environmental 

conditions. 

Unlike other paradigms, agent models are decentralized. The behavior of agents 

is determined at the individual level. The dynamics of the system arises as a result of 

the activities of many agents. Multiagent modeling is a more universal approach. It 

allows you to take into account any complex structures and behaviors. Another 
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important advantage of multi-agent modeling is that model development is possible 

in the absence of knowledge about global dependencies: it is necessary to determine 

the individual logic of behavior of process participants in order to build a multi-agent 

model and derive global behaviors. The multiagent model is easier to maintain, 

refinements are usually done locally and do not require global changes. 

The main part.  

Multiagent systems consist of a large number of artificial agents that work 

together. There are many definitions of an agent. What they have in common is that 

an agent is an entity that has activity, autonomous behavior, can make decisions 

according to a set of rules, can interact with the environment and other agents, can 

change. For existence, the agent must have special devices: receptors are receiving 

information from the environment, effectors are organs that affect the environment 

and the processor are processes information. 

Building agent models requires determining a large mass of agents and their 

behavior, choosing a platform for agent modeling, determining the relationship 

between agents and the theoretical foundations of this relationship. Identifying agents 

with the exact task of their behavior and interaction with other agents is the basis for 

developing agent models. The structure of a multiagent system is created from 

several intelligent agents and agents who produce new knowledge that allows you to 

modify the ontology according to existing concepts, related and coefficients of their 

existence. 

Each precedent is set by an ontology, which is part of the general ontology, and 

the ontology determines the precedent. To find the nearest precedents, we will define 

the distance between the precedent and the situation as the sum of the distances 

between the most important concepts of precedent and the current case. We have 

three centers of weight of precedent and three centers of weight of the current 

situation, we choose the three smallest of them and sum them. The amount thus 

obtained will be the distance between the precedent and the current situation. The 

distance thus determined depends on how the distance between two adjacent vertices 

is determined. Determine the distances between the vertices connected by a 
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connection: 
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where Pi and Pj are the coefficients of importance of the vertices Di and Dj, 

respectively; Yij is the coefficient of importance of the relationship between the 

vertices; A is a constant that depends on the specific ontology. Assume that Yii=∞, 

then xii =0. Next we find the centers of gravity of the conceptual graph. These are the 

first three vertices for which the average distance ix  is the smallest 1 min ii
x x= . 

The average distance ix  for the vertex Di is calculated according to the formula: 
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where n is the number of vertices of the graph, *
ijx  is the shortest path between the 

vertices Di and Dj, which is calculated using algorithms such as Ford, Dijkstra, 

Floyd-Warshall. 

Next, we look for the distance from this precedent to the current situation 

according to the conceptual graph that defines the ontology of the precedent. If the 

concepts of the current situation are not included in the conceptual graph, then the 

ontology of a given precedent is supplemented by the ontology of the entire 

intellectual agent, which includes this precedent. Otherwise, the necessary concept is 

no longer included in the ontology of the intellectual agent and its absence causes an 

increase in the distance to infinity, which means the remoteness of the precedent with 

the current situation. 

Conclusion.  

Traditional simulation approaches consider modeling objects as arithmetic 

mean, passive applications or as resources in the process. However, these methods do 

not take into account the individual characteristics of each of the objects of modeling. 

At the same time, it is because of these features that the dynamics of the system as a 

whole may change. Agent modeling is devoid of these shortcomings. it considers 
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objects as active, interacting elements capable of revealing individual properties. For 

this reason, agent modeling can be considered the best approach. In multiagent 

modeling, it is possible to influence the objects of modeling, which makes it possible 

to find such control effects on agents that can lead to the desired dynamics of a 

complex system. 
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Анотація. В роботі розглянуто питання транспортного обслуговування прокатних 

цехів при відвантаженні готової продукції залізничним транспортом з введенням в систему 
здвоєних операцій логістичного критерію управління потоковими процесами 

Ключові слова: транспортно-вантажний комплекс, рухомий склад, логістичне 
управління, прокатне виробництво, фазова трансформація. 

Abstract. Тhe issue of transport service of rolling shops at shipment of finished products by 
rail with the introduction of the system of dual operations of the logistic criterion of flow control is 
considered 

Key words: transport and cargo complex, rolling stock, logistics management, rolling 
production, phase transformation. 

Вступ. 

Взаємодія транспорту і виробничих цехів має два аспекти. По-перше, 

виробничо-транспортна система (ВТС) пов'язує магістральну мережу залізниць 

і виробництво, тобто виконує зовнішні перевезення. Надійність такого зв'язку 

обумовлюється характеристиками вхідних вагонопотоків і резервами на 

випадок, якщо їх параметри не задовольняють розрахунковим величинам. При 

цьому проходження вагонопотоків по транспортній мережі підприємства 

визначається тривалістю перебування у транспортно-вантажних комплексах, 

які диктують вимоги щодо термінів і тривалості вантажно-розвантажувальних 

операцій.  

По-друге, ВТС - сполучна ланка підрозділів підприємства, тобто виконує 

технологічні перевезення. Окрім внутрішньовиробничої нерівномірності, 

транспортне обслуговування ускладнює та обставина, що виробничі ритми 

цехів часто не узгоджені.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8uIT27-zQAhXIOSwKHRzHCaIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pstu.edu%2Findex.php%3Fid%3D2&usg=AFQjCNEP2-JLfvLslFp916KIbNYVAb1cEA&bvm=bv.141320020,d.bGg
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Таким чином, в динамічних умовах промисловий транспорт змушений 

підлаштовуватися до умов роботи цехів-постачальників і цехів-споживачів.  

Проблема взаємодії виробництва і транспорту вирішувалася багатьма 

дослідниками. Спочатку розглядалися конкретні випадки взаємодії без 

урахування системних властивостей промислового транспорту, динаміки 

транспортних і виробничих процесів. Подальший розвиток  цієї проблеми 

пов’язаний з пошуком форм і методів оптимізації управління вагонопотоками. 

Нові підходи ґрунтуються на двосторонньому розумінні взаємодії виробництва 

і транспорту з акцентом на активізацію можливостей виробництва [1]. Останнім 

часом найбільш широкого поширення набули логістичні принципи управління 

потоковими процесами, засновані на функціональній інтеграції учасників 

виробничо-транспортних процесів, а також реалізації резервів, закладених в 

узгодженні матеріальних і документо-інформаційних потоків на різних етапах 

їх проходження [2,3].  

Метою цієї роботи є розробка методики організації взаємодії прокатних 

цехів і транспорту при відвантаженні продукції на основі логістичних 

принципів. 

Логістичний підхід до вирішення завдань управління у логістичних 

ланцюгах транспортно-вантажних комплексах  (ТВК) підприємства дозволив з 

нових позицій розглянути і удосконалити організацію пропуску і переробки 

вантажних потоків для забезпечення своєчасної доставки вантажів виробничим 

цехам і вивозу готової продукції споживачам. На металургійних підприємствах  

логістіческими  ланцюгами можна представити потокові процеси: від входу на 

підприємство до цеху-споживача (подача сировини в доменне, агломераційне, 

коксохімічне виробництва); від цеху-виробника продукції до виходу з 

підприємства (відвантаження листового, сортового прокату, труб), а також 

технологічні перевезення між виробничими цехами.  

Сутність логістичного управління полягає у формуванні єдиного діючого 

технологічного циклу, що об'єднує виробничий (вантажний) і транспортний 

модулі, а безперервність процесу взаємодії модулів з різним тактом виконання 
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груп операцій досягається шляхом синхронізації їх роботи [4]. 

Вживання даного методу до вирішення питань просування вагонопотоків є 

перспективним направленням в організації транспортного обслуговування 

виробництва та дозволяє  розробити методику організації взаємодії прокатних 

цехів і транспорту при відвантаженні продукції на основі логістичних критеріїв. 

Дослідження показали, що логістичний критерій є комплексним 

показником, який забезпечує відвантаження відповідної кількості 

матеріального у прокатному цеху. Таким чином, можна зробити висновок, що 

логістичний критерій, що містить в собі тривалість технологічних операцій, дає 

можливість визначення не лише загальної тривалості перебування синтез-

потоків у ТВК відвантаження, але і тимчасових параметрів, пов'язаних з 

вагонопотоком. До них відносяться: термін подачі рухомого складу на станцію, 

що обслуговує прокатний цех; термін подачі рухомого складу у прокатний цех; 

термін прибирання навантажених вагонів із цеху. 

Визначення часу подачі-прибирання вагонів пов'язане з характером руху 

синтез-потіка в транспортно-експедиційному модулі і розрахунком 

логістичного критерію. Для цього складається векторно-скалярна матриця 

операцій  матеріальним і документально-інформаційним потоком в провідному 

модулі [4]. Встановлюється їх технологічна послідовність і статистичні 

характеристики їх тривалості. Практична реалізація цієї матриці виконується у 

вигляді імовірнісної  мережної моделі. При цьому трактування критичного 

шляху відповідатиме максимальній тривалості виконання транспортно-

експедиційних операцій, тобто величина яких дозволяє встановити тимчасові 

параметри прибирання вагонів із цеху.  

Параметр, що характеризує термін подачі рухомого складу на станцію, є 

тимчасовим нормативом, який лежить в основі роботи залізничного транспорту 

і визначається таким чином:  

уп
фгр

п
ст

п tТT −−= . , год.     (1) 

ст
пT – час, до якого необхідно подати рухомий склад на станцію, що 
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обслуговує прокатний цех, год.; 

упt −  – тривалість прибирання навантажених вагонів з вантажного фронту і 

постановки порожніх, год. 

З введенням логістичного критерію в систему подачі порожніх вагонів при 

обслуговуванні прокатного виробництва загальна схема руху вагонопотоків 

змінюється. При цьому зберігається технологія процесу підбору рухомого 

складу і кількість подач на станцію навантаження протягом доби, а  

логістичний критерій трансформує час постановки вагонів у цех. 

Застосування в системі здвоєних операцій логістичного критерію дозволяє 

моделювати процес оперативного управління подачею рухомого складу в 

транспортно-вантажні комплекси  промислових підприємств.  

Серед точних математичних методів, що знайшли своє застосування при 

оптимізації оперативного управління в транспортних системах, слід зазначити 

математичне програмування, модель якої включає сукупність невідомих 

величин, діючи на яких, систему можна удосконалювати. У якості цільової 

функції в таких моделях може бути прибуток, обсяг випуску або реалізації, 

витрати виробництва, тимчасові параметри процесів, витрати звертання і так 

далі. 

Таким чином, доцільно як метод знаходження оптимального часу підбору і 

подачі рухомого складу в прокатний цех відповідно до термінів подачі вагонів, 

які встановлені логістичною технологією організації взаємодії прокатного цеху 

і транспорту, застосування лінійного програмування. 

За допомогою математичного апарату лінійного програмування  

визначений оптимальний режим взаємодії прокатних цехів і транспорту  в 

режимі реального часу, а саме: добовий план подачі вагонів під вантаження з 

урахуванням приналежності вагонів різним власникам рухомого складу, що 

забезпечує найменші фінансові втрати підприємств [5].  

Висновки.  

1. Розроблено методику організації взаємодії прокатних цехів і транспорту 

при відвантаженні продукції на основі введення в систему підготовки і підбору 
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рухомого складу логістичного критерію.  

2. На основі логістичного критерію встановлені параметри взаємодії 

прокатного цеху і залізничної станції при здійсненні вантажних операцій, а 

також методика їх розрахунку. 
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Анотація. В роботі розглядається наукове обґрунтування складу і технології 

виготовлення екстемпоральної мазі на основі сульфацилу-натрію для застосування в 
дерматологічній практиці. 

Ключові слова: екстемпоральні лікарські засоби, мазь, сульфацил-натрію, технологія.  
Abstract. The scientific substantiation of the composition and technology of extemporaneous 

ointment based on sulfacil sodium for use in dermatological practice is considered in the work. 
Key words: extemporaneous drugs, ointment, sodium sulfacyl, technology. 
Вступ.  

Потреба фармацевтичного ринку України в екстемпоральних лікарських 

формах, не дивлячись на широкий асортимент ліків промислового виробництва, 

досі зберігається і залишається актуальною.  

Цей факт не оминає і м’які лікарські засоби,особливо для стаціонарів, адже 

існуючий асортимент лікарських препаратів заводського виготовлення не може 

заповнити необхідний хворим спектр лікарських засобів, тим більше що є такі, 

які не випускаються промисловістю, у зв'язку з різними причинами. 

Отже, розробка і виготовлення в умовах аптеки м’яких лікарських форм за 

рецептом лікаря є перспективним напрямком для фармацевтичної галузі 

України. Для підвищення їх якості в умовах екстемпорального виготовлення 

доцільною є розробка технологічних інструкцій. 

Основний текст. 

Сьогодні на основі сульфацилу-натрію виготовляють мазі з концентрацією 

10 %, 20 % та 30 % діючої речовини. Сульфацетамід натрію — синтетичний 
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антибактеріальний препарат з групи сульфаніламідних препаратів для 

місцевого застосування.  

Субстанція має бактеріостатичну дію, що полягає у порушенні синтезу 

мікроорганізмами фолієвої кислоти та блокуванні засвоєння мікроорганізмами 

параамінобензойної кислоти. До препарату чутливі наступні збудники: 

стафілококи, стрептококи, Escherichia coli, шиґели, Bacillus anthracis, 

Corynebacterium diphtheriae, токсоплазма, нейсерії та деякі хламідії.  

Сульфацил-натрію добре замінює різні антибіотики, тому його і 

використовують не тільки як офтальмологічні краплі, але і як засіб для 

лікування вушних інфекцій. При екземі зовнішнього слухового проходу часто 

виявляють грибки роду аспергілюс та дріжджові грибки. Захворювання може 

розвинутись внаслідок сенсибілізації до гнійних виділень при хронічних отитах 

чи ЛЗ, які закапують у вухо.  

Сульфацил-натрію, завдяки своїм потужним бактерицидним властивостям, 

має широкий спектр дії, тому лікарі використовують мазь на основі 

сульфацилу-натрію при лікуванні гострої ї хронічної екземи та грибкових 

уражень ділянок зовнішнього вуха. Препарат ефективно зупиняє розмноження 

бактерій в порожнині вуха, завдяки чому блокує інфекційні запалення. 

З огляду на вищенаведене, впровадження належної аптечної практики у 

вітчизняне екстемпоральне виготовлення м’яких ЛФ із застосуванням 

ефективної субстанції сульфацил-натрію є доцільним завданням аптечної 

технології ліків. 

Тому, метою досліджень стало обґрунтування складу та раціональної 

технології виготовлення, а також визначення показників якості 

екстемпоральної мазі з сульфацилом-натрію для застосування в дерматології.  

Фізико-хімічні властивості сульфацетаміду натрію (ДФУ, 2-е вид., Т. 2, С. 

600) наведено у таблиці 1. 

Склад екстемпорального лікарського засобу у формі мазі на 20,0 г: 

Сульфацетаміду натрію    2,0 г 

Вазеліну     18,0 г 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://uk.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
https://uk.wikipedia.org/wiki/Corynebacterium_diphtheriae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%97


The current stage of development of scientific and technological progress' 2021                                 February 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    24 

Таблиця 1 

Фізико-хімічні властивості сульфацетаміду натрію 

Загальні властивості 
Латинська назва Sulfacetamidum Natricum 
Хімічна формула С8Н9N2NаО3S 
Синоніми Сульфацил-натрію 

Суламід натрію 
Вища разова доза внутрішньо 2,0 г 
Вища добова доза внутрішньо 7,0 г 
Летальна доза (ЛД50, в мг/кг) 6000 (миші, підшкірно) 

Фізичні властивості 
Стан білі кристали 
Запах без запаху 
Молярна маса 254,2 г/моль 
Температура плавлення 183 °C 

Хімічні властивості 
рН 8,5-9,5 (5 % водний розчин) 
Розчинність у воді легко розчинний 
Розчинність в ефірі, хлороформі, етанолі не розчинний 

 

Cульфацил-натрію – легко розчинна речовина, але для змащування 

уражених ділянок зовнішнього вуха, потрібно приготувати мазь суспензійного 

типу. Для приготування 20,0 г мазі з 10 % вмістом сульфацилу-натрію вазелін 

застосовують як самостійну мазеву основу.  

Згідно настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 «Вимоги до виготовлення 

нестерильних лікарських засобів в умовах аптек», мазі-суспензії виготовляють 

шляхом диспергування твердих порошкоподібних лікарських речовин з 

мазевою основою. Якщо лікарські речовини прописані в кількості від 5 % до  

25 %, то їх ретельно розтирають у ступці спочатку у сухому стані, а потім – з 

половинною кількістю (від маси речовин) розплавленої основи. З метою 

зменшення втрат невелику кількість основи краще підплавляти безпосередньо в 

підігрітій ступці.  

Технологія приготування. У підігріту до 50-60 0С ступку поміщають  

2,0 г сульфацил-натрію і розтирають у сухому вигляді, а потім з 1,0 г вазеліну 
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до утворення тонкої однорідної маси. До отриманої суміші за декілька 

прийомів додають залишок вазеліну і перемішують до однорідності.   

Готову мазь переносять у мазевий контейнер, закупорюють кришкою та 

наклеюють № рецепта. Оформляють до відпуску етикетками «Зовнішнє», 

додатковими «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати у захищеному від 

світла місці», «Берегти від дітей». 

В процесі розробки технологічної інструкції на приготування мазі з 

сульфацилом-натрію опрацьовано 9 розділів технологічної інструкції. Наведено 

характеристику основної та допоміжних речовин, використаного обладнання і 

матеріалів. 

Мазь зберігають відповідно до фізико-хімічних властивостей речовин, що 

входять до їх складу, при температурі не вище 25 0С або в холодильнику  

(3-5 0С) протягом 10 діб. 

Контроль якості розробленої мазі складається у перевірці: зовнішнього 

вигляду лікарського засобу, кольору, запаху, однорідності змішування, розміру 

частинок, маси вмісту контейнера, герметичності контейнера, відповідності 

упаковки фізико-хімічним властивостям інгредієнтів.  

Ідентифікація сульфацилу-натрію.  

1. З купруму (ІІ) сульфатом утворює осад блакитно-зеленого кольору, що 

не змінюється при стоянні.  

2. У результаті кислотного гідролізу відчувається запах оцтової кислоти, 

яку визначають за утворенням етилацетату. 

Висновки. 

Теоретично обґрунтовано раціональний склад і технологію мазі для 

застосування в дерматологічній практиці, яка містить в якості діючої речовини 

протимікробний засіб – сульфацил-натрію. 

За результатами досліджень розроблено технологічну інструкцію на 

приготування дерматологічної мазі з сульфацилом-натрію в умовах аптеки. 

Запропоновано методи ідентифікації та кількісного визначення основної 

речовини (сульфацил-натрію). 
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AGE-RELATED CHANGES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL POTENTIAL 

OF PEOPLE OF WORKING AGE 
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Анотація. В результаті психофізіологічної діагностики осіб працездатного віку було 

виявлено, що швидкість вікового регресу професійних функцій працівника відображає 
узагальнення вікових змін в організмі людини, рівень набутого професійного досвіду та 
ступінь адаптації до умов праці. Доведено, що детермінантами прискореного професійного 
старіння виступають умови трудової діяльності та спосіб життя (нервово-емоційна 
напруженість, гіпокінезія).  

Ключові слова: психофізіологічний потенціал, працездатність, темп старіння, 
функціональний стан, віковий фактор. 

Abstract. As a result of psychophysiological diagnosis of persons of working age, it was found 
that the rate of age-related regression of professional functions of the employee reflects the 
generalization of age-related changes in the human body, the level of professional experience 
acquired and the degree of adaptation to working conditions. It was proved that the determinants of 
accelerated professional aging are working conditions and lifestyle (neuro-emotional tension, 
hypokinesia). 

Key words: psychophysiological potential, efficiency, aging rate, functional status, age factor.  
Вступ.  

На сьогодні до причин кризової демографічної ситуації в Україні відносять 

сукупність несприятливих економічних, соціальних та екологічних чинників. 

Водночас, згідно даних демографічного прогнозу, тенденція до зростання 

питомої частки осіб пенсійного віку в загальній структурі населення нашої 

держави буде збережена. У процесі системної трансформації економіки 

України розв'язання проблеми професійного довголіття базується на двох 

магістральних напрямках: забезпечення раціонального працевлаштування та 

стимулювання зайнятості кваліфікованих працівників. Однак, практичні 

потреби суспільства межують з ускладненням виробництва та підвищенням 

вимог до психофізіологічних якостей працівників. Регулювання ринку праці 

здійснюється шляхом організації й перекваліфікації робочої сили, при чому 
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різними формами навчання й переорієнтації постійно охоплено до 35 % 

дорослого населення країни. Наявна тенденція збільшення попиту на робочі 

вакансії, що свідчить про їх затребуваність. З іншого боку, сучасні 

демографічні дані свідчать про постійне зростання кількості осіб старшого віку 

в загальній структурі населення. Існуюче протиріччя визначає актуальність 

вирішення проблеми професійного довголіття.  

Основний текст.  

Відомо що, трудовий потенціал людини відображає динамічний процес 

взаємного узгодження його складових (особистісної, кваліфікаційної та 

психофізіологічної), механізм керування яким спрямований на поєднання 

творчих здібностей і професійного досвіду працівника з його функціональними 

можливостями.  

Наразі в умовах професійного старіння психофізіологічний потенціал 

працівника набуває найбільш істотного значення як базисної основи для 

підтримки особистісного і професійного розвитку та визначає успішність 

реалізації трудового потенціалу (рис. 1.). 
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Рис. 1 - Зв'язок структури трудового потенціалу людини із професійним 

старінням 

 

З точки зору фізіологічного бачення психофізіологічний потенціал 

конкретної людини визначається параметрами стану здоров'я, темпу старіння, 
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вищої нервової діяльності, працездатності, що забезпечують успішне 

виконання трудових функцій. Отже, психофізіологічний потенціал, як 

складовий компонент трудового потенціалу, відображає рівень професійного 

здоров’я фахівця. У цьому контексті з метою доповнення наукового розуміння 

проблеми професійного старіння людини було проведено аналіз результатів 

обстежень 500 працездатних осіб віком 21 – 82 роки, професійно пов’язаних із 

різними видами праці. 

Дослідження проводилось за допомогою спеціально організованих етапних 

вимірювань параметрів психофізіологічного потенціалу працівників різного 

віку, відповідно до поставлених завдань, при використанні двох методів: 

поперечного (455 осіб) і лонгітудинального – моніторинг функціональних 

можливостей забезпечення ефективності праці 45 науковців (із них 28 жінок) в 

динаміці 12 років досліджень кожні 4 роки. Оцінку фізіолого-вікових змін 

функціонування організму працівників проводили згідно з ергономічним 

підходом, що характеризує професійне здоров’я фахівця за наступними 

функціональними станами: "адекватної мобілізації" (нормальний та граничний) 

та "динамічного неузгодження" (патологічний) [1, 2].  

Аналіз результатів досліджень дозволяє констатувати вікове збільшення 

фізіологічної "ціни" реалізації професійних здібностей та навичок за 

параметром збільшення питомої частки осіб з прискореним темпом старіння до 

56 % за рахунок зменшення кількості осіб з фізіологічним темпом старіння 

(рис. 2).  

Зрозуміло, що випередження функціональним віком календарного вказує 

на наявність факторів ризику виникнення віко-асоційованих хвороб. До них 

належать такі чинники, як забруднення зовнішнього середовища, малорухливий 

спосіб життя, психічно-емоційне перенапруження, нераціональне і 

незбалансоване харчування, шкідливі звички. 

За аналізом віко-залежних параметрів функціонального стану обстежених 

осіб другого періоду зрілого віку та літнього віку, порівняно з контролем, 

можна констатувати вікову регресію показників серцево-судинної та дихальної 
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систем, що вказує на тенденцію до вікового зниження стійкості до умов 

гіпоксії. Крім того, у обстежених працівників після 55 років ознаки стабільної 

гіпертонії мали 42 % жінок та 13 % чоловіків [3].  

 

 
Рис. 2 - Розподіл питомої частки осіб (%) в межах вікових груп з 

відповідним темпом старіння (прискореним, фізіологічним, уповільненим) 

 

Порівняльний аналіз результатів обстежень осіб розумової та фізичної 

праці виявив достовірні розбіжності певних показників стану кардіо-

респіраторної системи, пов’язані зі специфікою трудової діяльності та впливом 

гіпокінезії. У досліджуваних осіб розумової праці виявлено тенденцію до 

вікового збільшення показника надлишкової маси тіла, що свідчить про ризик 

виникнення порушень мозкового кровообігу з віком, при чому у чоловіків та 

жінок. У фізіології праці прийнято використовувати показники м’язової сили та 

витривалості як параметри ефективності використання рухового апарату 

людини при дослідженнях професійного старіння. Аналіз даних підтвердив 

динамічне погіршення функціонального стану рухового апарату з віком. 

Враховуючи фундаментальні положення фізіологічної кібернетики, згідно якої 

опорно-руховий апарат людини виступає об'єктом управління центральної 

нервової системи, використання фізіологічної діагностики відповідних 

параметрів дозволяють проводити оцінку донозологічних станів людини та 

вікових порушень [3]. Вікове погіршення функції вестибулярного апарату 

можна констатувати за показником статичного балансування (тест виконується 
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стоячи на лівій нозі, очі заплющені). Слід відмітити, особи фізичної праці 

мають достовірно кращі параметри динамометрії та статичного балансування, 

що на наш погляд, пов’язане з умовами трудової діяльності.  
Висновки.  

Отримані результати визначають психофізіологічний потенціал працівника 

як вихідну точку для реалізації його професійних можливостей. Важливого 

практичного сенсу набувають пошуки засобів профілактики прискореного 

професійного старіння, орієнтованих на зменшення ризиків виникнення 

загрозливих для життя вікових захворювань. Виявлені вікові зміни 

функціонального стану обстежених працівників однонаправлені та 

характеризуються звуженням адаптаційних резервів кардіо-респіраторної 

системи та опорно-рухового апарату.  
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Анотація. В даному дослідженні проаналізовані основні проблеми пов'язані з 

хірургічним лікуванням розриву дистального сухожилка біцепса двоголового м'яза. Метою 
даного дослідження було порівняти два методи оперативного лікування розриву 
дистального сухожилка двоголового м'яза плеча. Детально описана методика оперативного 
втручання з використанням кортикального ґудзикового фіксатора і його ключові етапи. В 
даному дослідженні була здійснена оцінка функціонального результату лікування за 
допомогою шкали DASH. Отримані результати були оброблені за допомогою 
статистичного аналізу даних. Визначено переваги та недоліки зазначеного методу щодо 
аналогічних, його роль в хірургічному лікуванні розриву дистального сухожилка біцепса. 

Ключові слова: пошкодження сухожилка, сухожилля біцепса, рефіксація, оперативне 
лікування. 

Abstract. The main problems associated with the surgical treatment of distal biceps tendon 
rupture were analyzed in this study. The aim of this study was to compare two methods of surgical 
treatment of distal biceps tendon rupture.  The technique of surgical intervention with using a 
cortical button fixator and its key steps are described in detail. The functional outcome of the 
treatment was assessed using the DASH scale. The results were processed using statistical data 
analysis. The advantages and disadvantages of this method over similar methods and its role in the 
surgical treatment of this pathology were determined. 

Key words: Tendon injury, biceps tendon, refixation, surgical treatment. 
Вступ.  

Розрив дистального сухожилка біцепса – травма, що частіше уражає 

чоловіків працездатного віку, тому час та якість реабілітації має велике 

соціально-економічне значення. За даними досліджень – консервативна тактика 

лікування значно збільшує терміни лікування та супроводжується 

незадовільними функціональними результатами. У статті розглянуті основні 

проблеми хірургічного лікування розриву дистального сухожилка біцепса 

плеча. На сьогодні існує багато методик оперативного лікування, серед яких: 

анкерна фіксація до горбистості променевої кістки; фіксація дистального 
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сухожилка біцепса шляхом використання кортикального ґудзикового фіксатора 

овальної форми, тощо. В статті наведені основні методи лікування, їх переваги 

та недоліки.  

Мета дослідження.  

Провести порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування розриву 

дистального сухожилка біцепса плеча із використанням анкерної фіксації та 

фіксації за допомогою кортикального ґудзикового фіксатора овальної форми.  

Матеріали і методи.  

Дослідження виконувалось методом ретроспективного аналізу результатів 

хірургічного лікування 29 пацієнтів з розривом дистального сухожилка біцепса 

плеча, пролікованих у період з 2017 по 2020 рік на базі травматологічного 

відділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Пацієнти були поділені на дві 

групи: 13 пацієнтів було прооперовано методом анкерної фіксації (перша 

група), 16 пацієнтів – методом фіксації за допомогою кортикального 

ґудзикового фіксатора овальної форми (друга група). Оцінювання проводилось 

за допомогою шкали DASH на 2 тижні, 2 та 12 місяцях після оперативного 

втручання. 

Результати.  

Оцінка в першій та другій групах за шкалою DASH становила: на момент 

первинного огляду 76,8±7,16 та 74,31±6,44 відповідно; на 13-15 добу після 

оперативного втручання 55,08±5,81 і 52,25±7,38 відповідно; через 2 місяці після 

оперативного втручання 24,32±5,31 та 21,0±6,12; через рік після оперативного 

втручання оцінка 12,15±4,41 і 8,19±5,5 відповідно в обох досліджуваних групах. 

Висновки.  

Після статистичного аналізу отриманих даних було з’ясовано, що суттєва 

різниця у функціональному результаті у ранньому та віддаленому 

післяопераційному періоді відсутня в обох групах, але у пацієнтів, оперованих 

методом фіксації дистального сухожилка біцепса кортикальним ґудзиковим 

фіксатором визначається менша кількість ускладнень. 
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Фиг.1.  Оцінка за шкалою DASH на момент надходження,  

за 2 тижні, 2 місяці та 12 місяців після операції. 
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Abstract. The work studied the activity of biochemical markers of the oral fluid in workers of 
iron ore production, revealed their relationship with the degree of exposure to harmful production 
factors. Biochemical parameters of the oral fluid of iron ore workers pathologies of organs and 
tissues of the oral cavity indicate a weakening of the body's defenses and the formation of 
conditions for growth. 

Key words: biochemical markers of the oral fluid, workers, iron ore production 
Аннотация. В работе изучена активность биохимических маркеров ротовой 

жидкости у рабочих железорудного производства, выявлена их взаимосвязь со степенью 
воздействия вредных производственных факторов. Биохимические показатели ротовой 
жидкости  рабочих  свидетельствуют об ослаблении защитных сил организма и 
формировании условий для роста патологиях органов и тканей ротовой полости. 

Ключевые слова: биохимические маркеры ротовой жидкости, рабочие, железорудное 
производство. 

 The main pathogenetic factor of the onset and development of diseases of the 

hard tissues of the teeth is considered to be dental plaque and waste products of 

microorganisms, which constitute its basis. This factor shifts the emphasis of 

preventive complexes to hygienic education of the population, to professional oral 

hygiene, competent development and appointment of sound methods and methods of 

personal hygiene with mandatory motivation of the patient to carefully follow the 

recommendations of the dentist. The change in the elemental composition of saliva 

plays an important role in the etiology of dental diseases. 

Purpose of the study: to assess the activity of biochemical markers of the oral 

fluid in workers of iron ore production, to reveal their relationship with the degree of 

exposure to harmful production factors. 

Materials and research methods. The study involved 256 workers aged 20 to 60 

years with work experience of 5-20 years, which constituted the main group of the 

surveyed. Among them were persons suffering from dust bronchitis (sample size - 
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95), dust bronchitis and vibration sickness - 96 workers, with vibration sickness - 65. 

The control group consisted of 79 employees who had indirect contact with 

hazardous production factors of an industrial facility, comparable in age and gender. 

In the oral fluid, biochemical markers were assessed - the activity of catalase (a 

marker of the state of the antioxidant system) and lysozyme (the level of nonspecific 

resistance). The activity of catalase in the oral fluid was determined using a method 

based on the ability of hydrogen peroxide, which did not react with catalase, to 

combine with molybdenum salts to form a stable orange complex. The color intensity 

is proportional to the catalase activity, which was expressed in millikatals / L of the 

oral fluid [1]. 

Determination of the activity of lysozyme in the oral fluid was carried out by a 

bacteriological method based on the ability of lysozyme to lyse bacteria. When 

lysozyme interacts with a substrate of Micrococcus lysodeikticus, the substrate is 

cleared, which is recorded spectrophotometrically. The degree of clearing is 

proportional to the activity of lysozyme, which was expressed in units / ml of oral 

fluid [2]. 

Research results and their discussion. It should be noted that all examined 

patients had an insufficient level of oral hygiene and the intensity of periodontal 

tissue damage increased with age. 

Biochemical parameters of the oral fluid also testify to a significant effect on the 

health of miners, the duration of their work in mining conditions (Fig. 1, Fig. 2). 

In the oral fluid, there is a significant decrease with age of miners in the activity of 

the enzyme catalase, which is a marker of the antioxidant system and lysozyme, 

which reflects the level of nonspecific resistance, which indicates a weakening of the 

body's defenses and the formation of conditions for the growth of pathologies of 

organs and tissues of the oral cavity. 

Conclusions.  Thus, on the basis of clinical and laboratory studies in workers of 

mining enterprises suffering from dust bronchitis and vibration sickness, a 

pronounced decrease in the activity of biochemical markers of saliva was noted in 

comparison with persons of the same age who were not employed in mining. 
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Analysis of the results of examinations in miners showed a constant increase in the 

prevalence of signs of pathology in the oral fluid. 
 

 
Figure: 1. Age dependence of catalase activity (μkat / l ) in the oral fluid in 

mining workers 
 

 
Figure: 2 Age dependence of  lysozyme activity (μkat / l )  in the oral fluid in 

mining workers 
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Abstract. The article presents the results of an assessment of the cancer inhalation risk of 

exposed population groups in three cities of the Severodonetsk-Lisichansk agglomeration. It was 
shown that the cancer risk exceeds the permissible limits, while the subpopulations of women and 
children are most vulnerable to the action of carcinogenic substances. 

Key words: urban agglomeration, cancer risk, exposed population groups, unacceptable 
level. 

Introduction.  

The Severodonetsk-Lisichansk agglomeration is the main industrial and 

transport center of the Luhansk region of Ukraine. It has 47 settlements, including the 

core-cities of Severodonetsk, Lisichansk and Rubizhne, located in close proximity to 

each other, characterized by mutual influence, the total population is about 360,000 

people [1].  

Over the past decade, living conditions in the agglomeration have changed 

markedly, the population has become more vulnerable to the effects of external 

factors (natural, technogenic and social), which directly or indirectly affects health. 

According to [2], in 2019, mortality in Ukraine due to increased air pollution was 

1035 people per million of population, which brought our country to the 1st place in 

the ranking of 163 countries.  

The risk assessment methodology underpins the initiation of strategies to reduce 

emissions of pollutants at the lowest cost, in order to minimize their negative impacts 

on human health, ecosystems and climate change. The public has the right to be 

informed about the concentrations of pollutants and their potential harm to health, as 

well as about the measures taken by the authorities to reduce pollution levels and the 

steps the public should take to reduce exposure.  
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Main text.  

Severodonetsk-Lisichansk agglomeration is industrial, has a lot of stationary and 

mobile sources of emissions of various compositions. The cities of Rubizhne and 

Lysychansk have been in the top-10 of Ukrainian cities for the air pollution index 

(IPA) for many years. 

In the work, we assessed the inhalation cancer risk, since the risk from this route 

reaches 80% of all health risks.  

Analysis of the official information of the Department of Environment and 

Natural Resources of the Luhansk administration shows that the air of all cities of the 

agglomeration contains the carcinogen formaldehyde (according to the classification 

of the International Agency for Research on Cancer, Group 2A, affects the 

respiratory system) in a constant concentration. It exceeds the average daily rate by 2-

4 times or even 7-10 times. In addition, chromium (Group 1, affects the respiratory 

and immune systems) and aniline (Group 3, affects the hematopoietic system, 

spleen), Rubizhne – aniline and nitrochlorobenzene, Lisichansk – nitrochlorobenzene 

(Group 3, affects the respiratory and hematopoietic systems, spleen). Only Groups 1 

and 2 substances are considered for the assessment of cancer risk.  

The table shows the results of assessing the individual (ICR) and population 

(PCR) cancer risks (based on a conservative approach – chromium is accepted as 

Cr(VI), i.e. the most dangerous) of exposed groups through a unit risk URi: 

URi= SFi ×1/m×V,     (1) 

SFi – the slope factor for inhalation exposure; m – average body weight, kg; V – daily 

ventilation of the lungs, m3/day); 

ICRi=URi×Ci,         (2) 

Ci – average daily concentration of a carcinogen in the air; 

PCR=ICR×N,         (3) 

N – number of people in the exposed group. 

Children (0-15 years old), women and men (16-65 years old), and elderly people 

(>65 years old) were considered as the exposed groups. 
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The results of assessment health carcinogenic risk of the population  

of the Severodonetsk-Lysychansk agglomeration 

Pollutant SFi, 
(mg/kg*day)-1 

URi 
children 

URi 
women 

URi  
men 

URi 

elderly 

chromium 42 15 15,21 13,80 12,00 
formaldehyde 0,046 0,01643 0,01666 0,01511 0,01314 

Severodonetsk Ci, mg/m3 ICRi 
children 

ICRi 
women 

ICRi 
men 

ICRi 
elderly 

chromium 0,00007 0,00105 0,00106 0,00097 0,00084 
formaldehyde 0,008 0,00013 0,00013 0,00012 0,00011 

Total ICR  0,00118 0,00120 0,00109 0,00095 
group size, 

humans 112000 12690 35780 30260 33270 

PCR 122 15 43 33 31 

Rubizhne Ci, mg/m3 ICRi 
children 

ICRi 
women 

ICRi 

men 
ICRi 

elderly 
formaldehyde 0,008 0,00013 0,00013 0,00012 0,00011 

group size, 
humans 57000 6460 18210 15400 16930 

PCR 7 1 2 2 2 

Lisichansk Ci, mg/m3 ICRi 
children 

ICRi 
women 

ICRi 
men 

ICRi 
elderly 

formaldehyde 0,008 0,00013 0,00013 0,00012 0,00011 
group size, 

humans 96000 10880 30670 25930 28520 

PCR 12 1 4 3 3 
Authoring 
 

In the cities of Rubizhne and Lysychansk, the individual cancer risk is in the 

range of 10-3 10-4, which, according to [3], is recognized as average, acceptable for 

working environment, and dynamic control over the population is necessary with a 

decision on measures to manage risk. However, in the system of criteria for risk 

levels recommended by the US EPA, incremental risks greater than one in 10 000 

(10-4) are considered to be unacceptable. In Severodonetsk, the cancer risk exceeds 

10-3, it is high for all systems, i.e. unacceptable for the working environment and the 

population and it is necessary to take measures to eliminate or reduce the risk. 

Otherwise, it will lead to 122 additional (background) cases of cancer in the city 

during the average life expectancy.  
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We have determined the specific cancer risk per 100 thousand people to 

compare the risk in the cities of agglomeration. The specific carcinogenic risk for the 

population of Severodonetsk is 109 cases, in Rubizhne and Lisichansk – 12 cases 

each. This indicator demonstrates that the population of Severodonetsk is exposed to 

the negative influence of carcinogenic substances in the air, 9 times more than the 

population of Rubizhne and Lisichansk due to the presence of chromium.  

The female subpopulation, which includes people of childbearing age and 

children are the most vulnerable to carcinogens, this is of particular concern. 

It should be added that there are studies on the stimulation of carcinogenesis by 

sulfurous anhydride, nitrogen oxides, formaldehyde, etc. These substances, even in 

small doses in the body, synchronously with the carcinogen (benz-a-pyrene), promote 

a modifying effect on carcinogenesis, which is manifested in its activation [4].  

Summary and conclusions. Air quality cannot be considered safe for health 

and requires urgent action. Sources of chromium emissions must be identified for 

effective risk management; it is necessary to determine the proportion of 

formaldehyde that is emitted from transport and stationary sources. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности загрязнения воздуха и местности в центре 
города Туркестан в связи с использованием угля для отопления. Указана опасность такого 
загрязнения на состояние древнего Мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави. 
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Abstract. The features of air and terrain pollution in the center of Turkestan city in connection 

with the use of coal for heating are considered. The danger of such pollution on the state of the 
ancient Mausoleum of Khoja Ahmed Yassavi is indicated. 

Key words: air pollution, satellite images, Yasavi mausoleum 
Введение.  

Уходит в глубокую историю информация о “лондонском смоге”, 

обусловленном использованием угля для отопления жилищ Англии, постепенно 

уменьшается доля угля и в частном секторе огромных городов Китая, ослабляя 

в них сильную задымленность воздуха. Мир в целом ориентируется на 

газификацию жилья, использование электроэнергии, на оздоровление 

атмосферы населенных пунктов и повышение качества жизни, на уменьшение 

антропогенного прессинга на окружающую среду. Однако еще немало городов в 

аридных регионах, где мировые тенденции реализуются медленно, где в 

частном секторе для отопления все еще используется преимущественно уголь и 

местные горючие материалы. А воздух в них, особенно зимой, насыщен 

газообразными продуктами горения и сажей. 

Анализ ситуации.  

Местными властями повсеместно предпринимаются усилия по улучшению 

условий жизни, газификации жилья, централизованному водоснабжению, 

переустройству городской инфраструктуры. Примером таких объектов стал и 

город Туркестан в Южном Казахстане, ставший недавно центром области. 

Изменения здесь очевидные, город преображается к лучшему. Но на все эти 

изменения нужны большие средства и, конечно, время. Поэтому старая 

застройка центра города все еще отапливается углем, зимой воздух загазован, 

местность покрывается сажей, видной на космических снимках. 
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Но не только на условия жизни людей влияет такая ситуация. В центре 

города Туркестан находится выдающийся памятник казахского народа – 

Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, который поразид автора величием еще в годы 

научных исследований Арысь-Туркестанского ирригационного массива. А ведь 

и этот памятник средневековья испытывает влияние загряненной атмосферы. 

    
Рис. 1. Общий вид Мавзолея 

 
Уникальный памятник средневековья 7 веков возвышается над равниной 

Туркестанской области Казахстана. Он виден уже на расстоянии около 10 км от 

города Туркестан, а вблизи поражает красотой и архитектурным стилем. 

Мавзолей создавался в 1396-1405 годах по распоряжению эмира Тимура в честь 

известного на Востоке поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Яссави, а сейчас 

используется как мемориальный комплекс. Его сохранению (рис. 2) уделяется 

большое вимание. 

 

Рис.2. Малый купол мемориального комплекса 
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Рис.3. Загрязнение центра города Туркестан за 5 ноября 2020 г., 4 и 9 
января 2021 года на космических снимках Сентинел-2. На врезке и 

стрелкой показан Мавзолей Ходжа Ахмед Яссави. 
 

Однако жесткие климатические условия полупустыни с летней жарой, 

довольно частыми сильными ветрами и пыльными бурями за многие века 
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несомненно оказывали негативное влияние на этот комплекс. Возрастает и 

антропогенный прессинг на сооружения комплекса в связи с увеличением 

численности населения в городе Туркестан, активизацией хозяйственной 

деятельности, увеличением туристических потоков. И свою недобрую лепту 

вносят и продукты сжигания угля, особенно зимой – сажа, осаждающаяся и на 

Мавзолее, а также токсичные газы. В итоге зимой центр города с знаменитым 

комплексом выглядит удручающе на космических снимках Сентинел-2 (рис.3). 

Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави находится под охраной ЮНЕСКО, а 

Парижским соглашением по предотвращении изменений климата 

предусматривается “оказание поддержки Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, в целях эффективного осуществления настоящего 

Соглашения”. Не пора ли  реально применить такую поддержку для сохранения 

знаменитого комплекса? Такая поддержка помогла бы местным властям более 

оперативно осуществить весь комплекс работ по газификации города и 

обустройстве всей необходимой инфраструктуры для улучшения экологической 

ситуации. 
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Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб многим сферам 

деятельности. Нет ни одной отрасли, которая бы не пострадала из-за введённых 

мер борьбы с распространением COVID-19. Часть ограничений постепенно 

снимается, однако не все компании вернулись к своей работе. Например, 

крупные торговые центры в некоторых странах до сих пор не открылись. Часть 

организаций сферы туризма или общепита больше никогда не примут гостей. 

Пассажироперевозки и международное авиасообщение пострадало больше 

всего. Несколько месяцев авиакомпании выполняли только репатриационные и 

грузовые рейсы. Это не могло сказаться на прибыли. В результате, некоторые 

авиаперевозчики были вынуждены заявить о банкротстве. Насколько 

пострадала сфера гражданской авиации точно неизвестно, так как предприятия 

отрасли начнут подсчитывать убытки лишь к концу года [1].  

Авиация стала первой и самой очевидной экономической жертвой 
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коронавируса. Международное пассажирское авиасообщение почти 

парализовано: из-за закрытых границ и карантинов пострадало 98% маршрутов. 

На приколе 16 тыс. самолетов - почти 70% мирового флота, и их число будет 

расти. Уже сейчас нелегко найти место для стоянки - самолеты плотными 

рядами стоят на перронах, рулежных дорожках, взлетно-посадочных полосах и 

даже на военных базах. Авиакомпаниям остается только надеяться на 

госпомощь и думать, как приспособиться к реалиям посткоронавирусного 

рынка [4]. 

В предшествующий период и в настоящее время государствами приняты и 

реализуются многоплановые меры по защите граждан от эпидемии 

коронавируса. 

Одними из основных являются ограничительные и карантинные меры, 

резко снижающие или в целом прекращающие спрос на авиационные перевозки 

и обеспечивающие их услуги [3]. 

В этой связи гражданская авиация, практически все ее предприятия 

(авиакомпании, аэропорты, предприятия по управлению воздушным 

движением, компании по техническому обслуживанию, хендлингу, бортовому 

питанию, заправкам топливом) несут потери в выручке, денежном потоке и 

прибыли [2]. 

Евроконтроль (Eurocontrol, Eвропейская организация по безопасности 

аэронавигации), разработала три варианта развития авиаотрасли в ЕС. Все 

сценарии зависят от сроков появления доступной вакцины от COVID-19 или от 

спонтанного окончания пандемии. Об этом сообщает АТОР. 

Согласно самому «оптимистичному сценарию», если массовая вакцинация 

путешественников станет доступна летом или в конце 2021 года, то 

европейский авиатрафик вернется на уровень 2019 года в 2024 году.  

Самым «вероятным сценарием» эксперты Евроконтроля называют 

появление массовой вакцины против коронавируса лишь к лету 2022 года. В 

этом случае европейскому сообществу потребуется еще два года до 

восстановления 92% объемов 2019 года.  
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Наконец, согласно «пессимистичному сценарию», вакцина не сможет 

победить коронавирус, инфекция останется в обществе, что снизит желание 

людей к путешествиям. В этом случае авиасектор вернетсяна допандемийный 

уровень лишь к 2029 году. 

По информации Евроконтроля, в период с января по октябрь 2020 объем 

воздушного движения в Европе сократился га 54% по сравнению с 

предыдущим годом. Пандемия коронавируса лишила ЕС 6 миллионов рейсов. 

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA 9 июля 

опубликовала финансовые прогнозы авиационной отрасли. По мнению 

экспертов организации, в 2020 году авиакомпании потеряют в совокупности 

84,3 миллиарда долларов в виде чистой прибыли. Выручка снизится на 50%: до 

419 миллиарда долларов с 838 миллиардов долларов в 2019 году [1].  

В отраслевой организации также напомнили, что во время кризиса 2001 

года в Европе было потеряно 200 тысяч рейсов, и на восстановление авиарынка 

потребовалось 1,5 года. Глобальный кризис 2008 года лишил отрасль уже 600 

тысяч рейсов, а восстановление заняло 8 лет.  

По словам руководителя IATA, в нынешней ситуации авиакомпаниям как 

никогда нужна государственная поддержка. Если нахлынет вторая, более 

разрушительная волна COVID-19, то худшее время для отрасли - впереди. 

Однако IATA предоставила более развёрнутые данные. Минимальное значение 

показателя спроса было зафиксировано в апреле. Падение составило 95% в 

сравнении с теми же датами 2019 года. Однако сейчас прошёл тот период, 

когда авиакомпании были вынуждены полностью остановить свою 

деятельность из-за низкого спроса. Постепенно количество пассажиров растёт, 

но эксперты IATA ожидают, что за весь 2020 год спрос в совокупности 

сократится на 40,4%.  

Вместе с падением спроса сократится и выручка. Предполагается, что все 

компании отрасли заработают за 2020 году сумму, не превышающую 241 

миллиард долларов (по сравнению с 612 миллиардами долларов в 2019 году). 

Это связано с тем, что авиакомпании вынуждены снижать цены на билеты, 
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чтобы побудить пассажиров вновь летать.  

Ко всеобщему сожалению, затраты не падают также быстро, как спрос. 

Авиакомпании вынуждены тратить деньги на паркинг самолётов, совершать 

расходы на оплату труда и т.д. Общие расходы отрасли в 2020 году составят 

примерно 517 миллиардов долларов США, что всего на на 34,9% ниже уровня 

2019 года. При том, что доходы сократились на 50%, картина представляется 

вовсе не радужной. Свою лепту в увеличение затрат внесёт и социальное 

дистанцирование на борту самолётов.  

Цены на топливо - это единственный лучик света в тёмном царстве. В 2020 

году авиационный керосин стал немного дешевле. В 2019 году реактивное 

топливо стоило в среднем 77 долларов за баррель, тогда как прогнозируемый 

средний показатель на 2020 год составляет 36,8 долларов [1]. 

C 23 марта Россия закрыла регулярное международное сообщение. 

Национальный перевозчик «Аэрофлот» перестал выполнять полеты по 94 

зарубежным направлениям.  

Внутренний рынок тоже мельчает. «Аэрофлот» дважды за два месяца 

сократил число рейсов по России. Самое популярное направление - Санкт-

Петербург - потеряло две трети рейсов: со 140 до 40 в неделю. Примерно 

такими же темпами произошло сокращение рейсов по трем другим наиболее 

востребованным маршрутам «Аэрофлота» - Екатеринбург, Сочи, Краснодар.  

Авиаперевозки внутри России несколько последних лет опережают 

международные. В 2019 году почти 60% пассажиропотока пришлось на 

российские города. Для компаний, развивающих маршрутную сеть из 

региональных центров, вроде S7 главный страх - закрытие регионов внутри 

страны.  

Росавиация ведет статистику по 30 перевозчикам. На авиакомпании 

федерального значения - группа «Аэрофлот» (с учетом «России», «Победы», 

«Авроры»), S7, «Уральские авиалинии», «Ютэйр» - приходится почти 80% 

пассажиропотока. Дальше идут чартеры, корпоративные авиакомпании, 

региональные перевозчики. Практически сразу остановились чартеры, а еще 
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лоукостер «Победа» (видимо, чтобы не отнимать трафик у «Аэрофлота») [4]. 

О том, что темпы восстановления рынка авиаперевозок зависят от сроков 

появления вакцины, говорят и производители самолетов. 

Так, концерн Airbus ожидает, что спрос на новые лайнеры вернется к 

докризисному уровню в период с 2023 по 2025 год. При этом компания ожидает 

роста спроса на самолеты семейства АЗ20neo уже во второй половине 2021 

года, поскольку этот тип воздушных судов будет востребован больше всего. 

Что касается текущего года, то за первые 10 месяцев поставки всех типов 

Airbus coставили 413 самолетов, что на 36% меньше, чем годом ранее.  

Тем не менее, поставки, которые в апреле практически прекратились из-за 

пандемии, осенью возобновились: в октябре снижение к тому же месяцу 2019 

года составило всего 6,5%. Авиакомпаниям было передано 77 новых лайнеров.  

Эксперты Вloomberg на основе открытых данных составили список 

авиакомпаний, которые из-за тяжелой финансовой ситуации могут объявить о 

дефолте до конца 2020 года. Из известных международных игроков в списке 

Bloomberg фигурирует, например, Thai Airways и еще ряд игроков из Азии, 

Африки и стран Латинской Америки. Примечательно, что европейских 

авиакомпаний в этом списке пока что нет. 

Тем не менее, поставки, которые в апреле практически прекратились из-за 

пандемии, осенью возобновились: в октябре снижение к тому же месяцу 2019 

года составило всего 6,5%. Авиакомпаниям было передано 77 новых лайнеров. 

Примечательно, что европейских авиакомпаний в этом списке пока что нет. 

Какие бы прогнозы ни звучали, без ответа остается ключевой вопрос: как 

долго продлится изоляция? Чем дольше мир будет под замком, тем тяжелее 

выходить из пике. Государства поддержат национальных перевозчиков, да и то 

в рамках необходимой транспортной доступности и безопасности и чтобы не 

было бунта многочисленных безработных.  

Несмотря на высочайшую неопределенность, здравый смысл говорит, что 

авиация не исчезнет. Рынок уполовинится, лишится какого-то количества 

участников и переродится. Авиакомпании, настроенные выжить, рассчитывают 
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не только на госпомощь, но и на собственные силы. Нужно, с одной стороны, 

максимально все сокращать, с другой - не жалеть ресурсы на сохранение 

ценного, с третьей - внедрять новое, дающее прибыль.  
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в рассмотрении отношений 

производственных. Экономическая жизнь-это прежде всего область производственных 
отношений, законы которых определяют характер и направление ее развития. Основные 
методы исследования – это изучение архивных материалов, методы сравнительного 
анализа, дедукции, теоретико-методологические подходы. Основные результаты 
исследования. В условиях глобального геополитического противостояния многие 
современные ученые и общественные деятели видят в развитии производственных 
отношений механизм для социального и государственного развития России. Целью работы 
является всестороннее изучение такого явления, как производственные отношения. 

Ключевые слова .Производственные отношения, гносеология, экономическая 
политика, познание. 

Annotation. The relevance of the study is to consider the relationship of the industrial. 
Economic life is primarily an area of industrial relations, the laws of which determine the nature 
and direction of its development. The main methods of research are the study of archival materials, 
methods of comparative analysis, deduction, theoretical and methodological approaches. The main 
results of the study. In the context of the global geopolitical confrontation, many modern scientists 
and public figures see the development of industrial relations as a mechanism for the social and 
state development of Russia. The aim of the work is to fully study the phenomenon of industrial 
relations. 
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Введение.  
Основу материалистического понимания истории составляет идея об 

историческом процессе развития общественно-экономических формаций. 
 Эта идея была выработана Марксом « посредством выделения из разных 

областей общественной жизни области экономической, посредством выделения 

из всех отношений- отношений производственных, как основных, 

первоначальных ,определяющих все остальные отношения.» [2] 

Постановка проблемы. Признание материального характера 

производственных отношений как независимых, образующих внутреннюю 

структуру общества, со своими законами- таковой является фундаментальная 

позиция материалистической концепции исторического развития. Это имеет 

всеобщее значение и составляет основу познания общественных процессов и 
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одно из условий изменения и совершенствования форм общественной жизни. 

Данное положение разделяется многими учеными социологами, философами и 

экономистами. Однако, имеются и различные толкования материального 

характера производственных отношений и связанных с ними законов. 

Главными вопросами обсуждения выступают вопросы соотношения 

материальных и идеологических общественных отношений, а также 

сознательного и стихийного в общественном развитии. Однако есть различные 

мнения по данному вопросу. Например, одни считают, что все общественные 

отношения проходят через общественное сознание , другие утверждают, что 

производственные отношения одновременно и материальные и идеальные.[1] В 

настоящее время возникает необходимость расширения предмета политической 

экономии., включения в него экономической политики. Когда мы говорим о 

материальных общественных отношениях в противоположность 

идеологическим, то мы находимся в пределах гносеологии. «Гносеология-слово 

греческого происхождения, означает познание, знание.»[ 8] Т.е. это теория 

познания. Поэтому, не следует смешивать гносеологический аспект 

соотношения материального и идеологического с конкретно-исторической 

формой самого материального. 

В гносеологии материальное противостоит идеологическому, как 

первичное вторичному, как объект субъективному его образу. В этом смысле 

они действительно противоположны, поскольку идеологические общественные 

отношения есть отражение материальных, и поэтому не могут обладать их 

свойствами.[6] Однако, признание материальности производственных 

отношений , их независимости от общественного сознания не означает решения 

вопроса о формах, характере, способах их функционирования. Эти способы 

могут быть различные. Производственные отношения и присущие им законы, 

оставаясь материальными, т.е. независимыми от общественного сознания, 

могут функционировать как слепая, стихийная и разрушительная сила природы, 

действующая вне сознательного контроля общества. Но они могут действовать 

и как познанная, и поэтому, контролируемая общественная сила, сознательно 
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используемая в его интересах. 

 Противоположность материального и идеологического в 

гносеологическом плане существует всегда, т.к. существует сфера отношений, 

независимая от сознания. Но что именно не зависит от общественного 

сознания- всегда исторически определено, а не фиксировано навсегда. 

Например, воплощение научных идей в новых технических устройствах, 

реализация социальных концепций, в результате которой существенно меняется 

содержание материальной деятельности общества, превращение государства 

как элемента надстройки в непосредственного агента экономической 

деятельности- все это меняет структуру материальных отношений, хотя не 

отменяют противоположность их идеологическим отношениям. И задача 

научного анализа – это выявление в системе общественных отношений на 

каждом историческом этапе конкретное содержание материальных и 

идеологических отношений. Гносеологический аспект соотношения 

материального и идеологического особенно важен для политической экономии, 

предметом которой являются материальные общественные отношения, 

присущие им законы и объективные механизмы их формирования. Чтобы 

понять природу и характер общественных отношений, необходимо выяснить 

структуру, функции, закономерности именно производственных отношений. И 

для политической экономии признание производственных отношений в 

качестве материальных имеет фундаментальное значение.[5] 

Независимость производственных отношений от общественного сознания 

выражается в том, что они определяются не состоянием этого сознания, а 

уровнем развития производительных сил, прежде всего тем, что люди, как 

отмечал Маркс, « не свободны в выборе своих производительных сил», что « 

всякая производительная сила есть приобретенная сила, продукт 

предшествующей деятельности». Включение в процесс производства новых 

производительных сил меняет характер и формы совместной производственной 

деятельности людей, организацию трудового процесса и в конечном счете 

социальный тип производства. Так, смена родовой организации классово 
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антагонистической структурой общества произошла не в результате изменений 

в общественном сознании, а в следствии повышения производительности труда 

и появления прибавочного продукта. Товарное производство и 

соответствующие ему изменения возникли и развились не в результате сдвигов 

в общественном сознании, а на основе общественного разделения труда, 

подготовленного развитием производительных сил.. Реальное подчинение 

труда капиталу пришло на смену формальному и окончательно упрочилось 

лишь тогда, когда развилась система крупного машинного производства. 

Перерастание капитализма свободной конкуренции в монополистический 

капитализм было обусловлено не изменениями в общественном сознании, а в 

следствии достигнутого капитализмом уровня обобществления производства, 

когда на базе его высокой концентрации возникли монополии.[7]  

 Возникая и развиваясь на основе определенных материальных условий, 

всякая данная форма производственных отношений выступает как 

органическая система, каждый элемент которой является ее продуктом и может 

осуществлять и функционировать лишь в ее пределах. Системная природа 

производственных отношений означает, что изменение их отдельных 

компонентов может происходить лишь в процессе изменения системы в целом, 

поскольку каждый из них предполагает другие компоненты и, в свою очередь 

,предполагается ими. Как и всякий живой организм, та или иная система 

производственных отношений не уживается с чуждыми ее природе элементами, 

которые или преобразуются этой системой или погибают. Значит, 

производственные отношения есть материальные, независимые от 

общественного сознания. Они представляют целостную, органическую 

систему, функционирующую и развивающуюся на основе присущих только ей 

внутренних закономерностей Именно как материальный объект в составе 

общественных отношений экономическая структура общества и выступает в 

качестве предмета политической экономии .Если бы все общественные 

отношения определялись общественным сознанием, экономическая теория 

была бы невозможной. В этом случае общественное сознание должно было бы 
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познавать самое себя. 

Независимость производственных отношений от общественного сознания 

проявляется также в том, что последнее никогда полностью не охватывает 

общественное бытие. Ленин писал: « самая высшая задача человечества- 

охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции( эволюция 

общественного бытия) в общих и основных чертах»[4] И надо открыть законы 

этой эволюции с тем, чтобы использовать их в практической деятельности. 

 Заключение .Материалы статьи представляют теоретическую и 

практическую значимость для работников научно-исследовательских 

институтов в высших учебных заведениях экономического профиля, а также 

различных хозяйственных структур , интересующихся теоретическими и 

практическими аспектами формирования производственных отношений. 
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Аннотация. Рассмотрена специфика понятия «бережливое производство» в 
производственных, государственных и образовательных учреждениях. Показано, что в 
настоящее время отсутствует возможность реального применения концепции 
бережливого производства в учреждениях высшего образования. Необходимо провести 
предварительную работу по определению понятий, в частности, понятия «качество», в 
образовании и выработать числовые критерии несоответствия; определить цели и задачи, 
решение которых необходимо для достижения этих целей. 

Ключевые слова: менеджмент качества; система менеджмента качества; высшее 
образование; бережливое производство 

Abstract. The article considers the specifics of the concept of "lean production" in industrial, 
state and educational institutions. It is shown that at present there is no possibility of real 
application of the concept of lean production in higher education institutions. It is necessary to 
carry out preliminary work on the definition of concepts, in particular, the concept of "quality", in 
education and to develop numerical criteria for non-compliance; to determine the goals and 
objectives that are necessary to achieve these goals 

Key words: quality management; quality management system; higher education; lean 
manufacturing 

Вступление. 

Бережливое производство – одно из многих направлений улучшения 

производства, но именно ее концепции захватили весь мир. Области 

применения этого метода самые разнообразные. Это и промышленное 

производство, пищевое, производство товаров широкого потребление, 

организация труда в офисах, медицинских учреждениях и др. 

В Российской Федерации проводниками этого метода стали Новгородское 
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ООО «Центр «Приоритет», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», НИУ «Высшая 

школа экономики», Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» и другие государственные и коммерческие структуры. 

Основной текст  

Бережливое производство – одно из многих направлений улучшения 

производства, но именно ее концепции захватили весь мир. Области 

применения этого метода самые разнообразные. Это и промышленное 

производство, пищевое, производство товаров широкого потребление, 

организация труда в офисах, медицинских учреждениях и др. 

В Российской Федерации проводниками этого метода стали Новгородское 

ООО «Центр «Приоритет», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», НИУ «Высшая 

школа экономики», Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» и другие государственные и коммерческие структуры. 

Важно отметить, что внедрение стандартов бережливого производства не 

может начинаться с нуля. До этого на предприятии (организации) должна 

функционировать в соответствии со стандартами серии ИСО 9000 система 

менеджмента качества. Если она не является эффективной, то мы не сможем 

перейти на более высокий уровень организации труда и системы управления, 

каковым и является бережливое производство. 

 Обычно все указанные выше методы рассматриваются в применении к 

промышленным предприятиям. В первую очередь это связано с тем, что там 

достаточно просто определить понятие брака или несоответствия и выработать 

числовые критерии принятия решений. Со временем соответствующие подходы 

были распространены и на деятельность управленческих структур, офисов и 

т.п. Более того, уже несколько лет можно говорить не только о бережливом 

офисе, но и о бережливом государстве.  

Яркими примерами здесь являются налоговая инспекция, сайт 

«Госуслуги.ру», МФЦ, медицина. Здесь также просто сформировать числовые 

критерии несоответствий. 

Последние годы начало развиваться такое направление как «Бережливый 
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вуз». Была создана «Ассоциация бережливых вузов», в которой на данный 

момент входят 13 вузов. 

Сложность использования концепции бережливого производства в 

университете заключается в том, что до сих пор:  

1) нет непротиворечивой системы постановки целей функционирования 

университета, что приводит к невозможности постановки задач; 

2) отсутствуют объективные числовые критерии качества работы вуза. 

Здесь следует отметить, что с точки зрения авторов основное назначение вуза – 

готовить квалифицированных специалистов. Но, что такое квалифицированный 

специалист? В настоящее время предполагается, что работа вуза в соответствии 

со стандартами ФГОС, наличием огромного количества документов, которые 

мы вынуждены составлять, при этом постоянно их меняя, гарантирует качество 

выпускников. Полагаем, что многие работники высшей школы согласятся, что 

не все так просто. Прежде всего следует четко определить понятие 

«квалифицированный специалист» и разработать числовые критерии 

соответствия, а также установить граничные значения этих критериев; 

3) начинать необходимо с постановки цели и обучения персонала, в том 

числе, как руководителей, так и профессорско-преподавательского состава с 

одновременным разъяснением, какие преимущества получит каждый сотрудник 

[1, 2, 3]. 

Учитывая низкую эффективность существующей системы менеджмента 

качества, построенных в соответствии с ИСО 9001-2015, возникает сомнение в 

том, что внедрение принципов бережливого производства позволит достичь 

декларируемых целей. Прежде чем внедрять эту систему необходимо добиться 

широкого использования статистических методов контроля качества (а мы пока 

не имеет нужных критериев), реальной, а не бумажной, оптимизации по ИСО 

9001. 

Необходимо отметить, что даже на современных российских предприятиях 

возникают проблемы, связанные с функционированием СМК. Авторы 

несколько раз выезжали на проверку СМК разных предприятий, которые 
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только что прошли сертификацию по ИСО 9001. Во время инспекций среднее 

количество найденных несоответствий по пунктам стандарта составило 200. 

Соответственно и внедрение системы БП на них также буксовало. 

В работах, посвященных концепции «бережливый вуз», нет четкого 

определения качества, нет целей, а то, что представлено [4, 5, 6, 7], с точки 

зрения авторов не является руководством к применению. 

Заключение и выводы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

настоящее отсутствует возможность реального применения концепции 

бережливого производства в учреждениях высшего образования. Необходимо 

провести предварительную работу по определению понятий, в частности, 

понятия «качество», в образовании и выработать числовые критерии 

несоответствия; определить цели и задачи, решение которых необходимо для 

достижения этих целей. 
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Аннотация. Рассмотрены перспективы использования экологического подхода к 
восприятию природы в свете идей гештальтпсихологии. Предложены конкретные пути 
экологизации восприятия природы учителями в процессе профессиональной переподготовки. 
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Abstract. The  perspectives of the ecological approach to the perception of nature were 

touched  upon in the framework of Gestaltpsychology.  The concrete ways of the improvement of 
ecological approach to the perception of nature by the teachers in the process of  professional 
retraining  were worked out.  

Key words: teacher, ecology, perception of nature.  
Введение.       

На современном этапе осознания глобальных проблем человечества   

возникла острая необходимость улучшения экологического образования 

учителей как потенциальных реформаторов экологического сознания общества. 

Возрастает важность поиска оптимальных форм познания педагогами природы. 

При этом недостаточно осознаётся традиционный изъян экологической 

подготовки учителей в системе профессионального образования. Речь идёт о 

ярко выраженном доминировании логико-дискурсивного типа познания 

природы. Такой способ познания окружающего мира является достаточно 

плодотворным, поскольку богатство интеллекта не препятствует 

экологическому восприятию природы. Но он определяет лишь семантическую 

сторону объектов и явлений природы и не в состоянии обеспечить  духовно-

ценностное постижение их значения в жизни человека. Поэтому в системе 

последипломной переподготовки педагогов возникает необходимость 

гармонизации познания ими природы. Углубление технолого-педагогической 
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подготовки учителей к реализации заданий экологического воспитания 

обусловит переход приобретённых навыков восприятия и оценки природы в 

операциональный состав педагогической деятельности. 

Основной текст.  

Воспринимать природу – это значит постоянно расширять границы её 

понимания. Целостное знание о природе не рождается лишь от объективного,  

словесно-логического типа её восприятия – здесь нужен более гармоничный, 

оптимально сбалансированный тип, который синтезирует мысли и чувства. 

Потому логико-дискурсивный уровень познавательного процесса следует 

дополнять уровнем интуитивным, который обеспечивает своеобразное 

познание окружающего мира, раскрывая “потаённый”, скрытый от логики 

смысл природы. Только так рождается ощущение глубинной сущности её 

объектов или явлений. Следовательно, преувеличение роли конкретных знаний 

о природе не является конструктивным. Сегодня безотлагательно нужно 

учиться расширять способы её познания. Причём эффективность этого 

процесса определяется не только мыслительными процессами. Восприятие  

природы является одновременно восприятием и окружающего мира, и себя в 

этом мире. Таким образом этот процесс опирается не только на перцептивные, 

но и на неперцептивные формы сознания. 

В поисках экологического подхода к восприятию природы следует помочь 

учителю переосмыслить традиционные толкования этого процесса, которые 

связывают эффективность восприятия, в первую очередь, с суммой сигналов, 

которые воздействуют на рецепторы человека. На современном уровне 

понимания проблем экологизации восприятия природы мало учитывать только 

так называемые проекции сенсорных сообщений на специфический 

“ориентационный экран”, образованный культурой [2]. По нашему мнению, 

следует смелее ознакамливать учителей с идеями представителей 

гештальтпсихологии, которые, вопреки ортодоксальным теориям, не связывают 

процесс восприятия лишь с сенсорными ощущениями. Гештальтпсихологи 

(Д.А.Адамс, Дж.Ф.Браун, Дж.Гибсон, К.Коффка, К.Левин и др.) допускают, что 
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объектам природы присущи конкретные физиогномические качества, которые 

приобретают экологическое значение. Такие значения  как будто “приглашают” 

человека вести себя определённым образом и “навязывают” конкретное 

поведение. 

В процессе профессиональной переподготовки учителя можно эффективно 

использовать психофизический подход к восприятию природы, обоснованный 

Дж.Гибсоном [1]. С этой целью следует организовать непосредственный 

контакт учителя с природой как психосоматический процесс её “живого” 

созерцания, результатом которого станет не только “картинка” – квинтэссенция 

обработки чувственных впечатлений. Этот процесс должен  превратиться в 

извлечение инвариантов из стимульного потока впечатлений. Целью же такого 

восприятия природы должно стать понимание “валентности”, то есть векторной 

силы притягивания конкретного объекта посредством познания возможностей, 

которые он предлагает. 

Такой способ восприятия природы является максимально экологическим, 

поскольку именно так учитель получает возможность познать не посторонний 

физический, а живой экологический мир с устоявшимся набором возможностей 

существования. С позиций такого подхода рождается новое понимание 

основных экологических понятий. Например, экологическую нишу следует 

толковать не только как ареал проживания определённого вида, но и как 

систему возможностей, которые обеспечивают определённый образ жизни и её 

сохранности в условиях этого ареала. Как правило, игнорирование системы 

таких возможностей и является причиной экологических проблем. Если 

учитель научится адекватно воспринимать набор возможностей существования 

того или иного объекта, это обеспечит априорное одобрение им всех творений 

природы, не взирая на субъективное толкование их значимости для личной 

жизни. Отсюда рождается  понимание того, что воспринятые возможности не 

зависят от потребностей человека, а наоборот – эти потребности должны быть 

подчинены возможностям природы. 

Восприятие возможностей существования определённых объектов совсем 
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не обязывает классифицировать их или именовать, ведь этот процесс не 

предусматривает различения абсолютно всех признаков. Однако необходимо 

воспринимать именно те признаки, которые отличают объект от других. А этот 

подход вынуждает связать воедино экологические и эстетические аспекты 

познания мира. 

Презентуем ряд приёмов организации восприятия учителем природы на 

основе взаимодействия эмоционально-эстетичного и интеллектуально-

рассудочного подходов к природе [3]. Эти приёмы апробированы в системе 

профессиональной переподготовки учителей общеобразовательной школы  на 

базе Винницкой академии непрерывного образования (Украина). 

1.  Поиск признаков эстетической выразительности,   презентующих  

возможности существования объектов природы. Такая работа 

предусматривает восприятие наиболее характерных, объективно 

существующих, визуально выраженных эстетических признаков объекта или 

явления природы с последующей оценкой их экологической целесообразности. 

Это может быть анализ информативности и витальной (жизненной) значимости 

цветовых характеристик, запахов, форм и пропорций, звуков, ритмов и 

характера движений в природе. Приведём пример эстетико-экологической 

оценки кактусов, которая получена в ходе практической работы с учителями:  

“Кактус – не роза, которая поражает великолепием эстетических 

признаков. Но он заявляет о себе по-другому. Здесь природа устроила“парад” 

пропорций, “вернисаж” изобретательных форм. Большие и маленькие, 

удлинённые и шаровидные, ребристые, кругленькие и плоские – все кактусы 

притягивают глаз экспрессивностью своей конфигурации. Выразительность 

этих форм является абсолютно целесообразной, поскольку помогает кактусам 

приспособиться к условиям жизни. Здесь форма является и регулятором света 

и тени, и ограничителем испарения, и гарантом засухоустойчивости. А чего 

стоят колючки! Эта надёжная система  защиты обычно раздражает людей, 

поскольку колючки способны ранить кожу. Однако именно так кактус 

оберегает свою жизнеспособность. Растение будто требует уважительного 
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к себе отношения”  (Владимир Г., учитель биологии),   

В контексте такой организации восприятия учителями природы важным 

является накопление любой эстетической информации о признаках 

экологически здорового существования природы. Это и сопоставление 

проявлений эстетической выразительности в ходе сезонных изменений в ней. 

Это и фиксация выразительности функционирования жизненных процессов в 

условиях разных биотипов. Сюда надлежит подключить эстетический анализ 

эндемиков и реликтов как своеобразных аккумуляторов биогеографической и 

культурно-экологической информации. Не будет лишним и осмысление 

этимологии образных названий объектов и явлений природы  

2. Поиск  и оценка позиции “дополнительности к природе”. Этот приём 

предусматривает восприятие окружающего мира на основе оптимального 

взаимодействия эгорецепции  с экстерорецепцией. Речь идёт о формировании у 

педагога особенного взгляда на природу – не со стороны, а изнутри, не только 

глазами, а сложной психофизической системой “глаз–на–голове–на–теле–с–

опорой–на–земле” [1,с.292-293]. Практическая проверка эффективности этого 

приёма засвидетельствовала, что педагоги в процессе переподготовки 

достаточно быстро овладевают навыками одновременного восприятия себя и 

природы. Очень полезными в этом ракурсе являются специальные упражнения-

рассуждения, которые нацеливают на поиск собственного места среди природы 

и на определение дополнительности к ней (ориентировочные темы: “Я среди 

леса”, “Я среди цветов”, “Я среди степи”, “Я среди деревьев”, “Я среди 

птиц” и т. п.). Этот приём помогает учителю, во-первых, снять барьер между 

собой и окружающим миром, во-вторых, увидеть себя в природе как частицу 

мироздания и нивелировать ощущение враждебного противостояния с ним.    

3. Поиск сходства и аналогий между возможностями собственного 

существования и существования конкретных объектов природы.  Такой приём 

нацеливает учителей на поиск и оценку  одинаковости  своей жизни и жизни 

природы  благодаря субъективному уподоблению её объектам. Учителя учатся 

анализировать витально значимые ситуации, которые концентрированно 
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информируют о проявлении воли к жизни и являются общими для человека и 

для большинства других субъектов природы. Ощущение единства витальных 

потребностей (голода, жажды, страха холода, инстинкта продолжения рода) 

позволяет учителям глубже проникнуться потребностями выживания в 

природе. Этот приём позволяет усилить собственную ответственность за 

сохранение жизни как самой главной ценности в природе. Приведём пример 

рассуждения учителя с многолетним педагогическим стажем  работы в школе: 

“Как-то мои ученики принесли в класс мёртвую птицу. То была ласточка, 

гнёздышко которой темнело над нашим окном. У меня задрожали руки от 

отчаяния. Ведь в гнезде уже были птенцы. Я слышала их тоненький писк и 

понимала его значение. Голод. Есть ли что-то страшнее его? Безжалостный 

палач, которого не остановить ни слезами, ни мольбами. Мама рассказывала о 

том страшном, голодном, чёрном для Украины, тридцать третьем годе. Моя 

бабушка ушла в тот год из жизни совсем молодой. Но страшнее всего, что не 

успела она выкормить своих детишек. Тяжело умирали сёстры и братья моей 

мамы. Я снова  прислушиваюсь к писку ласточек. Их мучает голод, и от этой 

муки моё сердце разрывается. Нужно как-то спасать птенцов”(Нина П., 

учительница украинского языка и литературы). 

Выводы.  

Лишь учитель с развитым экологическим восприятием сможет привить 

учащимся  истинную любовь к природе, настроить их на действенное 

сочувствие её объектам и обитателям. Специальные исследования [4] доказали, 

что конструктивность экологических поступков учащихся детерминируется 

спецификой восприятия природы их педагогами. В частности, подтверждён 

факт высокой корреляционной зависимости ценностного отношения детей к 

природе от аксиологической и технологической культуры воспитательного 

влияния со стороны учителя. Таким образом, презентованные приёмы работы с 

педагогами являются целесообразными регуляторами их экологического 

сознания и, соответственно, профессиональных позиций.   

 



The current stage of development of scientific and technological progress' 2021                                 February 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    71 

Литература 

1. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: 

Прогресс, 1988.   464 с. 

2. Моль А.  Социодинамика культуры. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 416 с.  

3. Тарасенко Г.С.Взаємозв'язок естетичної та екологічної підготовки 

вчителя в системі професійної освіти.  Черкаси : Вертикаль, видавець ПП 

Кандич С.Г., 2006.   308 с. 

4. Тарасенко Г.С.Формування естетико-екологічної культури вчителя: 

автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 ; АПН України, Ін-т педагогіки і 

психології проф. освіти.   К., 1996.   48 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


The current stage of development of scientific and technological progress' 2021                                 February 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    72 

CID: GE15-008 
УДК 373.3 

FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В УЧНІВ  ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Filonenko O.S. / Філоненко О.С. 
c.p.s., / к.п.н., доц. 

ORCID: 0000-0002-1036-2158 
Putrya V.S. / Путря В.С. 

student/студентка 
Nizhyn Gogol State University, Nizhyn, Grafska Str. 2, 16600 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Графська, 2, 16600 
 

Робота присвячена проблемі формування пізнавальної активності в молодших 
школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Схарактеризовані особливості 
розвитку пізнавальної активності як психологічно доцільної системи роботи з учнями. 
Представлені етапи підготовки учителя до проведення уроків із використанням ІКТ  

Ключові слова: пізнавальна активність, інформаційно-комунікаційні технології, учні 
початкової школи. 

The work is devoted to the problem of formation of cognitive activity in junior schoolchildren 
by means of information and communication technologies. Features of development of cognitive 
activity as a psychologically efficient system of work with pupils are characterized. Stages of 
preparation of the teacher for carrying out lessons with use of ICT are presented. 

Key words: cognitive activity, information and communication technologies, primary school 
students. 

Вступ  

Сучасна система освіти повинна забезпечити якісно новий рівень 

загальноосвітньої, професійної підготовки. Вже в початкових класах 

змінюються пріоритети цілей навчання: на перший план висувається його 

пізнавальна функція, культ активності, самостійності, нестандартності думки, 

який забезпечує розвиток інтелекту дитини. Головне завдання вчителя – 

домогтися того, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів дітей. 

Використання системи роботи з розвитку пізнавальної активності учнів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) є надійним 

засобом здійснення розвитку дитини, повноцінного засвоєння всіма учнями 

кінцевих результатів навчання. Ця система викликає в учнів бажання і вміння 

навчатися.  
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Основний текст  

Термін «інформаційно-комунікаційні технології навчання» розуміється як 

сукупність методів і технічних засобів застосування інформаційних технологій 

на основі комп’ютерних мереж і засобів зв’язку для забезпечення ефективного 

процесу навчання [7]. 

До складу сучасних ІКТ входять: Інтернет, мультимедійні програмні 

засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники 

та електронні підручники.  

У процесі навчання в початковій школі, застосовуючи інформаційні 

технології, молодший школяр вчиться працювати з текстом, наочним 

матеріалом, використовувати інтерактивну дошку як для гри, так і для 

навчання. Внаслідок чого, пізнає нові способи збору інформації. Крім того, 

вчиться користуватися ними для подальшого застосування в тих областях, які 

його цікавлять. При використанні ІКТ на заняттях підвищується мотивація 

подальшого навчання і стимулюється пізнавальний інтерес учнів, зростає 

ефективність самостійної роботи. Використовується можливість формувати 

знання і вміння дослідницького характеру, що сприяють розвитку теоретичної 

та ділової активності [3]. 

Головною складовою будь-якої діяльності є пізнавальна активність. 

Пізнавальна активність - це діяльнісний стан особистості, що виражається в 

наполегливому прагненні до знань, до розумової напруги і прояву вольових 

зусиль у процесі опанування знаннями [55]. 

Розвиток пізнавальної активності учнів є психологічно доцільною 

системою роботи з учнями і характеризується такими особливостями: нові 

завдання не подаються в готовому вигляді, учні опановують їх у процесі 

активної самостійної діяльності, спираючись на раніше набуті знання і вміння; 

разом з новими завданнями учні набувають уміння їх застосовувати за різних 

умов, тобто оволодівають способами розумової та практичної діяльності; від 

дітей вимагається творча самостійність; велике значення надається мотивам 

навчання і створенню в учнів відповідного емоційного стану; створюються й 
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розв´язуються ситуації аналогічні до життєвих. 

Проведення уроків із використанням ІКТ вимагає від учителя серйозної 

підготовки. Підготовка до такого уроку проходить у кілька етапів: 

1 етап концептуальний – на цьому етапі педагог визначає дидактичну  мету 

та доцільність використання інформаційних технологій для досягнення 

кінцевих результатів; 

2 етап технологічний – на даному етапі перед педагогом стоїть завдання 

визначити форми уроку, відібрати електронні засоби навчального призначення; 

3 етап операціональний – на цьому етапі педагог виділяє основні елементи 

уроку, визначає  місця електронних засобів навчального призначення у 

структурі уроку, підбирає способи взаємодії учнів із навчальними засобами; 

4 етап педагогічної реалізації - переведення педагогічних принципів у 

конкретний навчальний вплив [12]. 

Схарактеризуємо кілька розвивальних комп’ютерних програм, які 

допоможуть зробити урок української мови більш цікавим: 

«Грамотійка допомагає звірятам» – цікава, захоплююча та корисна гра з 

граматики складена відповідно до програми з української мови. Вона допоможе 

дітям закріпити вивчений матеріал, що стосується таких тем: «Велика буква», 

«Слово», «Правопис слів із подовженими приголосними, з апострофом, 

буквосполученнями йо, ьо, дж, дз», «Слова з буквами я, ю, є, ї, ь», «Правопис 

слів з прийменниками», «Дзвінкі і глухі приголосні». Ця гра допоможе 

збагатити активний словниковий запас учня та формує інтерес до вивчення 

української мови. 

«Аліса вивчає українську мову» – ця гра є зручною в користуванні. Вона  

захоплює учнів цікавими завданнями, які стосуються теми  «Текст», «Слова 

ввічливості», «Алфавіт», «Частини мови», «Перенос слів із рядка в рядок». 

Комп’ютерна програма має яскраві малюнки, цікаві тексти, різні завдання, які 

допомагають підвищувати рівень знань та  закріпити раніше здобуті знання на 

уроках української мови.  Завдання, які включає в себе програма сприятють 

формуванню орфографічної пильності учнів та збагачують словниковий запас. 
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«Дитячий тренажер грамотності» – це навчальна гра, яка призначена для 

учнів початкової школи.  Програма містить текстові, словникові та малюнкові 

тренажери, за допомогою яких учні підвищують свій рівень знань української 

граматики. 

Комп’ютерна програма покликана не лише ознайомлювати і навчати учнів, 

а й здійснює перевірку правильності виконаних вправ і завдань. 

Ці тренажери допомагають школярам розширювати кругозір, закріпити 

знання українського алфавіту, а також покращити граматичні навички [4]. 

Урок із застосуванням ІКТ має притаманні йому особливості: 

1. Врахування принципу адаптивності: полягає у пристосуванні 

комп’ютера до індивідуальних особливостей учнів.  

2. Керованість: означає, що вчитель керує навчальним процесом і за 

необхідності може .скоригувати його будь-якого моменту. 

3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання – полягає у здатності 

комп’ютерної техніки «відгукуватися» на дії школярів і вчителів; можуть 

«вступати» з ними в діалог.  

4. Можливість зручно поєднувати індивідуальну та групову роботу.  

5. Підтримка в школярів психологічно комфортного стану при спілкуванні 

з комп’ютером.  

6. ІКТ можуть застосовуватися на всіх етапах: під час вивчення нового 

матеріалу, під час закріплення, повторення та контролю знань. 

Висновки  

Були розглянуті теоретичні засади формування пізнавальної активності в 

учнів початкової школи засобами ІКТ. 

Були отримані висновки про те, що застосування ІКТ в освітній діяльності 

початкової школи дає змогу перейти від пояснювально-ілюстративного способу 

навчання до діяльнісного, при якому школяр стає активним суб'єктом 

навчальної діяльності. Це допомагає учням усвідомлено засвоювати знання.  

Реалізація технології формування пізнавальної активності в учнів 

початкових класів засобами ІКТ позитивно впливає на їх вміння сприймати, 
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осмислювати, інтерпретувати, оцінювати інформацію, аргументовано 

висловлювати власний погляд, враховуючи думки співрозмовника.  
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Анотація. В роботі розглядаються проблеми вдосконалення освіти студентів через 
інтеграцію робототехніки, інженерну, комп’ютерну графіку, 3D моделювання, електроніки. 

Ключові слова: інтеграція, STEAM-освіта.  
Abstract. The article considers the problems of improving the education of students through 

the integration of robotics, engineering, computer graphics, 3D modeling, electronics. 
Key words: integration, STEAM education. 
Вступ.  

На сьогоднішній день, однією з актуальних проблем є дослідження та 

впровадження теоретичних аспектів та методології освіти у ВНЗ інтеграції 

робототехніки, дизайну, інженерної та комп’ютерної графіки, embedded 

направлення у навчальному процесі.  

ВУЗи повинні постійно вдосконалювати та підвищувати освіту студентів у 

своєї галузі. Для підвищення результатів роботи студента з різних дисциплін у 

вищих навчальних закладах використовують різноманітні підходи, методи, 

форми і засоби інформаційних комп’ютерних технологій навчання, а саме 

інтеграції через робототехніку, інженерну, комп’ютерну графіку, 3D 

моделювання та embedded направлення, як самого перспективного 

направлення. Незважаючи на популярність цього напрямку у роботодавців та 

ВНЗ, компетентних розробників не так багато. Вся справа в тому, що навчання 

таких інженерів, студенів можливо тільки на спеціальній апаратурі, вартість 

http://orcid.org/0000-0003-3521-1652
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якої вимірюється десятками тисяч доларів та з ґрунтовною розробкою 

теоретичних, методичних, практичних аспектів освіти, спеціалістів цього 

профілю та  її інтеграції через різноманітні предмети, також it-спрямування. Це 

все значно підвищує витрати на навчання фахівців, студенів.  

Так як тільки інженер-робототехнік чи Embedded-розробка об'єднує в собі 

вміння створювати програмне забезпечення, дизайн-проекти it-спрямування  та 

основні знання і навички в інженерії, електроніки, механотроніки. Необхідно 

розуміти фізичні процеси різноманітних електричних компонент, - датчиків, 

актуаторов, логіки SoC (в основному ARM) тощо. Крім того, такі фахівці 

повинні орієнтуватися в процесах перетворення одного типу енергії в іншу, 

знати яким чином працюють реле різних типів тощо [1, 2]. 

Наприклад, якщо ви працюєте з автомобільними технологіями, то крім 

програмування важливо розуміти апаратну частину пристрою - будь то 

інформаційно-розважальна система, інструментальний кластер або системи 

допомоги водієві. Більш того, необхідно розуміння різноманітних моделей 

передачі даних між пристроями, не тільки по протоколам типу I2C, OneWire, 

CAN, а й розуміння фізичних механізмів обміну інформацією, так як всі лінії 

передачі даних мають свої унікальні характеристики. 

Ще потрібно розбиратися в цифровий безпеки - забезпечувати захищену 

передачу інформації всередині однієї системи, наприклад, убезпечити її від атак 

посередників. Розробник повинен розуміти, як система буде підтримуватися на 

всіх етапах використання. Отже, інтеграція робототехніки, дизайну, інженерної 

та комп’ютерної графіки, embedded направлення у навчальному процесі стає 

невід’ємною частиною освіти у технічних ВНЗ. 

Основний текст.  

Таким чином на сучасному етапі розвитку ВНЗ виникає багато питань, 

пов'язаних з ефективною організацією освіти, методики,  зокрема ідея розробки 

та використання методології системи STEAM-освіти через інтеграцію 

робототехніки, інженерної, комп’ютерної графіки, 3D моделювання та 

embedded направлення.  
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Готувати кадри для цієї галузі - завдання непросте. Роботи сьогодні 

абсолютно нова галузь досліджень, в яку «поринули» університети. Також це 

стосується вбудованих систем, як однієї з найбільш перспективних напрямків 

на ринку труда. 

Знання такого студента можуть охоплювати як створення будь-яких 

розумних будинків, контроль і облік енергоспоживання, водоспоживання,  

(через програмно-апаратні засоби), управління інкубаторами, теплицями, 

автоматизація тваринництва, управління дронами та іншими безпілотниками, 

медичні роботи тощо. В таких проектах «чистого» програмування як правило 

нема. Треба володіти знаннями з різних галузей освіти (потрібно вміти в руках 

тримати паяльник (механіка), володіти знаннями в схемотехніці і працювати в 

зв'язці з механіками, мати уявлення про принципи роботи виконавчих 

механізмів, загальні знання датчиків, сервоприводів, тощо, програмування С та 

асемблер, інженерної та комп’ютерної графіки, різноманітні направлення 3D 

моделювання, креслення тощо). 

По суті, ця спеціальність лежить на стику програмування і апаратної 

інженерії, 3D моделювання, їх інтеграції. Завдання бувають різними - від 

розробки драйвера для якогось модуля до інтеграції коду з існуючим ПЗ. Все 

залежить від конкретного проекту. Іноді обов'язки обмежуються тільки 

роботою з платою, а іноді Embedded-розробники беруть участь в написанні 

бізнес-логіки продукту або розробці самого «заліза» [1, 2]. 

Одним із способів вирішення цієї проблеми є STEАM – освіта, STEАM – 

проекти як методологічна основа освіти у ВНЗ. 

За 5 років кількість IT-фахівців в Україні подвоїлася і виросло з 90 до 180 

тисяч. Через залучення STEАM – освіти у навчанні, поєднання інтеграції 

робототехніки, інженерної графіки, креслення, дизайну, комп’ютерної графіки, 

3-D моделюванню ін. у ВНЗ ми можемо підготувати таких спеціалістів, а 

сьогодні – наших студенів. 

Отже, в ВУЗах інтеграцію розглядають як доцільне об'єднання та 

координація дій різних частин цілісної системи [3] STEAM-освіти. Інтеграція 
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передбачає взаємопроникнення різних частин попереднього цілого, що 

супроводжується ускладненням, зміцненням зв'язків, які існують між ними, і 

обов'язковим створенням нових зв'язків, наприклад, як робототехнічна 

інтегрована дисципліна. Такий процес веде до утворення нової цілісності - 

інтеграційному комплексу з робототехніки, інженерної графіки, дизайну, 

комп’ютерної графіки та 3-D моделюванню тощо.  

Інтеграцію робототехніки, інженерної графіки, дизайну, комп’ютерної 

графіки та 3-D моделюванню у навчанні можливо розглянути як відбір та 

об'єднання навчального матеріалу з різних предметів з метою цілісного й 

різнобічного вивчення важливих наскрізних тим (тематична інтеграція). 

Інтеграція може бути повною, коли створюють інтегрована система на основі 

об'єднання в єдине ціле знань з різних предметів [3]. Що і утворюється при 

інтеграції цих предметів.  

Сьогодні у ВНЗ в рішенні означених задач безумовно належить STEАM – 

проектуванню, яке об’єднує елементи робототехніки, інженерної графіки, 3D 

моделювання, дизайну (як інженерного мистецтва), програмування, embedded 

направлення, електроніки, математичні та механічні розрахунки тощо. STEАM 

навчання складається із шести етапів: постановка проблеми - питання 

(завдання), обговорення, дизайну проекта, будови, тестування й розвитку. Ці 

етапи і є основою систематичного проектного підходу, який застосовують наші 

студенти. У свою чергу, співіснування або об'єднане використання різних 

можливостей цієї системи є основою креативності й інновацій у техніці. Таким 

чином, одночасне вивчення й застосування науки й технології, творчості та 

дизайну може створити безліч нових інноваційних проектів. 

Висновки.  

Така освіта дає безліч можливостей, варіантів, навичок в різноманітних 

направленнях -  створювати мобільні додатки, розробляти роботів, проектувати 

віртуальну реальність, вивчаючи основи програмування, роботу з соцмережами 

тощо. Такі технічні вміння виходять за межі компетенцій вузьких спеціалістів. 

Все це можливо завдяки технічній базі та розробленим методам та підходам у 
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рамках STEAM-освіти і роботизації через інтеграцію робототехніки, інженерної 

графіки, дизайну, комп’ютерної графіки та 3-D моделюванню ін. 

Інженери, а сьогодні студент, з робототехніки отримують найбільш 

різносторонні та глибокі знання, уміння та навички в IT-технологіях.  

Таким чином, впровадження підходів та методів інтеграції STEАM – освіта 

та навчання, природничих наук, творчого дизайну, інженерної творчості і 

математичні, механічні розрахунки, в робототехніку та інжиніринг, embedded 

направлення у навчальному процесі є нагальною потребою для ВНЗ.  
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Аннотация. Автором статьи исследуются вопросы применения метода проекта на 
занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). В статье детально рассмотрены 
этапы работы над проектом. Автор статьи отмечает, что использование проектной 
методики в процессе обучения повышает его эффективность и позволяет иностранным 
студентам развить свои исследовательские умения, раскрыть творческие возможности, а 
также активность и самостоятельность. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, РКИ, иностранные студенты, 
метод проектов, проектная методика, проектная технология обучения;  проектная 
деятельность, проект, результаты проекта. 

Abstract. The author of the article examines the issues of applying the project method in the 
classroom in Russian as a foreign language. The article presents the main characteristics and types 
of project methodology in the lessons in a foreign audience, the stages of work on the project are 
considered in detail. The author of the article notes that the use of project methodology in the 
learning process increases its effectiveness and allows foreign students to develop their research 
skills, discover creative opportunities, as well as activity and independence. 

Keywords: Russian as a foreign language, foreign students, project method, project 
methodology, technology of project training; project activity, project, project results. 

Вступление. 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

(РКИ) находится в постоянном развитии, в  поиске наиболее совершенных 

способов передачи знаний. Актуальным становится всё,  что делает учебный 

процесс наиболее эффективным, в том числе, применение разнообразных 

педагогических технологий: форм, методов, приемов, средств, способных 

повысить качество преподавания и мотивацию иностранных учащихся к 

обучению.  

По мнению Е.П.Тетюковой, кроме фундаментальной подготовки студентов 

и повышения мотивации к обучению, немаловажным фактором является то, что 

сейчас к выпускнику вуза предъявляется множество требований к уровню 

владения soft skill компетенциями, то есть такими навыками и умениями, 

которые пригодятся в жизненных ситуациях: системное и критическое 
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мышление, работа над проектами, командная работа, коммуникация, 

самоорганизация и другие. [9, с. 350]. 

К методам, развивающим вышеуказанные компетенции, прежде всего, 

относятся методы активного обучения (МАО), метод проектов, метод 

сотрудничества, кейсовый метод и др.. При использовании этих  современных 

методов обучения студент приобретает опыт решения учебных задач и  

возникающих проблем, опыт взаимодействия в социуме, развивает 

познавательное, критическое и творческое мышление, получает знания не 

только в вузе на занятиях, но и извне самостоятельно, тем самым, учась 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Метод проектов – тренд современности. 

В настоящее время все большую актуальность в преподавании 

иностранных языков и РКИ приобретает проектная методика – инновационная, 

по самой своей сути, технология, повышающая эффективность процесса 

обучения. 

Новизна рассматриваемого метода проектов в настоящий момент 

заключается в его активном использовании в онлайн-обучении и дистанте 

(дистанционном обучении). Именно «рассмотрение их в новой учебной, 

культурно-социальной ситуации и дает основание говорить о новых 

педагогических технологиях» [7, с.55]. 

Проектная методика «рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса ориентированная на творческую самореализацию личности 

обучающегося путем развития его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

создания новых товаров и услуг. Итогом проектной деятельности являются 

учебные проекты» [9, с. 351].  

Цель проектов - прийти к реальным, «осязаемым», конкретным решениям 

проблем или к результатам, готовым к внедрению [7, с. 57]. 

В работа над проектами мы опираемся на поисковый, исследовательский 

подход к обучению. Этот подход включает в себя приемы работы с 
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многообразием источников получения информации, приучает обучающихся 

мыслить креативно, находить и выбирать все возможные варианты способов и 

средств решения поставленных в проекте задач [1, с. 227]. 

Каждый проект включает в себя три части:  

1) составление плана проекта;  

2) реализация проекта;  

3) представление результата и оценка проекта.  

На занятии по РКИ предъявляются первая и последняя части. Цель 

преподавателя - раскрыть творческий  потенциал студентов, направить их к 

достижению цели, согласовать работу по проекту, и, в итоге, оценить результат. 

То есть необходимо предоставить студентам - иностранцам «дорожную карту» 

проекта (план), таким образом, определив последовательность действий по 

проекту для постепенного решения задач при движении к цели. Это значимая 

часть работы над проектом. В процессе же второй, основной, части реализации 

проекта студенты в часы самоподготовки ищут материал, необходимый для 

реализации проекта, составляют его содержание, решают проблемы и находят 

решения, делают выводы и оформляют результат в конечный «продукт» 

проекта. 

Работу над проектом студентов-иностранцев можно организовать 

индивидуально или микрогруппами. 

Проектная методика на занятиях по РКИ может быть использована на 

любом этапе обучения, но при этом, безусловно,  следует учитывать уровень 

владения русским языком.  

В последнее время по причине вызова времени проектная методика начала 

применяться в дистанционном или онлайн-формате.  

Применение проектной методики на уроках РКИ в онлайн – формате или 

дистанционно накладывает на преподавателя РКИ большую ответственность. 

Преподаватель русского языка как иностранного должен владеть 

информационно-коммуникационными технологиями и  другими современными 

технологиями обучения, обладать навыками дистанционной работы, чтобы 
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создавать необходимые условия для проектной деятельности студентов. По 

нашему мнению, именно эти условия стимулируют развитие когнитивных, 

коммуникативных умений студентов-иностранцев, развитие их языковых и 

речевых компетенций, раскрытие  креативных талантов. В свою очередь, при 

изучении РКИ метод проекта позволяет иностранным студентам 

совершенствоваться в навыках работы в компьютерных программах и в 

Интернете для поиска необходимой информации на русском языке. 

Выполняя проект, иностранные учащиеся должны научиться составлять 

краткое описание проекта, то есть его паспорт. Он должен включать 

следующую информацию: название; цель; сведения об авторах, научном 

руководителе и консультантах; тип проекта и предметно-содержательной 

области; количество участников; время проведения; форму представления 

проекта; источники информации. 

Заключение и выводы. 

По результатам нашей работы с проектами мы делаем вывод, что 

применение проектной методики в преподавании РКИ является эффективным. 

Работа над проектами повышает их интерес к изучению русского языка как 

иностранного, создавая при этом внутреннюю мотивацию к обучению. 

Реализуя проекты, студенты-иностранцы получают возможность применить 

полученные на занятиях знания на практике, раскрывают свой творческий 

потенциал, развивают самостоятельность, коммуникативные компетенции, 

проявляют исследовательские, познавательные, а также организаторские 

способности. Умение самостоятельно планировать свои действия, предполагать 

различные варианты решения проблем, выбирать способы и средства их 

осуществления, - всё это полезно для их дальнейшего обучения, для будущей 

работы или для применения в жизни.  
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Аннотація. Проведено аналіз особливостей дистанційного навчання студентів –

медиків в період пандемії Covid-19 на прикладі роботи з клінічними ситуаційними задачами. 
Рішення ситуаційних задач слід розглядати як важливу складову дистанційного навчального 
процесу. Така робота сприяє розвитку  клінічного мислення, кращому засвоєнню теми, надає 
можливості формування загальних та фахових компетенцій як складової становлення 
кваліфікованого лікаря.  

Ключові слова: студенти вищого медичного закладу, дистанційне навчання, 
ситуаційні клінічні задачі  

Abstract. The analysis of distance education of medical students during a pandemic Covid-19 
an example of situational with clinical applications. Solving situational problems should be 
considered as an important component of the distance learning process. This work contributes to 
the development of the clinical thinking, better digestion topics formation provides opportunities for 
general and professional competences as part of becoming a qualified physician. 

Key words: students of higher medical institution, distance learning, situational clinical tasks  
Вступ.  

Пройшов рік, як людство вперше зіткнулося з пандемією Covid-19, яка 

докорінно змінила звичайні підходи до викладацької діяльності у ВМНЗ. В 

умовах, які склалися під час пандемії COVID-19, дистанційне навчання з 

використанням сучасних технологій дає можливість організувати навчальний 

процес, надати студентам навчальний матеріал, провести контроль теоретичної 

підготовки [1, 2, 4]. Вміле поєднання різних засобів роботи зі студентами на 
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відстані може забезпечити достатню теоретичну підготовку. Дистанційне 

навчання дає можливість студентам постійного пошуку нової інформації для 

свого професійного розвитку, але воно не може повноцінно замінити 

традиційну освіту, оскільки в роботі лікаря, окрім теорії, велике значення має 

практична робота. Карантинні обмеження для закладів вищої освіти, 

спричинені COVID - 19, спонукали науково-педагогічних працівників перейти 

на сучасні форми дистанційного навчання [6]. Організувати якісне он-лайн 

навчання та бути готовими до технологічних проблем – ось не повний перелік 

проблем, які стали перед викладачами [3]. Одним із елементів навчання 

студентів є розв’язання клінічних ситуаційних задач. Звичайно, задачі не 

замінюють безпосередньої практики студента - медика, спілкування з 

пацієнтом, проте, вони сприяють розвитку клінічного мислення, кращому 

засвоєнню теми та є альтернативою в умовах пандемії [5].    

Мета: проаналізувати особливості дистанційного навчання студентів –

медиків у період пандемії Covid-19 на прикладі роботи з ситуаційними 

задачами.  

Результати та обговорення.  

На кафедрі педіатрії 2 навчаються студенти 5 курсу другого 

(магістерського) рівня підготовки, галузі знань «Охорона здоров’я»,  

спеціальності  «Медицина».     

У зв’язку з карантином, студенти не мають змоги контактувати з 

пацієнтами, в той час як розбір клінічних  випадків з оглядом хворих є 

необхідною складовою вивчення клінічної дисципліни. Тому надзвичайно 

важливого значення у навчанні студентів в умовах пандемії набувають клінічні 

ситуаційні задачі.  

Для дистанційного навчання студентів 5 курсу для кожної з 10 програмних 

тем був створений набір клінічних ситуаційних задач. Кожна тема має по 4 

задачі, які охоплють основний матеріал. Традиційно задача містить короткий 

опис анамнезу захворювання, у разі актуальності для нозологічної форми - 

сімейний анамнез, основні дані клінічного огляду, суттєвих результатів 
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додаткових методів обстеження (лабораторних та інструментальних). Деякі 

задачі містять ілюстративний матеріал - фото пацієнтів, які розміщені з 

дотриманням етичних норм. В першу чергу це стосується демонстрації шкірних 

проявів захворювання. У кінці задачі представлений перелік питань, на які 

повинен відповісти студент. Вони  широко охоплюють тематику заняття й 

включають встановлення попереднього діагнозу, оцінку клінічних та 

параклінічних даних, проведення диференціальної діагностики, очікувані 

результати досліджень, які потрібно було б призначити додатково, лікування 

пацієнта, профілактику та прогноз захворювання у даного хворого. Основна 

ціль - на конкретному клінічному прикладі розібрати основні питання теми 

заняття, розвинути клінічне мислення, поглибити розуміння теми та закріпити 

знання.  

Студенти виконують задачі під час самостійної підготовки до практичного 

заняття і розміщують його в системі Moodl, потім викладач перевіряє їх, робить 

коментар та виставляє оцінку. В подальшому, безпосередньо під час 

проведення  практичного заняття й розбору теми в режимі  відео-конференції 

проводиться обговорення і аналіз всіх задач, особлива увага приділяється 

проблемним питанням.  

Слід пам’ятати, що оцінювання є також складовою частиною навчального 

процесу. Тому дуже важливим є  не тільки оцінювання студента, а й пояснення, 

які помилки були зроблені та чому. Під час такого спілкування викладач має 

можливість визначити рівень підготовки до знань кожного студента, а під час 

дискусії або обґрунтування клінічного діагнозу - оцінити рівень клінічного 

мислення й опанування практичних навичок  та умінь.  

Задача викладача – націлити студента на виконання задач з дотриманням 

академічних підходів, розвинути клінічне мислення, максимально 

персоніфікувати діагностику та лікування. 

Надзвичайно важливим, на нашу думку, є те, що робота із задачами 

відіграє провідну роль у набутті студентами загальних компетентностей 

(здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями; абстрактного мислення, 
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аналізу та синтезу; вчитися і бути сучасно навченим; застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; до адаптації та дії в новій ситуації; приймати 

обґрунтовані рішення), так спеціальних (спроможність аналізувати  клінічні 

данні; здатності до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; до встановлення 

попереднього та клінічного діагнозу захворювання; до визначення необхідного 

режиму при лікуванні захворювань; характеру харчування при лікуванні 

захворювань; до принципів та характеру лікування захворювань). 

Система дистанційного навчання потребує подальшого розвитку й 

удосконалення, в тому числі, в технічному плані. Важливо, що завдяки такому 

формату спілкування викладачі також підвищують свою кваліфікацію, зокрема, 

опановують нові форми викладацької роботи, що цілком відповідає новітнім 

вимогам в організації навчального процесу вищого медичного навчального 

закладу. Безсумнівно, роботу з клінічними задачами слід розглядати як важливу 

складову частину дистанційного навчального процесу. Уміння знайти рішення 

проблеми, поставленої в ситуаційній задачі - суттєвий вклад у формування  

компетенцій, набуття систематизованих  знань та професійних умінь для 

своєчасного виявлення, діагностики, госпіталізації, лікування пацієнтів.  

Висновки:  

Використання інноваційних методів навчання студентів-медиків в умовах 

пандемії Covid-19 є вкрай важливим. Рішення ситуаційних задач слід 

розглядати як важливу складову дистанційного навчального процесу. Така 

робота сприяє розвитку  клінічного мислення, кращому засвоєнню теми, надає 

можливості формування загальних та фахових компетенцій як складової 

становлення кваліфікованого лікаря.  
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Анотація. В роботі розглядаються способи виправлення у дитини вимови звуку «к».  

Недоліки звуковимови значно спотворюють мовлення дитини. У дитини можуть 
спостерігатися пропуски, заміни, недоліки диференціації звуків. Використання таких 
способів, як  постановка звуку по наслідуванню, звуку [к] від правильного [Х], звуку на вдиху 
та звуку [К] з механічною допомогою дозволяє значно поліпшити підготовку дитини до 
мови. 

Ключові слова: мова, психічні процеси, звуковимови, наслідування, вдих, механічна 
допомога. 

Abstract. The paper considers ways to correct the child's pronunciation of the sound "k". 
Deficiencies in pronunciation significantly distort the child's speech. The child may have omissions, 
replacements, shortcomings in the differentiation of sounds. The use of such methods as setting the 
sound by imitation, the sound [k] from the correct [х], the sound on the breath and the sound [к] 
with mechanical help can significantly improve the child's preparation for speech. 

Key words: mental processes, sound speech, imitation, breath, mechanical assistance. 
Вступ. 

Однією з найважливіших функцій людини - є мова. У процесі мовного 

розвитку формуються вищі психічні процеси, здатність до понятійному 

мисленню. Мовне спілкування створює необхідні умови для розвитку різних 

форм діяльності. Для виховання повноцінної особистості необхідно усунути 

все, що заважає вільному спілкуванню дитини з однолітками і дорослими. 

Останнім часом з'являється все більше дітей, у яких порушено вимова не 

тільки свистячих, шиплячих або сонорних звуків, але більш простих звуків, 

таких, як Д, Т, К, Д, Х, Н, Ф, У та інше. 

Причиною виникнення каппацізма, є неправильна форма твердого 

піднебіння, коли воно виявляється занадто вузьким і високим, що утрудняє 

утворення щільної мовно-піднебінної змички (рисунок).  
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Язик
 

Рисунок - Схема артикуляції звуку «К» 

Основний текст.   

Пропонується розглянути деякі способи виправлення у дитини вимови 

звуку «К».  

Постановка звуку «К» по наслідуванню. Для виконання цього способу 

педагогу треба широко відкрити рот, щоб дитина бачила, як розташований ваш 

язик, і, видихнувши повітря, імітувати легке покашлювання, з відчутним 

призвуком [к] ([кхе]). «Покашлювати» потрібно тихо з мінімальним видихом, 

тоді між звуками [к] і [е] не буде вираженого звуку [х], а буде чутися тільки 

легкий придих. При повторюванні за педагогом цієї вправи, дитина повинна 

«покахикувати» собі на долоню. Після цього треба показати дитині, як 

«покашляти» пошепки, а саме «покашляйте» ледь чутно, майже без видиху, 

щоб уникнути призвук [х]. При цьому треба домогтися, щоб дитина 

повторювала за вами. Такий прийом потрібно робити після повного видиху. 

Якщо у дитини вийшов правильний звук [к], тобто дитина фактично виголосила 

склад [ке], то можна переходити до складів з іншими голосними звуками, 

наприклад, покахикувати так: [ка-ка-ка]. Після такої вправи педагог говорить 

звук [к] ізольовано, а дитина повторює цей звук за педагогом. 

Постановка звуку [К] від правильного [Х]. Цей спосіб доцільно 

використовувати, коли дитина ретельно вимовляє звук [х]. При цьому слід 

звернути увагу дитини на  то, як корінь його язика торкається до піднебіння. А 
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далі нехай дитина обмацає язиком це місце. Потрібно, щоб під час тривалого, 

протяжного вимовляння звуку [х] дитина в тому місці, де вона відчуває дотик 

язика до піднебіння, затиснула їм щілину, перекривши потік повітря, як би 

«поставила там точку» язиком. При цьому повітряний струмінь опиниться під 

деяким тиском. В цю мить дитина, злегка кашлянув, повинна видихнути  собі 

на долоню, в результаті почується звук [к]. Для розвитку цього способу 

необхідно дитині показати, щоб відразу затискати коренем язика щілину в горлі 

і вимовляти звук [к]. Якщо звук виходить занадто «вибуховим» або 

напруженим, а також, якщо він має придиховий відтінок, потрібно потренувати  

вимову звука [к] пошепки. Після того як звук у дитини виходить вільно, 

доцільно повідомити їй, який звук віна навчилася вимовляти. 

Постановка звуку [К] на вдиху. Для використання цього способу 

необхідно показати дитині показати, як всмоктати язик в горлі якнайдалі, 

наприклад, «Як равлика в раковину». При цьому педагог повинен вимовляти на 

вдиху склади, близькі по звучанню до звукосполученню [ка-ка-ка]. Ще це 

можна порівняти з беззвучним (пошепки) імітацією хропіння, тільки треба 

стежити, щоб у вимові педагога не з’явися розкотистий  горловий звук, 

нагадуючи  звук [р] (після [к] може чутися короткий придиховий звук, що 

нагадує [х]). Педагог повинен вимовляти звук, максимально близький до звуку 

[к] 

Постановка звуку [К] з механічною допомогою. При використанні цього 

способу педагог змушує дитину вимовляти склади: [та–та-та]. В цей час 

педагог-логопед, натискаючи шпателем на кінчик її язика, поступово і 

обережно проштовхує його в глиб рота. В цей час дитина повинна, не 

припиняючи, вимовляти склади. У міру просування язика в глиб рота звук буде 

змінюватися. Спочатку почується нечіткий м'який звук [т’], потім нечіткий 

м'який звук [к’], потім дитина починає вимовляє склади [ка-ка-ка]. Перед 

виконанням цієї вправи педагог-логопед мусить розказати дитині, що він 

збираєтеся робити. Необхідно попередити дитину, щоб вона не заважала вам 

відсувати її язик в глиб рота. 
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Висновки.  

Були розглянуті способи виправлення у дитини вимови звуку «К».  При 

використанні спеціальних способів і вправ керування язиком у ротовій 

порожнині можна домогтися правильної вимови різних букв і поєднань 

голосних і приголосних букв. Це забезпечує свободу спілкування дитини і гідне 

входження в соціальне суспільство. 
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Анотація. В даній роботі був проаналізований концепт «колір» в сприйнятті 

викладача німецької мови з подальшою побудовою педагогічної картини світу. Були 
виокремлені основні кольори з позитивною та негативною конотацією в мисленні педагога, 
які вказують на суттєву відмінність німецькомовної педагогічної картини світу від 
загальної.   

Ключові слова: колір, картина світу, фахова мова педагога, концепт, педагогічна 
картина світу.  

Abstract. In this research concept “color” is analyzed in the perception of the German 
teacher with the subsequent formation of worldview. The main colors with positive and negative 
connotation were found in pedagogical thinking. It indicates the significant differences in the 
German pedagogical worldview from a general worldview. 

Keywords: color, worldview, professional language of a teacher, concept, pedagogical 
worldview.     

Вступ.  

Великий інтерес серед науковців викликає поняття кольору поряд з такими 

філософським категоріям як час, простір та рух, оскільки колір займає важливе 

місце в житті кожної культури та її мови. Він уможливлює «сприйняття 

оточуючої дійсності» [2] з формуванням світогляду людини певної 

національної або професійної групи. Колір впливає на «мислення та дії» певної 

людини, а тому він надає змогу побудувати картину світу певної групи або 

індивіда. 

Мета дослідження.  

Вивчення концепту «колір» та вплив кольору на психіку людини  стало 

предметом вивчення таких вчених як Н. П. Вольської, О. Р. Копачової,  

Б. А. Базими та інших. Метою даного дослідження є визначення концепту 

«колір» в мовній картині світу викладача німецької мови за допомогою 

метафоричних та фразеологічних словосполучень.   

https://orcid.org/0000-0002-1933-900X
http://www.dnu.dp.ua/en
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Основна частина.  

В світовій культурі кожний колір несе певну інформацію у вигляді 

асоціацій. Так зазвичай білий колір асоціюється з «чистотою та радістю», тобто 

має позитивну конотацію [3]. Дослідник Б. А. Базима називає такі символічні 

значення білого кольору як «чистота, сила, відсутність невдач, добро, життя, 

дружелюбність, щедрість та відсутність насмішки» [1]. В фаховій німецькій 

мові педагога білий колір зустрічається в метафоричному словосполученні 

„Weiße Pädagogik“ як символ демократії, свободи від насилля на противагу 

„Schwarze Pädagogik, де методом виховання та освіти є фізичне насилля. Попри 

позитивне значення негативний відтінок даного кольору проявляється в „weiße 

Lehrer“, „weiße Lerner“, „weiße Privilegien“ у вигляді насилля, дискримінації, 

недружелюбності та насмішки: „Genauso wie die Rassismusrealität für 

Schüler*innen mit Rassismuserfahrung ein diskriminierendes Lernumfeld bereithält, 

bedeutet diese Realität für weiße Schüler*innen ein privilegiertes Lernumfeld“ [4]. 

Часто білий колір протиставляється чорному в значенні «основа» в виразах 

„schwarz auf weiß“, „schwarz/weiß Schema“. 

Загальне сприйняття чорного кольору пов'язане з нещастями, 

неприємностями, насиллям, смертю та горем. В німецькій мові педагога фраза 

„Schwarze Pädagogik“ позначає виховання дітей за допомогою авторитарного 

методу застосування фізичної сили, тобто чорний колір має семантичне 

значення «насилля» та «беззаконність»: „Diese Form der Erniedrigung durch 

pädagogische Zwangsmaßnahmen ist in den 1970er Jahren unter dem Begriff der 

„schwarzen Pädagogik“ beschrieben und kritisiert worden“ [8]. Чорний колір в 

мові педагога асоціюється з відсутністю знань (im Dunklen sein), 

неприємностями (schwarzer Tag für Bildung), булінгом та дискримінацією 

(schwarze Lerner, schwarzes Schaf), поганим настроєм (schwarz sehen) та 

хворобою (schwarzer Raum): „Wenn Lehrervertretungen oder die Schulaufsicht mit 

Fehl- oder Misshandlungen von Lehrern konfrontiert werden, neigen sie zu dem 

Kommentar, das käme leider vor, aber es gäbe nur wenige schwarze Schafe unter 

den Lehrern“ [7]. 
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Для загального використання червоного кольору наявні позитивні 

значення у вигляді сили, важливості, вогню, радості, життя, пристрасті, 

активності та енергії. В негативному значенні даний колір асоціюється з гнівом.  

Червоний колір в фаховій мові педагога має як позитивні асоціації в концептах 

«важливість» (roter Faden), так і негативні у вигляді «відсутність розуміння 

(rote learning), гнів (rot-verweinte Gesichte), небезпека (auf der roten Liste), 

покарання (rote Karte) та економія через брак коштів» (Rotstift-Perspektive): 

„Rote Karten für Nervensägen“ [6].  

Зелений колір в загальній картині світу має значення спокою, надії, 

молодості, недосвідченості, багатства, впевненості та природи. В мові 

викладача значення зеленого кольору в більшості випадків асоціюється з 

природою: „grüne Pädagogik, grüne Lehrer, grüne Bildungspolitik“. Значення 

природи в зеленому кольорі простежується при порівнянні компетенції 

педагога з талантом садівника „grüne Daumen“ з набуттям значення 

компетенції: „Grüne Gärtner haben nicht unbedingt grüne Daumen“ [10].  

Для блакитного кольору характерні такі позитивні конотації як спокій, 

ніжність, відданість, стабільність, віра, так і негативні у вигляді смутку, 

депресії та розпачу. В педагогічній картині світу блакитний колір асоціюється з 

„поганою новиною» та «смутком» (blauer Brief), наївністю (blauäugig sein), 

розпачом (ein Herz voll blaue Flecken), нісенітницею та пустими обіцянками (das 

Blaue vom Himmel versprechen), прогулом (blaumachen), несподіваністю (ein 

blaues Wunder): „Wer daran glaubt, wir spätestens bei der nächsten Wahl sein 

blaues Wunder erleben“ [9]. 

Розповсюдженими значеннями сірого кольору виступають рутинність, 

пасивність та туга. В мові вчителя сірий колір означає нейтральність (graue 

Zone), пасивність (Graue Pädagogik) та тугу (grau sein): „Grauzonen. Pädagogik 

als Queer-Wissenschaft“ [5].  

Характерним для фахової німецької мови педагога є використання 

політичної лексики з поєднанням двох кольорів, де колір представляє певну 

політичну партію. Наприклад, „schwarz-blaue Bildungspolitik“, де основним 
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концептом коаліції щодо освіти виступає «контроль» та «покарання»; „rote-

grüne Bildungspolitik“ з ідеологією «реформування» та «зміни»: „türkis-grüne 

Bildungspolitik“ з концептом «прогрес» та «досягнення» та „schwarz-gelbe 

Bildungspolitik“ з концептом «нерівнозначність» та «приватизація. З даних 

сполучень можна зробити висновок, що чорний, голубий та жовтий кольори 

несуть негативне значення «контроль», «покарання» та «нерівнозначність», а 

зелений та червоний позитивне у значенні «прогрес» та «досягнення».     

Результати дослідження.  

З вищезазначеного дослідження кольорів в фаховій німецькій мові 

педагога можна побудувати концепт кольору в мовленні викладача німецької 

мови (табл. 1): 

Таблиця 1 

Дані дослідження 

№ Колір Загальна 
картина світу 

Картина світу 
педагога Кількість 

 позитивні негативні всього 

1. Чорний 

нещастя, 
неприємності, 

насилля, смерть, 
горе 

насилля, 
беззаконність, 

відсутність знань, 
неприємності, булінг, 

дискримінація, 
контроль, покарання 

2 8 10 

2. Білий 

чистота, сила, 
відсутність 

невдач, добро, 
життя, 

дружелюбність, 
щедрість, 

відсутність 
насмішки 

демократія, свобода 
від насилля, 

насилля, 
дискримінація, 

недружелюбність, 
насмішка 

3 4 6 

3. Червоний 

сила, 
важливість, 

вогонь, радість, 
життя, 

пристрасть, 
активність, 
енергія, гнів 

важливість, гнів, 
відсутність розуміння, 
небезпека, покарання, 
брак коштів, реформи, 

прогрес 
2 5 7 

4. Блакитний 

спокій, ніжність, 
відданість, 

стабільність, 
віра, смуток, 

депресія, розпач 

смуток, погана 
новина, наївність, 

розпач, нісенітниця, 
пуста обіцянка, 

прогул, 
несподіваність, 

контроль, покарання 

0 7 7 
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5. Зелений 

спокій, надія, 
молодість, 

недосвідченість, 
багатство, 

впевненість, 
природа 

Природа, 
компетенція, зміни, 
прогрес, реформи, 

досягнення 6 0 6 

6. Сірий 
рутинність, 

пасивність, туга 
Нейтральність, 
пасивність, туга 1 2 3 

7. Жовтий оптимізм, 
радість 

нерівноправність 0 1 1 

8. Бірюзовий Гармонія, 
врівноваженість 

Прогрес, досягнення 1 0 1 

Всього  41 

Авторська розробка 

 

Було проаналізовано 41 лексична колоративна одиниця з подальшою 

побудовою педагогічної картини світу педагога. При порівнянні загальної 

картини світу (ЗКС) та КС викладача можна простежити відмінності в 

сприйнятті кольорів. Так в ЗКС білий колір асоціюється з миром, спокоєм та  

дружелюбністю, проте в педагогічній картині світу він може сприйматися 

також як символ насилля, маніпуляції та недружелюбності. Червоний та 

блакитний кольори також набувають більше негативних конотацій з повною 

відсутністю позитивних в блакитному та мінімальною кількістю позитивних в 

червоному кольорі. Кольорами з позитивним сприйняттям виступають зелений 

та бірюзовий як символ природи, знань, компетенції та розвитку з відсутнім 

негативним забарвленням. Чорний та сірий кольори залишаються незмінними в 

сприйнятті педагога, де чорний виступає символом зла, нещастя та насилля, а 

сірий є показником нейтральності, пасивності та буденності.  

Найбільше лексичних одиниць було виявлено з чорним кольором, що 

означає складну, нелегку долю педагога з великою кількістю труднощів. Разом 

з чорним кольором на це вказують інші кольори, які набувають суто 

негативного значення з мінімальною кількістю навіть не зовсім позитивних, а 

скоріше нейтральних значень. Позитивними кольорами в педагогічній картині 

світу є лише зелений та бірюзовий, які здійснюють позитивний вплив на 

світосприйняття викладача.  
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Висновки та пропозиції.  

Велика кількість кольорів з негативним сприйняттям вказують на 

песимістичний настрій викладача та низку проблем, які вимагають постійних 

зусиль для їх вирішення. Тому дослідження педагогічної картини світу через 

призму сприйняття кольорів заслуговує на подальше дослідження з причини 

кардинальної відмінності від загальної картини світу, що означає несхожість 

складу мислення та індивідуальності педагога зі звичайною людиною.  
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