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Abstrakt 

The relevance of geophysical observations and consideration of astrophysical parameters in the study of 

ecologically dangerous processes in the region is caused by increased seismicity of the region and other geological 

processes that can affect the environmental status of the environment. Seismicity studies in the Carpathian-Balkan 

region have noted the connection of seismotectonic processes of individual geological structures with each other, 

the connection of astrophysical and astronomical parameters with geomechanical processes in the earthquake 

region. The effects of astrophysical parameters on the results of geophysical observations are investigated. The 

results indicate the association of solar activity and other parameters with periods of seismic activity and intense 

geomechanical movements in the region. Research is important in building a model of geodynamic processes, 

seismic status of a region, and predicting seismically dangerous processes. 

Анотація 

Актуальність геофізичних спостережень та врахування астрофізичних параметрів при дослідженні 

екологічно небезпечних процесів в регіоні викликана підвищення сейсмічності регіону та інших геологічних 

процесів, що можуть вплинути екологічний стан навколишнього середовища. Дослідження сейсмічності 

в Карпато-Балканському регіоні відмітили зв'язок сейсмотектонічних процесів окремих геологічних стру-

ктур між собою, зв’язок астрофізичних та астрономічних параметрів із геомеханічними процесами в 

регіоні - землетрусами. Досліджуються впливи астрофізичних параметрів на результати геофізичних 

спостережень. Отримані результати відмічають зв'язок сонячної активності та інших параметрів із 

періодами сейсмічної активності та інтенсивних геомеханічних рухів в регіоні. Дослідження важливі при 

побудові моделі геодинамічних процесів, сейсмічного стану регіону та прогнозуванні сейсмічно небезпеч-

них процесів. 

 

Keywords: Geodynamic state, deformation, earthquakes, modern horizontal movements, phases of the moon, 

solar activity 

Ключові слова: Геодинамічний стан, деформації, землетруси, сучасні горизонтальні рухи , фази Мі-

сяця, сонячна активність 

 

ВСТУП 

Актуальність геофізичних спостережень та 

врахування астрофізичних параметрів при дослі-

дженні екологічно небезпечних процесів в регіоні 

викликана підвищенням сейсмічності регіону та ін-

ших геологічних процесів, що можуть вплинути на 

екологічний стан навколишнього середовища. Кі-

лькість землетрусів епіцентри яких знаходяться на 

території Закарпатського внутрішнього прогину 

зростає і обчислюється десятками, серед яких виді-

ляються відчутні землетруси. Дослідження сейсмі-

чності в Карпато-Балканському регіоні відмітили 

зв'язок сейсмотектонічних процесів окремих геоло-

гічних структур між собою. Особливо це видно на 

зв’язку сейсмічності Закарпаття та зони Вранча( 

Румунія). Дослідження проводяться в різних напря-

мках і отримано важливі результати, що допомага-
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ють розкрити зв’язки геофізичних полів[1-17]. До-

сліджуються параметри геодинамічного стану регі-

ону, просторово-часовий розподіл місцевої сейсмі-

чності. Вивчаються впливи гідрогеологічного стану 

середовища на сейсмотектонічні процеси, зв’язки 

метеорологічного та геодинамічного стану, що роз-

криває фактори впливу на результати спостере-

жень. Багато уваги приділяється вивчення варіацій 

різноманітних геофізичних полів: магнітного поля, 

електричного, електромагнітної емісії, радіоактив-

ного фону та їх взаємозв’язок із геологічними про-

цесами. Дослідження відмітили факт зв’язку астро-

фізичних та астрономічних параметрів із сейсмоте-

ктонічними процесами в регіоні, зокрема, 

землетрусами. Вивчалися зв’язки варіацій парамет-

рів Місяця із деформаційними процесами та сейс-

мічним станом: відмічено зв'язок періодів прохо-

дження Місяця на небосхилі та місцевою сейсміч-

ністю, розглянуто зв'язок освітленості Місяця із 

сейсмічністю Землі, відстань між космічними 

об’єктами та їх вплив на розрядку напружено-дефо-

рмованого стану порід земної кори. Спектр дослі-

джень розширився за рахунок вивчення зв’язку ха-

рактеристик Сонця із сейсмотектонічними проце-

сами в регіоні. Досліджувалися геодинамічний стан 

регіону, сонячна активність геомагнітні параметри 

та їх вплив на сейсмічність та горизонтальні рухи 

кори. Відмічені особливості актуалізують продов-

ження геофізичних та астрофізичних досліджень, 

для вивчення можливого прояву сейсмічності. Ме-

тою дослідження є дослідження геодинамічного та 

сейсмічного стану регіону, вивчення вкладу астро-

фізичних параметрів в протікання сейсмотектоніч-

них процесів в регіоні. Обʼєктом дослідження є 

сейсмотектонічні процеси в регіоні. 

Предметом дослідження є зв’язки астрофізич-

них та геофізичних параметрів. 

Методика дослідження включає в себе: ви-

вчення сучасних горизонтальних рухів в регіоні, 

просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічно-

сті, фази Місяця, сонячної активності, даних про мі-

сячні та сонячні затемнення, рухи небесних тіл, 

отримані з Інтернет ресурсів. Досліджуються 

впливи астрофізичних параметрів на результати ге-

офізичних спостережень. Отримані результати від-

мічають зв'язок сонячної активності та інших пара-

метрів із періодами сейсмічної активності та інтен-

сивних геомеханічних рухів в регіоні. Дослідження 

важливі при побудові моделі геодинамічних проце-

сів та сейсмічного стану регіону та прогнозуванні 

сейсмічно небезпечних територій та процесів. Ро-

бота виконана із використанням експерименталь-

них даних, отриманих в установах НАН України, 

зокрема на Режимній геофізичній станції «Трос-

ник», Пункті деформографічних спостережень 

«Королево» Відділу сейсмічності Карпатського ре-

гіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН 

України, та Інтернет-ресурсів [18, 19]. 

АСТРОФІЗИЧНІ ТА АСТРОНОМІЧНІ 

АСПЕКТИ СЕЙСМОТЕКТОНІЧНОГО 

СТАНУ ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ В 2018 РОЦІ 

1.1. Геодинамічний стан регіону. 

Розглянуто результати сейсмотектонічних до-

сліджень в регіоні за 2018 рік: проаналізовано су-

часні горизонтальні рухи в зоні Оашського глибин-

ного розлому за даними горизонтального деформо-

графа пункту деформографічних спостережень 

«Королево». Спостереження та аналіз проведено 

для місячних серій, порівняно із просторово-часо-

вим розподілом місцевої сейсмічності. Розраховано 

зміщення порід в штольні Пункту деформографіч-

них спостережень «Королево» за 2018 рік. Станом 

на 15 листопада 2018 року в зоні Оашського гли-

бинного розлому спостерігали розширення порід 

величиною +46.5 мкм, деформація порід становила: 

+18.97 х10-7. В 2017 році спостерігали стиснення 

порід величиною -36.4 мкм, деформація порід ста-

новила: -14.86х10-7. Спостерігається знакозмінний 

процес, що характеризується підвищеною активіза-

цією сейсмічності регіону. Представлено графіки 

залежності рухів кори від часу ( середньомісячні ве-

личини, добові деформації)(рисунок 1.1.1.а,б). 

 
Рисунок 1.1.1 а) Місячні величини деформацій на ПДС, «Королево» за 2018 рік; 

б) Зміщення порід в зоні Оашського розлому за 2018 рік. 
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Розширення порід інтенсивніше ніж у минулих 

роках. Загальне розширення порід супроводжу-

ється коливаннями амплітуди рухів кори. На поча-

тку року розширення порід представлено підвище-

ними амплітудами коливання в порівнянні з періо-

дом розширення порід в серпні-грудні 2018 року, 

що може бути зумовлено метеорологічними та гід-

рологічними сезонними процесами в регіоні. Відмі-

чено кореляцію кривих рухів кори, сейсмічності та 

рухів кори. Інтенсивні опади викликають стис-

нення порід, та розрядку напружено деформова-

ного стану порід. 

1.2. Сейсмічний стан регіону. Часовий розпо-

діл місцевої сейсмічності в 2018 році отримано із 

результатів сейсмологічних досліджень в Карпат-

ському геодинамічному полігоні на режимних гео-

фізичних станціях Відділу сейсмічності Карпатсь-

кого регіону Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна 

НАН України за допомогою цифрових сейсмомет-

рів DAS-05. В дослідженні використано сейсмоло-

гічні бюлетені отримані на Режимній геофізичній 

станції «Тросник» та Пункті деформографічних до-

сліджень «Королево» в 2018 році в Закарпатському 

внутрішньому прогині. Розглянуто розподіл сейс-

мічності в місячному діапазоні(рисунок 1.2.1). 

 
Рисунок 1.2.1. Місячний розподіл сейсмічності в Закарпатському внутрішньому прогині в 2018 році. 

 

В 2018 році сейсмічними станціями Відділу 

сейсмічності Карпатського регіону Інституту гео-

фізики ім. С.І. Субботіна НАН України зареєстро-

вано 148 сейсмічних подій. Землетруси реєструва-

лися на режимній геофізичній станції «Тросник» з 

епіцентральними відстанями від 1 км до 150 км. 

Аналіз сейсмічності регіону відмітив особливість: 

продовжується період сейсмічного затишшя трива-

лістю 3,5 роки, що підвищує ризик прояву відчут-

них підземних поштовхів. Дослідження просто-

рово-часового розподілу місцевої сейсмічності 

протягом тривалого періоду відзначили: макси-

муми часового розподілу місцевих землетрусів 

припадають на середину року. Представлено ре-

зультати дослідження добового розподілу місцевої 

сейсмічності, за часом реєстрації землетрусів про-

тягом доби ( рисунок 1.2.2). 

 

  
Рисунок 1.2.2. Просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності в 2018 році,  

залежність кількості місцевих землетрусів від часу доби, коли вони були зареєстровані. 

 

Крива залежності вказує на зв'язок прояву міс-

цевої сейсмічності від положення супутника на не-

босхилі та інших причин: 00 годин, 03 години, 6 го-

дин, 10 годин, 12 годин, 14годин, 16 годин, 18 го-

дин, 20 годин. Цей зв'язок відмічається при 

дослідженні просторово-часового розподілу земле-

трусів зони Вранча, яка впливає на сейсмічність За-

карпатського внутрішнього прогину. 

Досліджено просторово-часовий розподіл міс-

цевої сейсмічності з точки зору варіації епіцентрів 

землетрусів. Встановлено: більшість землетрусів 

знаходяться в близькій зоні від сейсмічної станції 
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«Тросник» Відділу сейсмічності Карпатського регі-

ону Інституту геофізики ім..С.І.Субботіна НАН Ук-

раїни. З початку року епіцентри місцевих землетру-

сів наближаються до сейсмостанції РГС «Тросник», 

потім знову віддаляються. В роботі продовжено до-

слідження впливу астрофізичних та астрономічних 

факторів на результати досліджень геодинамічного 

та сейсмічного станів Закарпатського внутрішнього 

прогину в 2018 році. 

1.3. Фази Місяця та просторово-часовий 

розподіл сейсмічності в 2018 році. Дослідження 

сейсмічності регіону проводиться через вивчення 

просторово-часового розподілу місцевої сейсміч-

ності. Територія Закарпаття густо помережана сіт-

кою сейсмічних пунктів, на яких змонтовано су-

часні цифрові сейсмічні станції. Розломи є вогни-

щами місцевої сейсмічності, згідно механізму 

підготовки землетрусів. Розглянуто часовий розпо-

діл місцевої сейсмічності в 2018 році, проведено ін-

терпретацію місцевих землетрусів за результатами 

записів сейсмічних станцій нового покоління: DAS-

05, розміщених на Пункті деформометричних спо-

стережень «Королево», режимній геофізичній стан-

ції «Тросник» Відділу сейсмічності Карпатського 

регіону Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна НАН 

України. 

Дослідження астрофізичних параметрів та їх 

зв’язку із рухами кори та сейсмічною активністю 

відмітило факт сейсмічної розрядки під час прохо-

дження Місяця над регіоном, який досліджується і 

є сейсмонебезпечною зоною. Проводилися дослі-

дження на предмет вивчення впливу фаз Місяця та 

його характеристик на сейсмічний стан регіону та 

інші геологічні процеси у верхніх шарах земної 

кори. Результати отримані під час дослідження від-

мітили зв'язок сейсмічності від освітленості Місяця 

та інших параметрів, параметрів Сонця. Тому акту-

альним є продовження вивчення впливу характери-

стик Місяця та Сонця, сучасних рухів та сейсмічно-

сті регіону, зокрема в 2018 році. Результати необ-

хідні при вирішенні екологічних та геофізичних 

задач в Закарпатському внутрішньому прогині. Ви-

вчення зв’язку фаз Місяця в минулі роки відмітили 

зв'язок сейсмічності із фазами Місяця, зокрема – бі-

льша частина сейсмічних подій відбулося в період 

Нового Місяця та Повного Місяця. Розглянуто ча-

совий розподіл місцевої сейсмічності в залежності 

від періодів знаходження Місяця на небосхилі в 

2018 році. 

Січень 2018 року. В січні 2018 року на терито-

рії Закарпатського внутрішнього прогину зареєст-

ровано 26 місцевих землетрусів, сучасні рухи зем-

ної кори на ПДС «Королево» є розширення порід 

величиною +12.28 мкм. Розглянуто просторово ча-

совий розподіл місцевої сейсмічності в Закарпатсь-

кому внутрішньому прогині в січні 2018 року( ри-

сунок 1.3.1). 

 

 
Рисунок 1.3.1. Фази Місяця (діаграма синього кольору) та сейсмічність регіону в січні 2018 року 

(діаграма червоного кольору). 

 

На графіку представлено часовий розподіл мі-

сцевої сейсмічності в 2018 році в Закарпатському 

внутрішньому прогині відносно фаз Місяця в 2018 

року. Розглянуто розподіл землетрусів та час пер-

шої чверті( Нового Місяця). В цей період Місяць 

знаходиться на одній лінії взаємодії, сила тяжіння в 

цей період максимальна, збурення в земній корі, ви-

кликані дією Місяця можуть і провокують місцеві 

землетруси. Частота прояву місцевої сейсмічності 

збільшується в інтервалі першої фази Місяця( 17 сі-

чня 2018 року). 

Лютий 2018 року. В лютому на території Зака-

рпатського внутрішнього прогину зареєстровано 16 

місцевих землетрусів. Сучасні рухи кори на ПДС 

«Королево»-це розширенням порід величиною +4 

мкм. Представлено розподіл сейсмічності та період 

Нового місяця в лютому 2018 року( рисунок 2.3.2). 
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Рисунок 1.3.2. Новий Місяць(діаграма синього кольору) та сейсмічність регіону  

в лютому 2018 року (діаграма червоного кольору). 

 

В лютому 2018 року Новий місяць в інтервалі 

15 лютого, де сейсмічність представлена одним 

землетрусом, інші сейсмічні події рівномірно 

розподілені на протязі всього місяця( рисунок 

1.3.2). 

Березень 2018 рік. В березні 2018 року на 

території Закарпатського внутрішнього прогину 

зареєстровано 13 землетрусів. Сучасні 

горизонтальні рухи кори виміряні на ПДС 

«Королево» представляють собою розширення 

порід величиною +5 мкм. Початок Нового Місяця 

припадає на 17 березня, досліджено зв'язок 

часового розподілу місцевої сейсмічності та 

інтервалу Нового Місяця ( рисунок 1.3.3). 

 

 
Рисунок 1.3.3. Фаза Новий Місяць (діаграма чорного кольору) та сейсмічність регіону  

в березні 2018 року (діаграма сірого кольору). 

 

В період Нового місяця зареєстровано два 

землетруси, розподіл сейсмічності: в першій 

половині місяця відбулися більшість землетрусів в 

регіоні(рисунок 2.3.3). 

Квітень 2018 року. В квітні 2018 року зареєст-

ровано 7 місцевих землетрусів, а рухи кори пред-

ставлені розширеннями величиною: +5 мкм. Фаза 

Нового місяця починається 16 квітня ( рисунок 

2.3.4). Досліджено зв'язок місцевої сейсмічності та 

періодів фаз Нового Місяця. 

 

 
Рисунок 1.3.4. Новий Місяць(діаграма чорного кольору, вказує на час фази Місяця)  

та сейсмічність регіону в квітні 2018 року(діаграма сірого кольору). 
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В період початку фази Нового Місяця в квітні 

2018 року 3 із 7 місцевих землетрусів відбулися в 

інтервалі часу Нового Місяця. 

Травень 2018 року. В травні 2018 року 

зареєстровано 13 місцевих землетрусів. Сучасні 

рухи земної кори в травні 2018 року представлені 

стисненнями порід величиною -1.17 мкм. Новий 

Місяць починається 15 травня(рисунок 1.3.5). 

 

 
Рисунок 1.3.5. Новий Місяць(діаграма чорного кольору) та сейсмічність(діаграма сіорго кольору)  

в травні 2018 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

В інтервалі Нового Місяця зареєстровано 

місцеві землетруси, накопичена енергія пружно-

деформованого стану під дією притягання Місяця 

та Землі вивільняється. 

Червень 2018 року. В червні 2018 року 

відбулося 15 сейсмічних поштовхів. Рухи кори в 

регіоні представлені стисненнями породи 

величиною-1.17 мкм. Новий Місяць починається 13 

червня. Досліджено зв'язок сейсмічності та фази 

Нового Місяця вчервні 2018 року(рисунок 1.3.6). 

 

 
Рисунок 1.3.6. Новий Місяць(діаграма чорного кольору) та сейсмічність регіону  

в червні 2018 року(діаграма сірого кольору). 

 

В інтервалі появи Нового Місяця, коли сили 

притягання найбільші і ймовірність прояву 

сейсмічності в регіоні, зареєстровано 4 місцеві 

землетруси( 27%). 

Липень 2018 року. В липні 2018 року 

зареєстровано 18 місцевих землетрусів. 

Горизонтальні рухи кори в зоні Оашського 

глибинного розлому в липні 2018 року є стиснення 

порід величиною: -0.828 мкм. Новий місяць 

появився 13 липня(рисунок 1.3.7). 

 

 
Рисунок 1.3.7. Фаза Нового Місяця(діаграма чорногокольору) та сейсмічність в регіоні  

за липень 2018 року(діаграма сірого кольору). 
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В інтервалі фази Місяця відбулося 7 місцевих 

землетрусів(39%). Підтверджуються результати 

попередніх років дослідження –землетруси 

відбуваються в Фазах Нового та Повного Місяця. 

Серпень 2018. В серпні 2018 року 

зареєстровано 9 землетрусів. Сучасні 

горизонтальні рухи кори в зоні Оашського 

глибинного розлому –розширення порід +9.8 мкм. 

Новий Місяць починається 11 серпня(рисунок 

1.3.8). 

 

 
Рисунок 1.3.8. Фаза Нового Місяця(діаграма чорного кольору) та сейсмічність регіону  

в серпні 2018 року(діаграма сірого кольору). 

 

В околі інтервалу фази Нового Місяця 

відбулося 3 землетруси(33%). 

Вересень 2018 року. У вересні 2018 року 

зареєстровано 10 місцевих землетрусів. Сучасні 

рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому 

становлять розширення: +6 мкм. Період фази 

Нового Місяця починається 9 вересня(рисунок 

1.3.9). 

 

 
Рисунок 1.3.9. Новий Місяць(діаграма чорного кольору) та сейсмічність регіону  

у вересні 2018 року (діаграма сірого кольору). 

 

В інтервалі періоду Нового Місяця відбулися 2 

землетруси(20%). 

Жовтень 2018 року. В жовтні 2018 року на 

території Закарпатського внутрішнього прогину 

відбулося 12 місцевих землетрусів. Сучасні 

горизонтальні рухи земної кори представляють 

собою розширення: +5 мкм. Фаза Нового Місяця 

починається 9 жовтня(рисунок 1.3.10). 

 

 
Рисунок 1.3.10. Фаза Нового Місяця(діаграма чорного кольору) та сейсмічність регіону  

в жовтні 2018 року (діаграма сірого кольору). 
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В період Нового місяця відбулося 2 місцевих 

землетруси. Сейсмічна активізація починається в 

другій половині жовтня. 

Листопад 2018 року. В листопаді відбулося 9 

місцевих землетрусів. Сучасні рухи кори 

представлені розширенням: +7 мкм. Фаза Нового 

Місяця починається 7 листопада(рисунок 1.3.11). 

 

 
Рисунок 1.3.11. Новий Місяць(діаграма чорного кольору) та сейсмічність регіону  

в листопаді 2018 року (діаграма сірого кольору). 

 

В період фази Нового Місяця відбулося 7 місцевих землетрусів. 

Комплексний аналіз геодинамічного та сейсмічного станів регіону за 2018 рік. (рисунок 1.3.12). 

 

 
Рисунок 1.3.12. Комплексний графік сейсмічної активності(діаграма сірого кольору)  

та фази Нового Місяця в 2018 року (діаграма чорного кольору). 

 

Аналіз представлених залежностей вказує на 

зв'язок сейсмічної активізації з періодами фази 

Нового Місяця. Більшість землетрусів відбулося в 

період Нового Місяця. Проведено комплексний 

аналіз геодинамічного стану регіону(1.3.13). 

 

 
Рисунок 1.3.13. Геодинамічний стан(діаграма зеленого кольору), сейсмічний стан (діаграма червоного 

кольору) та фази Нового Місяця в 2018 році(діаграма синього кольору). 
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Збурення сучасних горизонтальних рухів кори 

супроводжуються інтервалами фази Нового 

Місяця. Таким чином, відмічено зв'язок Місяця та 

сейсмотектонічного стану регіону. 

Перша чверть Місяця. Досліджено зв'язок 

місцевої сейсмічності та періодів першої чверті 

Місяця в 2018 році(рисунок 1.3.14). 

 

 
Рисунок 1.3.14. Геодинаміка регіону, рухи кори, крива зеленого кольору),  

сейсмічність(діаграма червоного кольору) в періоди першої чверті Місяця в 2018 році 

(діаграма синього кольору). Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Проведено аналіз сейсмічності в 2018 році та її 

зв'язок із періодами фази Місяця, відмічено- ці 

періоди супроводжуються інтенсивними 

горизонтальними рухами в зоні Оашського 

глибинного розлому. 

Повний Місяць. Досліджено зв'язок 

просторово-часового розподілу місцевої 

сейсмічності із фазою Місяця-Повним 

Місяцем(рисунок 1.3.15). В цій конфігурації 

Місяць Земля знаходяться на лінії взаємодії, то сила 

притягання в період велика, що може слугувати 

розрядкою для напружено-деформованого стану 

порід. Дослідження минулих періодів вказували на 

тісний взаємозв'язок фаз Місяця та сейсмічної 

активізації регіону. 

 

 
Рисунок 1.3.15. Просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності в 2018 році (діаграма червоного 

кольору), кінематика сучасних горизонтальних рухів кори (діаграма зеленого кольору)  

та часові інтервали Повного Місяця (діаграма синього кольору). Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Підвищені величини прискорення сучасних 

рухів в зоні Оашського глибинного розлому також 

знаходяться в інтервалах фази Повного Місяця. 

Остання чверть. Розглянуто фазу-остання 

чверть Місяця та просторово-часовий розподіл міс-

цевої сейсмічності в регіоні за 2018 рік (рисунок 

1.3.16). 

 

 
Рисунок 1.3.16. Остання чверть (діаграма синього кольору), кінематика рухів кори (діаграма зеленого 

кольору) та сейсмічність регіону(діаграма червоного кольору) в 2018 році. 
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Аналізуючи результати спостережень відмі-

чено: найбільш сприятливі періоди фаз Місяця, що 

зумовлюють місцеву сейсмічність це Новий та По-

вний Місяць, коли виділяється основна сейсмічна 

енергія. 

Сонячна активність та сейсмонебезпечні 

процеси в Закарпатському внутрішньому про-

гині в 2018 році. 

Отримані дані взяті з Інтернет-ресурсів порів-

няно із даними вимірювання сучасних горизонталь-

них рухів кори в зоні Оашського глибинного роз-

лому та досліджено зв'язок із просторово-часовим 

розподілом місцевої сейсмічності ( рисунок 1.3.19). 

 

 
Рисунок 1.3.19. Параметри сонячної активності(діаграма синього кольору) та сейсмотектонічні 

процеси (діаграма червоного кольору) в грудні 2018 року в Закарпатському внутрішньому прогині. 

 

Крива червоного кольору представляє 

стиснення порід в зоні Оашського глибинного 

розлому, відмічений процес корелюється із 

варіацією сонячної активності: стиснення порід 

корелюється із періодами зменшення сонячної 

активності. Також слід вказати на іншу 

особливість: періоди затишшя як в рухах кори так і 

в сонячній активності. Проведено порівняння 

просторово-часового розподілу місцевої 

сейсмічності в досліджуваний період та варіацій 

астрофізичних та геодинамічних параметрів: 

прискорення рухів та швидкості рухів (рисунок 

1.3.20). 

 

 
Рисунок 1.3.20. Сонячна активність( діаграма синього кольору), зміщення кори на ПДС «Королево» 

( діаграма червоного кольору), прискорення сучасних горизонтальних рухів( діаграма зеленого кольору)  

в грудні 2018 року.Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Прискорення рухів кори в часових інтервалах, що передують максимумам сонячної активності та 

супроводжують їх(рисунок 1.3.21). 

 

 
Рисунок 1.3.21. Сонячна активність( крива синього кольору), зміщення кори( крива червоного кольору), 

прискорення рухів( крива зеленого кольору), швидкість рухів ( крива фіолетового кольору)  

в грудні 2018 року. Закарпатський внутрішній прогин. 
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Сонячна активність корелюється із 

параметрами геодинамічного стану: швидкостями 

та прискореннями сучасних горизонтальних рухів 

кори в грудні 2018 року. Проведено дослідження 

звязку параметрів сонячної активності, сучасних 

рухів кори та кінематики їх полів, сейсмічності 

регіону. Аналіз відмічає кореляцію геодинамічного 

стану, сейсмічного стану регіону та параметрів 

сонячної активності(рисунок 1.3.22). 

Геомагнітний індекс має тенденцію до 

спадання, виділяються коливання тривалістю 6-10 

діб, сонячна активність коливається з періодами 3-

7 діб, що корелюється із сонячною активністю: 

мінімуми сонячної активності співпадають з 

періодами, коли зростає величина геомагнітного 

індексу. Розглянуто також зв'язок рухів кори з 

астрофізичними параметрами(рисунок 1.3.22). 

Прискорення рухів кори корелюється із 

геомагнітним індексом та сонячною активністю: 

зменшення величини параметрів сонячної 

активності супроводжується зменшення величини 

кінематичних характеристик в регіоні(рисунок 

1.3.22). 

 

 
Рисунок 1.3.22. Комплексний аналіз астрофізичних та геофізичних параметрів за листопад 2018 рік: 

Геомагнітний індекс( крива червоного кольору), сонячна активність ( крива синього кольору), 

прискорення рухів кори( крива зеленого кольору), сейсмічність регіону( діаграма фіолетового кольору). 

 

Високий ступінь кореляції відмічається при 

дослідженні сейсмічності регіону та геомагнітного 

індексу: періоди сейсмічності та максимальні 

значення коливання параметру співпадають. Також 

корелюються сейсмічність регіону із параметрами 

сонячної активності: землетруси проходять в 

інтервалах високих чисел сонячної активності. 

Отже, отримані результати підтверджують 

вплив Місяця, а саме їх фаз, на сейсмотектонічні 

процеси в регіоні. При наявності накопиченої енер-

гії пружно-деформованого стану геологічних стру-

ктур, в виділених періодах Місяць та Сонце можуть 

спровокувати їх розрядку через серію місцевих зе-

млетрусів. Дослідження необхідні при побудові ге-

офізичної моделі місцевого сейсмотектонічного 

стану та майбутньому прогнозі землетрусів. Прово-

дилися дослідження зв’язку Місячних та сонячних 

затемнень із сейсмотектонічними процесами, відмі-

чено особливості сейсмотектонічних процесів в ре-

гіоні. 

ВИСНОВКИ 

1. Проведені дослідження варіацій астрофізи-

чних та геофізичних параметрів, що описують гео-

фізичні процеси в регіоні. 

2. Результати встановлені в попередніх дослі-

дження вказали на вплив астрофізичних параметрів 

на процеси, що проходять в надрах Землі. 

3. Відмічено вплив фаз Місяця на геотектоні-

чні процеси в регіоні. 

4. Досліджено зв’язки параметрів Місяця із 

сейсмічністю Землі. 

5. Для підтвердження зв’язків астрофізичних 

параметрів із сейсмотектонічними процесами про-

водяться дослідження геофізичних полів та параме-

трів астрономії та астрофізики. 

6. В 2018 році зареєстровано в Закарпатсь-

кому внутрішньому прогині 148 місцевий землет-

рус, проте відчутні землетруси –відсутні. 

7. Сучасні горизонтальні рухи кори станом на 

15 листопада є розширення порід величиною:+ 

18.97 х10-7. 

8. Досліджено просторово часовий розподіл 

місцевої сейсмічності: кількість землетрусів спадає 

до кінця року. 

9. Досліджено розподіл сейсмічності по годи-

нам доби, який підтверджує вплив фаз Місяця на 

сейсмічність регіону, землетруси групуються в 4 

блоки інтенсивних сейсмічних процесів, пов’яза-

них із положеннями небесних тіл в космосі. 

10. Досліджено зв'язок сейсмічності та фаз Мі-

сяця на предмет визначення ступеню впливу окре-

мих фаз на екологічно небезпечні процеси в регіоні. 

11. Отримані результати підтверджують вплив 

Місяця, а саме їх фаз, на сейсмотектонічні процеси 

в регіоні. При наявності накопиченої енергії пру-

жно-деформованого стану геологічних структур, в 

виділених періодах Місяць та Сонце можуть спро-

вокувати їх розрядку через серію місцевих землет-

русів.  

12. Досліджено зв’язки місячних, сонячних за-

темнень та сейсмічних явищ. 
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13. Проведено дослідження зв’язку параметрів 

сонячної активності з сучасними рухами кори, про-

сторово часовим розподілом місцевої сейсмічності. 

14. Стиснення порід корелюється із періодами 

зменшення сонячної активності. Також слід вказати 

на іншу особливість: періоди затишшя існують як в 

рухах кори так і в сонячній активності. Проведено 

порівняння просторово-часового розподілу 

місцевої сейсмічності в досліджуваний період та 

варіацій астрофізичних та геодинамічних 

параметрів: прискорення рухів та швидкості рухів. 

15. Геомагнітний індекс має тенденцію до 

спадання, виділяються коливання 6-10 діб, сонячна 

активність коливається періодами 3-5-7 діб, що 

корелюється із сонячною активністю: мінімуми 

сонячної активності співпадають з періодами, коли 

зростає величина геомагнітного індексу. 

16. Знакозмінний процес завершується, почи-

нається, по перше: підвищення сонячної активно-

сті, можлива зміна напрямку руху сучасних горизо-

нтальних зміщень. Це може привести до підви-

щення сейсмічної активності, що виразиться через 

відчутні місцеві землетруси. 

17. Дослідження необхідні при побудові геофі-

зичної моделі місцевого сейсмотектонічного стану 

та майбутньому прогнозі землетрусів. 
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Abstract 

The article deals with the urgency and necessity of marketing planning and strategy formation in modern 

conditions. The proposed marketing planning algorithm includes the following steps: internal and external anal-

ysis, SWOT-analysis, definition of target group, goals and tools of marketing, timetable and methods of evaluating 

the effectiveness of marketing activities. 

Анотація 

В статті розглянуто актуальність та необхідність маркетингового планування та формування 

стратегії в сучасних умовах. Запропонований алгоритм маркетингового планування включає такі етапи: 

внутрішній та зовнішній аналіз, SWOT-аналіз, визначення цільової групи, цілей та інструментів марке-

тингу, графіку дій та методів оцінки ефективності маркетингової діяльності.  

 

Keywords: marketing planning, marketing strategy, marketing planning algorithm.  

Ключові слова: маркетингове планування, маркетингова стратегія, алгоритм маркетингового пла-

нування.  

  

Кілька років у нашій країні ми спостерігаємо 

за динамічним та агресивним розвитком 

підприємств, що спеціалізуються у різних галузях. 

Висока конкуренція змушує компанії вживати за-

ходів, що відповідають очікуванням ринку 

відповідно до переважаючих тенденцій.  

Ситуація, яка зараз склалась у нашій країні, ви-

магає пошуку певної системи, методів, інстру-

ментів, які б забезпечили розвиток та стабільність 

діяльності підприємств. В цих умовах важливого 

значення та уваги набуває маркетингове пла-

нування та формування маркетингової стратегії.  

Питанням маркетингового планування займа-

лись чимало зарубіжних та вітчизняних науковців, 

зокрема: І. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер[1], М. 

Портер, К. В. Блюмська-Данько[2], Ю. Зайцев[3], 

Н.В. Куденко, Ю. О Лупенко, Ю.В. Малиновський, 

П.Т. Саблук, Д.Ф. Крисанов та інші.  

Маркетинг на українських підприємствах досі 

вважається як молода та перспективна наука та 

один з інструментів продажу. Мабуть, всі користу-

ються ним, але все-таки підходять до нього з пев-

ною невизначеністю та недовірою. Отже, рідко ви-

никає необхідність спланувати та передбачати. Як 

результат, більшість компаній здійснюють марке-

тингову діяльність, але досить хаотично та нефор-

мально. На нашу думку, саме планування діяль-

ності на засадах маркетингу дозволяє уникнути си-

туації невизначеності. Це дозволяє ефективно 

виконувати прийняті припущення, зменшуючи вит-

рати та запроваджуючи прозорість місії компанії, 

що, з одного боку, є результатом цілей, а з іншого 

виправдовує суть функціонування підприємства. 

Маркетингова стратегія - це документ, який 

визначає сильні та слабкі сторони компанії, цілі, 

яких хочуть досягти, цільові групи, та спосіб 

спілкування. Він вказує на найкращий хід дій для 

досягнення бажаних результатів. Маркетинговий 

план є його обов’язковою складовою. Він визначає, 

коли і за допомогою яких інструментів ми будемо 

досягати поставлених цілей. Правильно створена 

маркетингова стратегія повинна розглядатися як 

один із найважливіших документів на 

підприємстві. Іноді він складається з десятків 

сторінок аналізів та планів дій на найближчі місяці 

чи роки. 

Маркетинговий план є невід’ємною частиною 

стратегії, яка складається з таких елементів, як 

аналіз середовища, опис цільової групи, визначення 
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цілей, вибір інструментів дій та методів їх пе-

ревірки та аналізу витрат. Стратегію слід планувати 

з урахуванням внутрішніх та зовнішніх умов, по-

треб та обмежень компанії. Вихід з нереалістичних 

припущень, здійснених компанією, якій не виста-

чає належної суттєвої або організаційної 

підтримки, не матиме ніякого значення та не ма-

тиме впливу на реальність. Визначаючи діяльність 

на найближчі місяці, слід провести аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства для виявлення найважливіших умов, 

що виникають внаслідок організаційної структури 

підприємства, та обмежень, що виникають вна-

слідок ринкових процесів. 

На цьому етапі слід визначити, які кроки 

підприємство повинно зробити для створення мар-

кетингової стратегії та плану. 

Послідовним алгоритмом у формуванні марке-

тингового планування та стратегії, на нашу думку, 

слід вважати таким: 

1) Внутрішній аналіз - це аналіз факторів, на 

які безпосередньо впливає підприємство, тобто 

його ресурси та навички. У маркетинговому аспекті 

ми говоримо в основному про особисті ресурси та 

їх компетенції в галузі створення контенту та 

підтримки маркетингових інструментів. Тут важ-

ливі також фінансові та капітальні ресурси, які 

визначають внутрішні обмеження компанії в кон-

тексті маркетингового бюджетного планування. 

Крім того, внутрішній аналіз повинен відповісти на 

запитання про те, якою є поточна та бажана рин-

кова позиція компанії та яка обізнаність компанії 

серед цільової групи та як виглядає лояльність 

клієнтів. 

2) Зовнішній аналіз. Кожне підприємство 

працює в певному середовищі. Це залежить від про-

позиції, цільової групи або географічних умов (мас-

штабу, місця розташування, цільових ринків). Для 

створення зовнішнього аналізу потрібно зібрати 

якомога більше інформації про те, в якій системі 

працює компанія. Вихідним моментом є аналіз 

ринку, який включає його опис, моніторинг змін 

або оцінку підприємства та його діяльності в кон-

тексті функціонування всієї системи. Джерелом та-

кої інформації можуть бути, наприклад, польові до-

слідження, статистичні дані, звіти, Інтернет, бази 

даних або бізнес-каталоги. Завдяки цьому аналізу 

ми отримуємо відповіді на такі питання, як: який 

розмір нашого ринку? Як виглядає його структура? 

Хто є ключовими замовниками? Хто є найваж-

ливішими постачальниками? Це новий, зрілий чи 

насичений ринок? Які методи комунікації викори-

стовуються на цьому ринку? Які тенденції розвитку 

та прогнози на майбутнє? У найпростішому ро-

зумінні тут потрібно вказати всі умови даного 

ринку - його розміри, стан, особливості, канали 

дистрибуції, методи зв’язку, фінансово-правові 

умови та тенденції розвитку. Обов’язковим елемен-

том зовнішнього аналізу, і в той же час складовою 

ринкового аналізу є аналіз конкуренції, а отже, усіх 

суб'єктів господарювання, які працюють на одному 

ринку та в одному сегменті. При вивченні конку-

рентів слід перевірити, які маркетингові методи ви-

користовує конкуренція, в яких каналах вона ак-

тивна, який стиль спілкування використовує. 

3) SWOT-аналіз - це елемент, який поєднує 

внутрішній та зовнішній аналіз компанії разом. У 

ньому представлені сильні та слабкі сторони, отри-

мані в результаті внутрішнього аналізу, а також 

можливості та загрози як фактори аналізу навко-

лишнього середовища. 

Сильні сторони включають наявність сучасних 

технологій, використання унікальних ІТ-рішень 

(віджети, CRM, інші джерела зв'язку), спеціалізо-

вані знання та досвід тощо. До слабких сторін нале-

жать: відсутність інновацій, партнерів, обмежена 

пропозиція. Можливості, це події у зовнішньому 

середовищі, які можуть призвести до важливих і 

позитивних змін на підприємстві, наприклад, ро-

звиток технологій, збільшення попиту на послуги, 

збільшення загальної кількості населення в пев-

ному віковому діапазоні (наприклад, старші люди), 

що збігається з цільовою групою. Загроза - це, в 

свою чергу, такі явища, що відбуваються в навко-

лишньому середовищі, які можуть спричинити 

негативні зміни в компанії, наприклад, посилення 

конкуренції, зменшення попиту на послуги чи то-

вари, пропоновані компанією. Надійний SWOT-

аналіз дозволяє визначити загальні та орієнтовані 

на майбутнє напрямки в контексті внутрішніх умов 

компанії. 

4) Визначення цільової групи. Насамперед, це 

такий набір людей, до яких буде адресовано марке-

тингове повідомлення. Часто вважають, що саме 

визначення цільової групи є найважливішим еле-

ментом процесу створення маркетингової стратегії, 

що є основою для всіх дій. 

5) Цілі маркетингу. Треба пам’ятати, що мар-

кетингова стратегія створена для того, щоб чогось 

досягти. Тому всі дії повинні мати конкретну мету. 

У маркетинговому плануванні визначення цілей 

відповідно до місії компанії є фундаментальним 

кроком. Таким чином можна перевірити, які про-

цеси та інструменти дають найкращі результати та 

допомагають у досягненні цілей, а які не працюють, 

і, отже, від яких слід відмовитися. 

Цілі маркетингу повинні бути результатом 

цілей та місії компанії. Вони відіграють переважну 

роль над концепцією діяльності, а це означає, що їх 

слід визначити спочатку та обрати відповідні ме-

тоди їх досягнення. 

6) Інструменти маркетингу. Цей етап також 

сильно залежить від цільової групи. Підприємство 

повинно спрямовувати свою енергію та зусилля на 

ті канали, в яких його цільова група є численною та 

активною. Це може бути позиціонування в Інтер-

неті, контент-маркетинг у торговій пресі, запуск 

соціальних медіа, активна участь у галузевих кон-

ференціях тощо. 

Якщо у на підприємстві не працюють 

спеціалісти з маркетингу, слід пам’ятати, що буде 

можливості одночасно здійснювати всі ці заходи. 

Тоді слід оцінити, які канали генерують найкращі 

ефекти шляхом спроб та помилок і зосереджувати 

увагу маркетологів на них. 
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7) Графік дій. Важко виконувати діяльність без 

конкретного розкладу і призначати завдання по-

трібним людям. У багатьох компаніях маркетинг 

все ще здійснюється власниками або, можливо, ста-

жистами та іншими працівниками. Незалежно від 

того, працює спеціаліст чи займаєтесь маркетингом 

самостійно, слід намагатись забезпечити регулярне 

та своєчасне виконання зобов’язань з цього при-

воду. 

8) Методи оцінки ефективності маркетингової 

діяльності. Кожна мета повинна мати свій власний 

індекс оцінки ефективності, щоб ми могли пе-

ревірити ступінь реалізації намірів. Залежно від ви-

користовуваних інструментів методи вимірювання 

ефективності будуть різними.  

Отже, підсумовуючи вищесказане, не всі 

спеціалісти готові до ретельного планування чи до-

тримання чіткої послідовності планування марке-

тингової діяльності. Слід зауважити, що кожна га-

лузь має свою специфіку, а отже, цей алгоритм 

може різнитись. Але безперечно, планування мар-

кетингової діяльності, формування стратегії може 

значно полегшити прийняття управлінських 

рішень. Формування стратегії зумовлює необ-

хідність вивчати та аналізувати внутрішнє та 

зовнішнє середовище, визначати можливості та за-

грози своєї діяльності, що в цілому покращує ве-

дення бізнесу.  
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Abstract 

The dynamics of disturbances in the orienting and research activity of animals was studied under conditions 

of prolonged oral intake of industrial dust of uranium ore (UOD)at a dose of 50 maximum permissible concentra-

tions (MPC). It was found that the prolonged enteral intake of uranium ore dust into the body caused a change in 

the orientation and research activity of experimental animals. After receiving UODat a dose of 50 MAC, the males 

were in a state of behavioral depression, which was characterized by a sharp inhibition of motor activity and an 

increase in negative emotionality. 

Аннотация 

Изучена динамика нарушений ориентировочно-исследовательской деятельности животных в усло-

виях длительного перорального поступления в организм промышленной пыли урановой руды (ПУР) в дозе 

50 предельно допустимых концентраций (ПДК). Было выявлено, что пролонгированное энтеральное по-

ступление пыли урановой руды в организм вызывало изменение ориентировочно-исследовательской дея-

тельности экспериментальных животных. После поступления ПУР в дозе 50 ПДК самцы пребывали в 

состоянии поведенческой депрессии, которая характеризовались резким торможением двигательной ак-

тивности и повышением эмоциональности негативного характера.  

 

Keywords: ionizing radiation, uranium, nervous system, indicative research activity. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, уран, нервная система, ориентировочно-исследователь-

ская деятельность. 

 

Актуальность. Профессиональное воздей-

ствие урана на человека осуществляется при до-

быче урановой руды, ее обработке и получении 

обогащенного урана. При этом рабочие урановой 

промышленности подвергаются как внешнему об-

лучению, так и внутреннему лучевому воздействию 

радионуклидов, инкорпорированных в основном в 

результате ингаляционного и перорального поступ-

ления в организм [1]. В последнее время накапли-

ваются данные, свидетельствующие о высокой чув-

ствительности нервной системы к повреждающему 

действию ионизирующей радиации [2-4]. По дан-

ным ряда авторов при воздействии радиации 

сдвиги в нервной системе носят преимущественно 

функциональный характер, причем часто это отра-

жается в изменении высшей нервной деятельности 

(ВНД) [5]. Известно, что анализ ВНД невозможен 

без определения ориентировочно-исследователь-

ского поведения, так как это важнейший тип дея-

тельности, который обеспечивает животных ин-

формацией об окружающей среде и является суще-

ственным психологическим механизмом адаптации 

высших позвоночных животных и человека [6]. 
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Кроме того, скорость угашения ориентировочно-

исследовательских реакций свидетельствует о силе 

внутреннего торможения и в комплексе с другими 

показателями может в целом характеризовать выра-

женность и подвижность основных нервных про-

цессов в коре головного мозга [7].  

Цель исследования: изучение динамики по-

веденческих реакций в тесте «открытое поле» в 

условиях длительного перорального поступления в 

организм промышленной пыли урановой руды в 

дозе 50 ПДК в эксперименте на животных. 

Материалы и методы: опыты проводили на 

взрослых белых беспородных крысах-самцах. В 

эксперимент отбирали здоровых половозрелых жи-

вотных, массой 160–200 г, содержавшихся в иден-

тичных условиях. Крысы-самцы были разделены на 

две группы: I группу составили интактные особи, II 

группа была представлена лабораторными кры-

сами, подвергшимся инкорпорированному воздей-

ствию пыли урановой руды в дозе 50 ПДК. Пролон-

гированное внутреннее облучение животных моде-

лировалось путем ежедневного, в течение 7 дней, 

кормления крыс пищей, перемешанной с пылью 

урановой руды. Период затравки животных в 7 

дней приравнивался к году жизни человека [8]. 

ПУР добавлялась к безмолочной каше Nestle и пе-

ремешивалась до гомогенной массы. При этом ПУР 

поступала в организм животных в условиях есте-

ственного потребления пищи в качестве единствен-

ного источника питания. 

Для определения степени нарушения струк-

туры ориентировочно-исследовательского поведе-

ния и эмоционального реагирования применяли 

тест «открытое поле» (Hаll, 1934). Эксперименталь-

ная установка представляла собой арену диаметром 

1 м, ограниченную бортиком высотой 45 см, пол ко-

торой был разделен на 16 квадратов со стороной 15 

см с 34-мя округлыми отверстиями диаметром 3 см. 

При выполнении опытов поле освещалось лампой в 

500 Вт, расположенной на высоте 60 см над цен-

тром поля. Осуществлялось наблюдение за поведе-

нием животного в «открытом поле» в течение 10 

минут в каждый сеанс эксперимента.  

При выполнении опытов регистрировали сле-

дующие показатели: латентный период выхода из 

центра поля (ЛП); горизонтальную активность (ГА) 

- число пересеченных линий, защитывавшееся при 

переходе линии всеми четырьмя лапами; верти-

кальную активность (ВА) - число стоек на задних 

лапках. Кроме того, определяли количество загля-

дываний (З) в отверстия арены и число самих отвер-

стий, в которые заглянула крыса (Н); число актов и 

продолжительность груминга (число умываний, 

отряхиваний, чесаний) в секундах (Гр), а также ко-

личество дефекаций (по числу фекальных болю-

сов). Для оценки характера поведенческих измене-

ний у животных в начале определяли показатели 

ОИД - исходные, а затем на 1-е, 2-е, 3-е, 6-е, 12-е, 

18-е, 24-е и 30-е сутки после поступления в орга-

низм пыли урановой руды. 

 

 

 

Результаты исследования: 

Анализ результатов показал, что в группе 

интактных особей суммарные показатели ОИД ха-

рактеризовались малой изменчивостью и склонно-

стью к привыканию к установке «открытое поле», 

что характеризовалось постепенным снижением 

двигательной активности животных. Наблюдение 

за характером поведения в «открытом поле» крыс-

самцов, после длительного перорального поступле-

ния ПУР в дозе 50 ПДК показало, что латентный 

период нахождения животных в центре площадки 

на протяжении всего периода исследований не от-

личался от такового до урановой инкорпорации. 

Достоверные различия были выявлены лишь на 30-

й день опытов, когда ЛП был ниже исходных зна-

чений почти в 2 раза и составлял 18,255,95с 

(р<0,05). Однако во второй группе исследования 

были животные, не выходившие из центра «откры-

того поля» на протяжении 10 минут тестирования, 

Так в во второй день опыта 2 крысы во время тести-

рования оставались практически неподвижными, 

еще четыре дня исследования по одной крысе вели 

себя подобным образом.  

Суммарная горизонтальная активность живот-

ных достоверно снижалась в течение всех дней ис-

следования после поступления урановой руды в ор-

ганизм животных. Причем при первой посадке жи-

вотных на арену «открытого поля» изучаемый 

параметр уменьшился сразу на 36,6% от исходного 

уровня и составлял 39,3119,99 (р<0,01) против 

62,020,07 побежек. В последующие дни опыта 

скорость угашения общей ГА продолжалась. К 12-

му дню исследования суммарное количество локо-

моций было минимальным – 24,59,79.  

Анализ вертикальной активности крыс-сам-

цов, подвергшихся воздействию урана, выявил ряд 

изменений: при первой посадке изучаемый показа-

тель снижался на 38% от исходных данных и со-

ставлял 2,751,76 (р<0,05). Следующие сеансы экс-

перимента характеризовались еще более низкими 

показателями вертикальной активности, которые 

так и не восстановились к концу эксперименталь-

ного исследования. Минимальные показатели ВА 

были зарегистрированы на 12-й день исследования 

и составили 1,250,97(р<0,01). Следует подчерк-

нуть, что динамика снижения вертикальных стоек 

полностью совпадала с изменениями горизонталь-

ной активности крыс на арене «открытого поля». 

При изучении показателей, составляющих ис-

следовательскую матрицу поведения животных в 

«открытом поле», были выявлены существенные 

различия по сравнению с фоновыми значениями на 

протяжении всего исследования. У самцов наблю-

далась картина угашения исследовательской актив-

ности, об этом свидетельствовали данные о количе-

стве заглядываний в отверстия арены, которые в 

первый день после окончания кормления ПУР, сни-

зились практически на 50% по сравнению с исход-

ными данными. В последующие дни исследования 

данный показатель был низким и так и не прибли-

зился к фоновым значениям. Минимальное количе-

ство заглядываний в норки наблюдалось на 2-е 
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сутки опыта – 9,584,17 против 28,88,99. Идентич-

ная картина наблюдалась при использовании при-

ема разделения процесса наблюдения на два пери-

ода тестирования. Суммарные показатели продол-

жительности актов груминга оставались на одном 

уровне на протяжении всех 8 сеансов тестирования 

в установке. При изучении количества дефекаций 

достоверных различий с исходными данными вы-

явлено не было.  

Сравнительный анализ ориентировочно-ис-

следовательской деятельности крыс-самцов II 

группы с контрольными животными, выявил ряд 

значительных различий. Латентный период выхода 

из центра площадки «открытого поля» в течение 

всего времени наблюдения был больше у особей, 

перенесших урановую интоксикацию. При этом до-

стоверные различия выявлялись с 6-х суток и до 

конца эксперимента. В эти дни ЛП превышал в 

среднем в 2 раза данные, зарегистрированные в 

группе интактных особей (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Влияние ПУР в дозе 50 ПДК на латентный период выхода из центра "открытого поля" 

 

При сопоставлении суммарной горизонталь-

ной активности было выявлено, что во все дни ис-

следования показатель во II группе в среднем в 2 

раза ниже по сравнению с контрольной группой. 

Достоверные различия были определены на 2-е, 3-

е, 12-е, 18-е и 30-е сутки опыта. Максимальные раз-

личия были зафиксированы во 2 день исследования 

после урановой интоксикации, когда число побе-

жек крыс II группы оказалось в 2 раза ниже по срав-

нению с ГА самцов контрольной группы: 

28,3618,45 против 60,7119,92 (р<0,01).  

Межгрупповая разница суммарных показате-

лей вертикальной активности была обнаружена 

лишь на 3-й день опыта, когда изучаемый признак 

в опытной группе был достоверно ниже ВА интакт-

ных самцов (1,671,07 против 4,781,76, р<0,05). 

Следует заметить, что суммарная ВА во все дни ис-

следования была ниже контрольных значений. 

Изучение числа «норок» в исследуемых груп-

пах выявило, что количество заглядываний в отвер-

стия было меньше у крыс, перенесших интоксика-

цию ПУР на протяжении исследования до 24 дня. 

Достоверные различия были зарегистрированы на 

2-е и 3-е сутки опыта, когда число заглядываний в 

отверстия арены самцов, перенесших воздействие 

ПУР, было в 1,5 раза ниже, чем в контрольной 

группе животных. Однако 30-е сутки опыта ознаме-

новались увеличением исследовательской активно-

сти животных II группы и показатели данных групп 

практически уравнивались. Отличия между живот-

ными исследуемых групп по количеству дефекаций 

отмечались на 3-й, 24-й и 30-й дни исследования: 

данный показатель был выше у самцов, перенесших 

воздействие ПУР. Максимальная разница в количе-

стве фекальных болюсов была зарегистрирована на 

30-е сутки: 1,50,94 против отсутствия дефекаций у 

условно здоровых крыс. 

Выводы: В целом анализ поведенческих актов 

в группе самцов, подвергшихся воздействию ПУР в 

дозе 50 ПДК, свидетельствовал о преобладании 

пассивно-оборонительных форм поведения, что 

проявлялось снижением двигательной и исследова-

тельской активности. Отмеченные изменения про-

являлись на протяжении всего исследования. Одно-

временно регистрировалось замедление процессов 

габитуации, проявляющееся в малой вариативно-

сти количества пересеченных квадратов, числа вер-

тикальных стоек.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PHARMACISTS AS THE BASIS 

OF TRAINING OF A QUALIFIED SPECIALIST 
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Grytsyuk М., 
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Abstract 

The concept of "professional communication" is seen as a process of mutual understanding in a specific 

subject area, the process of information exchange between professionals. Recent research has combined profes-

sional and business communication and applies this term to all forms of communication and workplace relation-

ships, both oral and documentary, both direct and electronically mediated. In addition, professional communica-

tion is characterized by certain features: the presence of communicators of a certain industry, professionally per-

forming their duties; possession of communicators of the conceptual and categorical apparatus of their sphere of 

activity; common communication sphere (scientific, industrial, educational) 

 

Keywords: professional competence, qualified specialist, pharmacist, pharmacy, professional education. 

 

Professional competence is an integrated, 

integrated phenomenon and combines knowledge, 

skills, personality abilities, indicators of the general 

culture, the ability to perform professional duties. 

According to the requirements of the World Health 

Organization (WHO), the emphasis is placed on the 

need to significantly change the mastery of deep 

professional knowledge in pharmacy to improve 

personal qualities, which, along with the acquired 

professional skills and skills, will allow a specialist to 

occupy a proper occupational health system . 

In 1997, the Council of the International 

Pharmaceutical Federation adopted the Ethics Code of 

Pharmacists. The purpose of which is to declare the 

fundamental principles of the profession, based on 

moral obligations and values. The professional ethics 

of a pharmaceutical worker are based on the principles 

of legality, professionalism and competence, 

objectivity and honesty, partnership and independence, 

humanity, confidentiality and individual approach to 

each patient. 

The professional competencies of pharmacists and 

pharmacists include: 

- providing pharmaceutical assistance to any 

person who needs it; 

- knowledge, skills and professional skills; 

- communication skills, ability to talk, 

communicate with pharmacy visitors, and more. 

To form the necessary personal qualities of a 

graduate of a higher education institution, you need: 

- awareness of the motivation to constantly 

increase the level of professional competence, the 

disclosure of their creative abilities and opportunities; 

- possessing the ability to make decisions and be 

responsible for them; 

-be able to reflect in relation to their activities, to 

regulate their emotional state and behavior; 

- to realize the need for constant self-

improvement. 

The implementation of a competent approach in 

vocational education will contribute to the achievement 

of the main goal - to train a qualified specialist who is 

fluent in his or her profession, able to work effectively 

at the level of world and European standards, ready for 

constant professional growth, social and professional 

mobility. 

Modern students are very mobile, they are 

virtually all "advanced" users of the Internet, actively 

communicate via Skype and social networks, even the 

interview can be conducted without inviting a person to 

the office, and using modern means of communication. 

This is not only a challenge but also a benefit for young 

people. Today, many pharmaceutical companies focus 

on innovation, the search for new ideas - in 

manufacturing, marketing, logistics, etc. The younger 

the specialist, the more he is open to new, able to offer 

non-standard ideas, creative approach to work. The 

drugstore segment has long been considered fairly 

conservative. But lately there have been dramatic 

changes in it. Pharmacies use modern software, 

promotional materials, apply new marketing 

technologies. Pharmacy graduates are very receptive to 

such innovations and may be helpful to more 

experienced employees who are less adaptable to 

information technology. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lestaevel%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24067729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bensoussan%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24067729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dhieux%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24067729
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The peculiarity and complexity of the employment 

of graduates is to evaluate them as professionals. A 

specialist with experience is able to show that he is able 

to, what he was able to achieve in previous jobs, make 

recommendations. Yesterday's student has none of this, 

so when hiring him, the standard method of interviews 

is not suitable. It is mainly about assessing capacity, not 

real skills. Instead of looking at the past, you should 

look to the future. 

There are no problems with employment in 

Ukraine at all, although employers' requirements for 

graduates have become more stringent. The 

pharmaceutical industry is now fully commercialized, 

and no one wants to pay low-performing employees 

with low salaries. Previously, they also valued 

professionals, but still were more loyal to the newly 

acquired professionals, did not require every highest 

level of qualification. At the same time, undergraduate 

students themselves do not always knowingly consider 

studying as a guarantee of a diploma, which is far from 

being the case. 

Both before and now the university is guided, 

above all, by their abilities and honesty. The diploma 

should be awarded only to those who correspond to the 

chosen profession by the level of knowledge and 

necessary skills. We know that our graduates are 

waiting in pharmacy chains, especially private, new, 

and expanding ones. The demand for specialists is very 

high. When you open so many pharmacies, it's natural. 

Basically these are small pharmacy establishments that 

sell finished dosage forms. 

Accordingly, they have changed in the real estate 

to employees. Previously, many assistants were 

required with the skills of preparing and analyzing 

pharmacy drugs. Now the emphasis has shifted towards 

marketing, clinical pharmacy competencies, and 

communication. 

Graduates should be able to give qualified advice, 

a recommendation that will help attract visitors. We 

take into account current requirements in the 

curriculum. Introduced subjects related to 

management, merchandising pharmacy. These are the 

subjects taught in the lower classes, and the students 

treat them with great attention and interest. In addition, 

they willingly work in their free time in pharmacies, 

receiving not only earnings, but also experience. In 

general, the Bologna system implies a greater degree of 

autonomy of students, self-study. Compared to the 

previous curriculum, classroom hours are reduced by 

self-study. For example, previously the curriculum 

provided 36 hours of classroom instruction per week. 

Now their number has been reduced to 28. It is 

considered that the student should come to class, 

already possessing certain knowledge, and teachers 

supervise and check his work. How appropriate is the 

debate question. 

Practical skills and independence are very 

important, but they cannot replace deep theoretical 

knowledge. Significantly changed the educational 

process of information technology development. Even 

in the field of knowledge control without modern 

methods can not do. At each class, the student must 

receive a grade, otherwise he or she will not earn the 

required number of points for further learning before 

completing the module. For this purpose the system of 

testing of initial, intermediate and final control is 

developed. Test results are processed automatically. 

In addition, there is a licensed system of controls 

"Step-1" and "Step-2" - a test conducted by the Ministry 

of Health of Ukraine. 

It would be impossible to compile them without 

training in computer classes, without studying the 

database, which for pharmacists is more than 5 

thousand questions. This year, many teachers have 

been trained in courses that allow the introduction of 

distance learning elements into pharmaceutical 

education. This will not reduce the quality of training 

with a small number of classroom hours. Now an 

educational portal is being formed, which will contain 

texts of lectures, methodical materials, 

recommendations for practical work, questions on all 

the topics studied, and educational literature is 

required. Of course, distance learning can not 

completely replace communication with the teacher 

and even more practical lessons. However, it 

significantly improves the quality of students' 

independent work. 

The new generation of pharmacists is very 

heterogeneous. If you dream, you would like to see 

young professionals who are knowledgeable, dedicated 

to their profession. And we find them among today's 

graduates. It may be advisable to set up a practical 

pharmacy base for students, following the example of 

physicians' practice lines. KP Pharmacy is open to 

cooperation in this field, and our experienced 

pharmacists are ready to share their experience with 

young colleagues. 

The current stage of development of higher 

medical and pharmaceutical education is characterized 

by systemic changes, which are caused by: dynamic 

changes in the national health care and social, 

economic, ethical, legal peculiarities of the activity of 

the subjects of the health care system in Ukraine; 

current requirements for the quality level in higher 

education; the scale and pace of transformation, 

accumulation, transmission, 

use of information on medical science and 

practice; intensification of international cooperation in 

the field of medical and pharmaceutical education: 

unified systems of assessment, knowledge sharing, 

creation of interactive networks, mobility of students, 

teachers and healthcare professionals; creating new 

forms of learning environment, 

continuous professional development of doctors 

and pharmacists, starting with the means of distance 

education and ending with full-fledged "virtual" 

educational complexes. 

Innovations in medical and pharmaceutical 

education are closely linked to 

implementation of modern industry standards of 

higher medical and pharmaceutical education, 

introduction of the system of licensing and certification 

of specialists. All this has led to a revision of the 

content of medical education and the development of 

new scientific and pedagogical approaches to the 
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training of specialists in medical and pharmaceutical 

specialties. Ministry of Protection 

Health of Ukraine has implemented a number of 

measures aimed at improving the level of training of 

doctors and pharmacists: an increased list of medical 

specialties in the internship, introduced a system of 

assessment of professional competence of students and 

doctors (pharmacists), internally-oriented exams, 

extended-term exams, extended independent of higher 

education institutions after the doctoral degree, a new 

curriculum was introduced at the medical and 

pharmaceutical faculties. 

Conclusions. Considering the European 

development vector, the future health care system in 

Ukraine must be in line with European principles. The 

main direction in the development of higher medical 

education in Ukraine is the constant improvement of 

the quality of education, updating its content and forms 

of organization of the educational process, 

development of education as a state-social system; 

raising Ukraine's higher education to the level of higher 

education in developed countries of the world and 

integrating it into the international scientific and 

educational community. 
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Abstract 

Modern high technology creates unlimited opportunities for new discoveries. And the mission of higher edu-

cation is to teach students to live in a rapidly changing world. Its purpose is to help the student to turn information 

into knowledge, arouse interest in learning, to provide high motivation, which is an incentive for continuous ac-

quisition of knowledge and self-education. At the present stage, teachers have many different ways to increase the 

effectiveness of learning, including technological methods (tests, PowerPoint audio-visual presentations, online 

libraries, videos, dictionaries and encyclopedias, scientific and educational literature in electronic format, etc.). 
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Pedagogical diagnostics are intended to optimize 

the process of personal oriented learning. To do this, 

they use different types of control of students' educa-

tional work as an important means of managing the 

learning process: selective ongoing oral questioning; 

colloquiums, written front-line survey; test examina-

tion of students' knowledge and skills in the process of 

current, boundary and final module control, etc. 

Test control is a form of assessment of knowledge, 

skills and abilities. This makes it possible to identify 

not only the level of student achievement, but also the 

structure of knowledge, the degree of their deviation 

from the norm. In developed countries, the use of test 

technologies is an integral part of the educational de-

velopment agenda, and the problem of the quality of 

pedagogical measurement is a topical topic for research 

and debate. 

Nowadays, the use of testing in higher education 

is often considered as one of the topical forms of quality 

control of students' preparation, which allows to objec-

tively evaluating the amount of mastering of a particu-

lar discipline. In broad interpretation, the term "testing" 

is a test method, test result, and interpretation of test 

results. Testing is of particular importance in the role of 

tools for remote control of knowledge, as well as for the 

current (operational) verification of the completeness 

of mastering the concepts, ideas, and essential provi-

sions of individual topics by students. Of course, the 

use of testing helps to improve the organization and im-

prove the quality of the learning process, but subject to 
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certain conditions. In particular, test tasks should be de-

signed to meet the requirements of a particular disci-

pline. The test database should cover all didactic units 

of the content minimum of the educational standard. 

This makes it possible to ensure uniformity of require-

ments for mastering the discipline within the educa-

tional institution. Computer-based testing allows stu-

dents to monitor and evaluate students' level of 

knowledge. On the one hand, testing is an indicator of 

the quality of learning, a means of determining student 

success, and on the other, and an indicator of the effec-

tiveness of the didactic system used, including teaching 

methods and organization of the educational process, 

implementation of modern computer technologies. 

 Pedagogical diagnostics aims to optimize the pro-

cess of personally oriented learning. To do this, they 

use different types of control of students' educational 

work "as an important means of managing the learning 

process": selective ongoing oral questioning; colloqui-

ums, written front-line survey; testing of students' 

knowledge and skills in the process of current, bound-

ary and final module control, etc. 

Testing is an effective tool for controlling stu-

dents' level of knowledge. In the broad interpretation, 

the term "testing" is a test method, test result, and inter-

pretation of test results. According to the purpose, the 

tests are divided into: 

1) tests for incoming diagnostics; 

2) tests for management of educational activity; 

 3) tests for the organization of independent work; 

 4) tests for final control; 

5) administrative testing. 

Tests of objective control of the level of vocational 

training is a standardized method of determining the 

correspondence achieved as a result of the educational 

program of the level of knowledge, skills and compe-

tences of a university graduate with the requirements, 

which are determined in the educational qualification 

characteristic. The tests can be used to: determine the 

level of qualification of graduates of higher education; 

establishment of educational level of university gradu-

ates; state accreditation of universities; state certifica-

tion of universities; certification of scientific and teach-

ing staff; disclosure of the effectiveness of training and 

teaching techniques; certification of specialists and uni-

versities. Testing refers to the types of pedagogical 

measurement, which also include rating and monitoring 

related to the field of educational management. Most 

authors believe that the "test" is a time-fixed trial de-

signed to establish quantitative (and qualitative) indi-

vidual-psychological qualities. 

The test method of quality control training has a 

number of undoubted advantages over other pedagogi-

cal methods of control: 1) high scientific validity; 2) 

standardization; 3) reliability and accuracy of measure-

ments; 4) the possibility of regular systematic conduct 

at all stages of the learning process; 5) simultaneous 

control of all students; 6) comprehensiveness (can pro-

vide a complete test of theoretical knowledge, practical 

skills); 7) objectivity (eliminates the subjective compo-

nent of knowledge assessment); 8) uniform evaluation 

criteria; 9) promptness; 10) high validity (Latin valǐdus 

- strong, active, suitable); 11) establishing student feed-

back and determining the results of mastering the ma-

terial; 12) psychological comfort (in test conditions the 

level of exam anxiety is lower than in the oral exam); 

13) ability to combine with other traditional forms of 

pedagogical control and modern educational technolo-

gies; 14) the possibility of conducting traditional "pen-

cil-pen testing", computer-based testing and mass 

standardized testing through printing and replication of 

parallel forms (variants) of the test and delivery it to 

different educational institutions; 15) the differentia-

tion of the scale of test scores, which helps in a wide 

range to rank the level of educational achievement of 

students; 16) much higher compliance than other diag-

nostic methods of quality criteria control. 

There are a number of problems with the use of 

tests as a knowledge assessment tool, as their diagnos-

tic function has both positive and negative aspects. 

 The downside of testing is the characteristics be-

low. 

1. Testing increases the objectivity of the assess-

ment of knowledge compared to the oral survey, since 

it eliminates the subjective factor. Objectivity is 

achieved by standardizing the verification of perfor-

mance indicators of tasks and tests. The complexity of 

assessing student achievement is driven by the incon-

sistency of approaches and sometimes methods of 

knowledge assessment, as well as by the fact that the 

same methods are used by different educators with var-

ying degrees of accuracy and integrity. A number of 

problems are associated with the assessment of stu-

dents' cognitive progress. Among them are misunder-

standings and dissatisfaction among students in grad-

ing, sometimes - overstated requirements, the presence 

of fuzzy instructions, unclear formulation of questions, 

in some cases - the students' terminology, the influence 

of personal likes and dislikes on the grades, etc. The use 

of testing helps to eliminate misunderstandings and dis-

content among students. It is well-known that some 

teachers have to work with full dedication to get high 

marks, while in other teachers it is enough to make only 

a minimum of effort. In any case, achieving a learning 

goal should be a difficult but feasible task for the stu-

dent. Every teacher should strive to reach a "golden 

mean". Using testing allows you to make the student 

assessment process completely unified. 

2. The tests allow to evaluate knowledge both in 

certain sections of the discipline and in all subjects of 

the discipline (the element of chance is excluded in 

comparison with the answer to the question of one 

ticket in the oral exam), which is especially relevant for 

the credit-module system. 

3. Testing is a fairly effective means of control 

from an economic point of view. The main time costs 

are the development of quality tools that are one-off. 

Testing costs are much lower than written or oral con-

trols. 

At the same time, testing has several drawbacks. 

1. The use of testing does not allow to fully form-

ing the ability to consistently express their thoughts, to 

build on the basis of knowledge logical conclusions that 

allow the application of knowledge in non-standard sit-
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uations. This is due to the fact that the key to an excel-

lent test response is a strong visual memory. Sometimes 

students mechanically remember the correct answer 

without understanding its contents. 

2. Data on gaps in knowledge from specific sec-

tions obtained from the test results cannot facilitate 

their elimination. This requires additional work with 

students, but especially in the final test, it requires extra 

hours of study, which is not provided in the curriculum. 

In the case of an oral answer, the examiner usually con-

ducts a dialogue with the student, asks guiding ques-

tions, forcing the student to illustrate theoretical 

knowledge with practical examples. As a result, the 

level of awareness of discipline issues is increasing. 

3. There is always an element of randomness in 

testing: a student who has not answered a simple ques-

tion can give the correct answer to a more difficult one. 

The reason for this may be a simple guessing of the an-

swer, especially in low-difficulty tests. Standard test 

kits for most disciplines are designed in a fairly 

straightforward manner. Usually, these are collections 

of questions and tasks designed to select one or more 

correct answers from one of the suggested ones. Pass-

ing tests that are adequate to the goal - a complex, 

multi-level process that follows from many principles: 

relevance of the content of the test to the purpose of 

testing, determining the significance of the knowledge 

being tested, the relationship of content and form, 

meaningful correctness of test tasks, the representative-

ness of the content of educational discipline test, com-

plexity and balance of test content, systematic content, 

variability of content. 

It should be emphasized that the principle of expe-

diency of using different teaching methods and forms 

should be applied in the educational process of higher 

education. Access to computer programs is only possi-

ble in situations that provide knowledge that is impos-

sible or difficult to obtain with other technologies. The 

quality of preparation of the future specialist should be 

checked by the degree of readiness to solve problems 

on specific topics and sections of the program. And 

testing itself is one of the effective tools for controlling 

learning outcomes. At the same time, it should be borne 

in mind that testing is an ambiguous and complicated 

process. Achieving a unified assessment of student 

knowledge is very difficult to accomplish, as the level 

of student preparation varies significantly. In our opin-

ion, prematurely (especially in medical institutions of 

higher education) to make testing a basic element of 

pedagogical control - it is more appropriate to combine 

classical methods with different types of computer test-

ing. Moreover, we are deeply convinced that in the pro-

cess of preparing medical students, a special place 

should be given to methods that allow developing and 

diagnosing the level of professional thinking, skills and 

skills of future specialists. It is difficult to imagine a 

true future clinician without mastering the basic algo-

rithms of action right near the patient's bed. And the 

possibilities of software controls in this area are quite 

limited. 

Conclusion. So testing is not a panacea. The test 

tasks do not replace or abolish traditional forms of ped-

agogical control based on direct communication of the 

teacher with students, but only complement the tradi-

tionally recognized technologies of teaching and suc-

cess control. They should only be used within the range 

appropriate to their capabilities. The application of test 

methods to control students' knowledge can be maxi-

mally effective when it is systematically performed in 

an optimal manner with other methods. The test mate-

rials should be qualified by experimental testing and the 

developers should be trained accordingly. 

The pedagogical test contains a wide range of di-

dactic functions: supervising, teaching, repetition, and 

training and under. Objective, reliable and valid test 

control helps to deepen and improve the knowledge, 

skills and development of students' cognitive interests. 

With the help of test forms it is possible to improve the 

independent study of the subject, to provide the neces-

sary systematicness in teaching and the compliance of 

the control task with the cognitive action being tested. 

Reasonable, scientifically validated use of test tasks 

helps to overcome subjectivism and authoritarianism in 

evaluating students' academic achievement. Pedagogi-

cal testing is also of great educational importance, be-

cause it increases responsibility for the work performed 

not only students but also teachers, accustoms students 

to systematic work and accuracy in the performance of 

educational tasks, generates the best moral qualities in 

them, creates a positive public opinion. 
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Abstract 

The article reveals one of the possible ways of environmental education through the involvement of students 

in the educational chemical experiment. The substantiation of a chemical experiment makes it possible to take into 

account the integrative essence of ecological knowledge, to organize, in the process of their acquisition, construc-

tive research activities of students, to use the possibilities of a chemical experiment for cognition of the surround-

ing world. 

Аннотация 

В статье раскрывается один из возможных путей экологического образования через включенность 

обучающихся в учебный химический эксперимент. Обоснование химического эксперимента позволяет 

учесть интегративную сущность экологических знаний, организовать в процессе их приобретения кон-

структивную исследовательскую деятельность обучающихся, использовать возможности химического 

эксперимента для познания окружающего мира. 
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Экологическое образование является одним из 

приоритетных направлений современного образо-

вания, ориентированное на консолидацию наук, 

учебных дисциплин при решении различных сто-

рон экологических, социально – экологических 

проблем, детерминированные множеством факто-

ров. Для подготовки людей, осознающих свою от-

ветственность за защиту и улучшение состояния 

окружающей среды, необходимы новые подходы, 

как в разработке теоретических концепций эколо-

гического образования, так и в практической их ре-

ализации. 

 В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 в Ст.48, п.4 закреп-

лено «развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, твор-

ческие способности» [1, c.50]. 

Известно, что вопросы экологии в содержании 

учебных предметов изучаются в той же логике, что 

и обычное предметное содержание. В результате 

слабо учитываются такие особенности экологиче-

ского образования как междисциплинарный, инте-

гративный характер экологических знаний и уме-

ний на практике. Кроме этого экологические зна-

ния, по своей сути, являются интегративными, 

состоящими из фактологических и нормативных 

знаний - информации, оценочных суждений (эмо-

циональный опыт) и полученного социального 

опыта, обучающегося во отношениях с окружаю-

щей действительностью.  

Знания, которые обучающийся получает в про-

цессе проведения исследования, отличаются от зна-

ний репродуктивного характера. Именно исследо-

вание, выполненное школьником самостоятельно, 

делает эту работу личностно значимой, вызывает 

стремление заниматься творческим интеллектуаль-

ным трудом, что очень важно для современного об-

разовательного процесса. 

Термин «экспериментирование» в научный 

лексикон ввёл Ж. Пиаже, достоинство которого, по 

мнению автора, заключается в том, что «оно дает 

реальные представления о различных сторонах изу-

чаемого объекта, о его взаимосвязях с другими объ-

ектами» [1]. 

Особенность экспериментирования, согласно 

Н.Н. Поддъякову, состоит в том, что в «процессе 

его осуществления человек приобретает возмож-

ность управлять тем или иным явлением: вызывать 

или прекращать его, изменять это явление в том или 

ином направлении» [2, с.35].  

Экспериментирование при изучении химии 

обеспечивает обогащение обучающихся опытом са-

мостоятельной деятельности в процессе познания и 
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оценки экологического состояния отдельных ком-

понентов окружающей природы.  

Известно, что эксперимент как метод познания 

служит практическим и научным доказательством 

объективности знаний о природе. Овладение экспе-

риментальными умениями и навыками необходимо 

для успешного усвоения содержания курса химии. 

Методист Э.Г. Злотников обозначил общую 

логику учебного химического эксперимента: изуче-

ние химических объектов (веществ и химических 

реакций), рассчитанное на одновременное воспри-

ятие всеми обучаемыми; постановка целей и задач 

эксперимента; экспериментальная деятельность са-

мих обучаемых; освоение техники химического 

эксперимента» [3, c.25]. 

Химический эксперимент в контексте его ис-

пользования в рамках экологического образования, 

позволяет установить и в полной мере реализовать 

межпредметные связи между химией и биологией 

[4, с.37]. Специфические свойства живого (рост, 

размножение, возбудимость, способность реагиро-

вать на изменения внешней среды), связаны с ком-

плексами химических превращений. С помощью 

химических методов в биологии установлена роль 

хлорофилла как основы фотосинтеза, гемоглобина 

как основы процесса дыхания, изучена природа пе-

редачи нервных импульсов, определена структура 

нуклеиновых кислот и т. д. [5, с.75]. Современное 

преподавание биологии и химии отражает реальное 

положение науки о живой природе в системе науч-

ного знания. Биология и химия тесно взаимодей-

ствуют с естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинами, формирование научной картины 

мира — это результат всего школьного обучения, 

который не может быть достигнут без взаимодей-

ствия разных дисциплин, приёмов и методов обуче-

ния [5, с.72].  

Экологизация химического эксперимента осу-

ществляется в двух направлениях. Первое направ-

ление – как аналитический метод для определения, 

выявления экологического состояния природного 

окружения, при проведении экологического мони-

торинга. 

Второе направление – получение обучающи-

мися эмпирического опыта, нового знания; объяс-

нения природных явлений и процессов, изучение 

воздействия веществ на живые организмы и экоси-

стемы; разработка экологически безопасного экс-

перимента.  

Таким образом, химический эксперимент поз-

воляет обучающемуся познавать объекты природы, 

а в процессе его осуществления развивается мыш-

ление, склонность к экспериментированию как акту 

открытия. 

В истории педагогики предпосылками для осу-

ществления химического эксперимента как формы 

обучения, позволяющего обучающемуся самостоя-

тельно добывать знания, приобретать новое знание 

через эмпирический опыт составили педагогиче-

ская практика отечественных и зарубежных педаго-

гов, методистов А.Я. Герда, Е. Паркхест, Б.Е. Рай-

кова, В.И. Загвязинского и др.  

В современной образовательной практике эко-

логического образования особое место занимает 

исследовательский метод, проблемное обучение, 

которые ставят обучающегося «в состояние ма-

ленького исследователя» (А.Я.Герд). Этот метод 

дает возможность: 

- обеспечить овладение методами научного 

познания в процессе поиска; 

- сформировать мотивацию, потребность та-

кого рода деятельности; 

- дать полноценные, хорошо осознанные, 

оперативно и гибко используемые знания; 

- помочь развитию творческого мышления. 

С.Л. Рубинштейн писал: «Когда говорят, что 

человек как индивид не открывает, а лишь усваи-

вает уже добытые знания, это значит лишь то, что 

он не открывает их для человечества, но лично для 

себя все же должен открыть. Человек доподлинно 

владеет лишь тем, что он сам добывает собствен-

ным трудом» [7]. 

Организация химического эксперимента под-

разумевает включенность обучающихся в экспери-

ментирование: выявление предмета исследования, 

выявление причинно – следственных связей, обу-

словливающих проблему; определение вариантов 

возможного решения проблемы; проектирование 

этапы и логики эксперимента, отбор диагностиче-

ских методик, их использование, интерпретация 

полученных результатов.  

Педагогическая ценность экспериментальной 

деятельности заключается в том, что она способ-

ствует выработке у обучающихся исследователь-

ской умений: 

- видеть проблему; 

- самостоятельно ставить задачи; 

- планировать, учитывать, контролировать, 

оценивать свою работу; 

- использовать различные источники информа-

ции; 

- самостоятельно отбирать и накапливать мате-

риал; 

- анализировать, сопоставлять факты; 

- излагать свои аргументы в процессе комму-

никативного взаимодействия. 

Таким образом, экспериментальная деятель-

ность обучающихся развивает такие способности 

как наблюдательность, воображение, продуктивное 

поисковое мышление, инициативность, самостоя-

тельность, ответственность, умение предвидеть по-

следствия своих действий в природной среде. 

В процессе осуществления химического экспе-

римента, обучающиеся получают опыт экспери-

ментирования, который состоит из следующих 

компонентов: когнитивный (знания о предмете ис-

следования, о способах деятельности, о методиках; 

практический (общелабораторные умения): обра-

щение с химической посудой и приборами, выпол-

нение лабораторных операций (растворение, рас-

творение, фильтрование, взвешивание и т.д.), полу-

чение веществ, их собирание, распознавание; 

организационные умения: планирование экспери-

мента, самоконтроль, поддержание порядка на ра-

бочем месте и т.д. 
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Роль учителя в организации и проведении хи-

мического эксперимента заключается в наблюде-

нии за правильностью выполнения опытов и правил 

техники безопасности, за порядком на рабочем 

столе, в оказании индивидуально-методической по-

мощи. 

Экологизация содержания химического экспе-

римента связана с приращением к фактологиче-

ским, научным знаниям при проведении химиче-

ского мониторинга определенной экосистемы оце-

ночных суждений в соответствии с предельно 

допустимыми нормами содержания тех или ве-

ществ, а также с точки зрения нравственной нормы. 

Эксперимент ориентируют на научно – практиче-

скую проблему при сохранении его химического 

содержания. К таким экспериментам могут отно-

ситься опыты по горению веществ, взаимодей-

ствию кислот на различные системы и т.д. 

Наряду с этим химический эксперимент дол-

жен осуществляться в условиях экологической чи-

стоты проведения опыта, что предполагает герме-

тизацию лабораторного оборудования, обезврежи-

вание продуктов реакции, соблюдение техники 

безопасности. 

Приводим некоторые темы для химического 

эксперимента с экологическим содержанием: 

Тема: «Альдегиды и карбоновые кислоты» 

Проблема: влияние синтетических моющих 

средств на водную экосистему. 

 Материалы и оборудование: два небольших 

аквариума, растения (хлорелла, элодея, ряска), сти-

ральный порошок, шампунь, фенолфталеин, микро-

скоп. 

Добавляют по 5 мл, раствора стирального по-

рошка и шампуня соответственно. Через 1-2 дня 

сравнивают опытные растения контрольными, ис-

пользуя микроскопирование; с помощью индика-

тора определяют характер среды в аквариумах. 

Тема: Определение органических соединений 

в воде. 

Оборудование и реактивы: горелка; КМnO4 

(перманганат калия); 

Проблема: в пробирку с испытуемой водой 

приливаем немного перманганата калия и нагре-

ваем до кипения. При наличии органических ве-

ществ в воде появится коричневый осадок МnO2. 

Тема: Определение ионов железа в воде. 

Проблема: определение ионов Fe (3+): 

Реактивы: 5% р-р «жёлтой кровяной соли», К4 

(Fe (CN)6). 

Рекомендации: 5% р-р «жёлтой кровяной 

соли» по каплям приливают к испытуемой воде. 

Появление синей окраски берлинской лазури ука-

зывает на присутствие солей Fe (+3). 

Проблема: Определение ионов Fe (2+): 

Реактивы: р-р «красной кровяной соли», К3(Fe 

(CN)6). 

Рекомендации: Раствор «красной кровяной 

соли» по каплям приливаем к испытуемой воде. По-

явление синего осадка турнбуленовой сини указы-

вает на присутствие солей Fe(+2). 

Тема: Фенольное загрязнение обычно сопут-

ствует нефтяному. В 1996 г. По реке Казым были 

взяты три пробы воды для химического анализа 

объемом 100л/л каждая. Масса фенола в этих про-

бах составила 0,00145; 0,00165; 0,00170 мг. Рассчи-

тайте среднюю концентрацию фенола (мг/л) и срав-

ните ее с ПДК в местах водопользования (0,001 

мг/л). Предложите способы очистки воды от фе-

нола, основываясь на его химических свойствах. 

Классификация задач по содержанию проблем, 

включенных в условие, позволяет выделить четыре 

типа задач: 

- задачи, в условиях которых подчеркивается 

двойственная роль, достижений химии, которые 

призваны служить человеку, но при неразумном ис-

пользовании нарушают биогеохимические процесс 

(задача 5); 

- задачи, в которых обсуждается технологиче-

ское несовершенство механизмов и производств 

(задача 6); 

- задачи на региональные проблемы (задача 7). 

Задача №4. Поливинилхлорид (ПВХ) исполь-

зуют как упаковочный материал для пищевых про-

дуктов, а также как сырье для производства игру-

шек, моющихся обоев. Ежегодно в Ханты – Ман-

сийском округе отходы из ПВХ составляют 0,1% от 

общего количества отходов – 2 л/л. Напишите урав-

нения реакции получения поливинилхлорида из ме-

тана, рассчитайте, сколько тонн природного газа 

(содержание метана 95%) тратится на получение 

такого количества ПВХ. Какими могут быть эколо-

гические последствия такого расходования природ-

ных ресурсов и применения полимеров?  

Задача №5 Бензойная кислота представляет 

собой пищевую добавку Е210. Ее добавляют в йо-

гурты, джемы, фруктовые соки в качестве бактери-

цидного и противогрибкового средства. Предло-

жите способ получения бензойной кислоты из ме-

тилгексана, который вырабатывается из нефти. 

Задача №6 В результате неполного сгорания 1 

кг бензина в двигателе внутреннего сгорания выде-

ляется 0,5 кг ядовитого оксида углерода. Рассчи-

тайте объем угарного газа за 10 минут работы дви-

гателя, его скорость расхода бензина 80мл/мин, его 

плотность 0,75г/мл. Каковы предлагаемые послед-

ствия двигателя в закрытом гараже? 

Задача№7 В результате использования этили-

рованного бензина. Условия расчета: добавка тет-

раэтилсвинца составляет 2 кг на 1л бензина; сред-

ний расход бензина – 10лв сутки; общее количество 

машин – 403500 штук. Каковы экологические по-

следствия загрязнения атмосферы свинцом? 

Химический эксперимент с экологическим со-

держанием акцентируют внимание обучающихся 

на актуальных экологических проблемах, активизи-

руют их учебно – познавательную деятельность че-

рез предоставление обучающимся свободы в вы-

боре темы, построения логики и этапности экспери-

мента. 
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Abstract 

The authors consider the phenomenon of cognitive dissonance (a state of psychological discomfort, tension 

arising in the process of communication caused by the presence of different opinions, points of view, communica-

tive intentions, etc.), which is implemented in the field of pragmatics. The article is devoted to the analysis of the 

success of speech acts, with special attention paid to the possible realization of cognitive dissonance and its role 

in the process of speech interaction. 

Аннотация 

Авторы рассматривают явление когнитивного диссонанса (состояние психологического диском-

форта, напряжения, возникающего в процессе коммуникации, вызванное наличием различных мнений, то-

чек зрения, коммуникативных намерений и т.п. у партнёров по коммуникации) которое реализуется в 

области прагматики. Статья посвящена анализу успешности речевых актов, при этом особое внимание 

уделено возможному возникновению когнитивного диссонанса и его роли в процессе речевого взаимодей-

ствия.  
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Прагматическая парадигма, занимающая важ-

ное место в современной лингвистике, характери-

зуется такими отличительными чертами как экс-

пансионизм, антропоцентричность, функциона-

лизм и экспланаторность. Одним из направлений 

лингвистической прагматики, наряду с исследова-

нием прагматического потенциала языковых еди-

ниц, является изучение и анализ принципов комму-

никативного взаимодействия, а также правил (по-

стулатов, максим), при помощи которых 

осуществляется этот процесс. Как и всякая целесо-

образная деятельность, коммуникативная деятель-

ность подчиняется принципу рациональности. Он 

заключается в том, что, человек, желая достичь не-

кой цели, выбирает такое действие, которое позво-

лит ему достичь этой цели быстрее и с минималь-

ными затратами усилий и ресурсов. Данная идея 

нашла своё отражение в ставшей уже классической 

работе П. Грайса «Логика и речевое общение». Он 

разработал принцип кооперации (сотрудничества), 

сформулировав его следующим образом: «Ваш 
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вклад в разговор должен быть таким, который тре-

буется на данной стадии беседы, он служит дости-

жению общей для коммуникантов цели и соответ-

ствует определенному направлению обмена репли-

ками». [1:220] 

Таким образом, коммуникатор как бы работает 

с реципиентом в одной команде, и любое его выска-

зывание должно соответствовать их общим интере-

сам. Этот принцип реализуется в нескольких посту-

латах, которые сам П. Грайс называет максимами. 

Это максимы количества информации (говори 

не меньше и не больше, чем требуется), максимы 

качества информации (говори правду, не говори 

того, для чего у тебя нет достаточных оснований), 

максима отношения (не отклоняйся от темы), мак-

симы способа (говори ясно, коротко и последова-

тельно). 

Как отмечает автор, соблюдение в речевом об-

щении принципа кооперации является своеобраз-

ным «квазидоговором», следовать которому пред-

писывается всем участникам коммуникативного 

взаимодействия, и что немало важно, участники 

данного взаимодействия это ожидают. 

Анализируя вышеупомянутые максимы в 

своей работе, П. Грайс говорит о возникающих у 

него сомнениях по поду того или иного постулата. 

Например, в отношении постулата максимы коли-

чества, он считает, что, хотя передача лишней ин-

формации не является нарушением принципа ко-

операции, а всего лишь тратой времени, однако, 

«такая лишняя информация иногда вводит в за-

блуждение, вызывая не относящиеся к делу во-

просы и соображения; кроме того, может возник-

нуть косвенный эффект, когда слушающий оказы-

вается сбит с толку из-за того, что он предположил 

наличие какой-то особой цели, особого смысла в 

передаче этой лишней информации». [1: 222] Дан-

ный эффект тесно связан с соблюдением принципа 

релевантности. Максима отношения также вызы-

вает у исследователя трудность в связи с наличием 

различных типов и фокусов релевантности, и про-

цессом их смещения и смены.  

Подвергая критике принцип кооперации, линг-

висты неоднократно предпринимали попытки пере-

смотреть количество максим и перегруппировать 

постулаты в рамках данного принципа. Теоретиче-

ски они вполне допустимы, однако при необходи-

мости детального анализа речевого общения неиз-

бежно возникает потребность в более мелком деле-

нии, сводящемся к постулатам, выделенным 

П. Грайсом.  

Реальное человеческое общение далеко от про-

цесса идеальной коммуникации. Некоторые пра-

вила в рамках принципа кооперации могут нару-

шаться, но, тем не менее, эти нарушения не подры-

вают общего принципа как такого. Это означает, 

что отклонение от правила получает содержатель-

ную интерпретацию как некий имплицитный 

смысл, исправляющий видимость такого наруше-

ния. Если бы этот скрытый смысл не предпола-

гался, то следовало бы подвергнуть сомнению со-

стоятельность самого принципа кооперации. Тео-

рия импликатур П. Грайса сводится к тому, что все 

участники речевого взаимодействия соблюдают 

принцип кооперации, а если нарушается какая-то из 

максим, и при этом коммуникант не избегает со-

трудничества, значит, высказывание содержит 

скрытый смысл. Модель коммуникации в соответ-

ствии с точкой зрения учёного состоит в том, что 

адресату необходимо распознать и реконструиро-

вать намерения говорящего. 

Нарушение отдельных постулатов, порождаю-

щее импликатуру при соблюдении общего прин-

ципа кооперации, называется эксплуатацией посту-

латов. Примерами эксплуатации могут являться ме-

тафоры, гиперболы, литоты, ирония и каламбур. 

Намеренное создание импликатур говорящим сви-

детельствует не о нарушении принципа коопера-

ции, а о его гибкости. Таким образом, благодаря 

средствам имплицирования информации, появля-

ется возможность достижения перлокутивного эф-

фекта без порождения тех высказываний, которые 

бы обеспечивали этот эффект. В то же время, необ-

ходимо отметить, что при неспособности адресата 

вывести ту или иную заданную импликатуру, или 

же наоборот, обнаружение ее там, где она изна-

чально не закладывалась, может привести к комму-

никативному сбою, и, как следствие, к состоянию 

конфликта.  

Отношение к принципу кооперации в совре-

менной лингвистике как к универсальному прин-

ципу человеческой коммуникации довольно неод-

нозначное. Сторонники утверждают, что принцип 

кооперации распространяется не только на комму-

никацию, но и на все рациональное поведение. Их 

оппоненты отвергают принцип кооперации на том 

основании, что кооперативное общение, под кото-

рым понимается желание идти адресату навстречу 

в достижении его коммуникативных целей, доста-

точно редко явление в реальной жизни. Немаловаж-

ными факторами, ставящими под сомнение прин-

цип кооперативного сотрудничества, являются со-

циальные и гендерные характеристики участников 

коммуникации, тип дискурса, коммуникативная 

среда. [1, 3] 

Тем не менее, несмотря на многие дискуссион-

ные моменты, связанные с принципом кооперации, 

его теория представляет собой своеобразный «ар-

хитектурный проект», который должен «постоянно 

расширяться и получать новую интерпретацию». 

[4:194] 

 Рассмотрим явление когнитивного диссо-

нанса (состояние психологического дискомфорта, 

напряжения, возникающего в процессе коммуника-

ции, вызванное наличием различных мнений, точек 

зрения, коммуникативных намерений и т.п. у парт-

нёров по коммуникации), которое реализуется в об-

ласти прагматики. В качестве иллюстрации привле-

чем текстовый материал из произведений англий-

ского романиста ХХ века Дж. Фаулза.  

При реализации когнитивного диссонанса 

прагматического характера адресат адекватно по-

нимает смысл, вложенный адресантом в высказы-

вание, но выбор данной языковой единицы вызы-

вает у него неприятие, поскольку противоречит его 

индивидуальной системе ценностей или правилам 
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коммуникативного поведения культурной группы, 

к которой он принадлежит. В рассматриваемом 

произведении это подтверждается нижеследую-

щими примерами: 

 That evening I gave her a sheet and told her 

to write. “I am safe and not in danger,” I said. She 

wrote it, saying, “That’s filthy English, but never 

mind.”  

 I cooked her meals and all that. We didn’t 

say anything, it was nice. The kettle boiling and her 

there. Of course I kept a sharp eye on her. When it 

was made, I said, shall I be mother? 

“That’s a horrid expression.” 

What’s wrong with it? 

“It’s like those wild duck. It’s suburban, it’s stale, 

it’s dead, it’s… oh, everything square that ever was. 

You know?” 

I think you’d better be mother, I said. 

 What irritates me most about him is his way 

of speaking. Cliche after cliche after cliche, and all so 

old-fashioned, as if he’s spent all his life with people 

over fifty. At lunch-time today he said, I called in with 

regard to those records they’ve placed on order. I 

said, Why don’t you just say, “I asked about those rec-

ords you ordered?” 

Наблюдаемый прагматический когнитивный 

диссонанс проявляется в различных жизненных по-

зициях и установках, что приводит к отторжению 

партнера по коммуникации как «чужого».  

Что касается нейтрализации последствий ко-

гнитивного диссонанса, то очевидно, что чем выше 

развитие личности, в том числе и как языковой, тем 

больше она имеет в своем арсенале возможностей, 

различных речевых стратегий, позволяющих сни-

зить диссонанс или полностью его нейтрализовать. 
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Abstract 

The implementation of inclusive education is based on the idea that all students, regardless of their physical, 

mental and other abilities, should be included into the education system and taught together. At the same time, 

teaching students with special educational needs requires the development of specific teaching approaches, meth-

ods and techniques. Considerable attention is paid to teaching foreign languages to students with visual impair-

ment to enable their successful socialization in the modern world. 

Аннотация 

С внедрением инклюзивного образования, а именно, процесса обучения и воспитания, при котором все 

учащиеся, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, вклю-

чены в общую систему образования, возникает необходимость разработки определенных методов, прие-

мов и подходов к обучению тем или иным учебным дисциплинам, в том числе, иностранному языку. 
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В школе, в колледже, в высшем учебном заве-

дении иностранный язык, а иногда и несколько 

иностранных языков, является обязательной ча-

стью образовательной программы. Изучение язы-

ков способствует приобретению дополнительного 

культурного багажа, развитию личности, професси-

ональному и карьерному росту. Иностранные 

языки становятся востребованными, значительно 

повышается мотивация к их изучению. Человек, го-

ворящий на нескольких языках, имеет больше шан-

сов получения соответственного образования и ра-

боты, как в нашей стране, так и на международном 

рынке.  

С внедрением инклюзивного образования, а 

именно процесса обучения и воспитания, при кото-

ром все учащиеся, в независимости от их физиче-

ских, психических, интеллектуальных и иных осо-

бенностей, включены в общую систему образова-

ния, возникает необходимость разработки 

определенных методов, приемов и подходов к обу-

чению тем или иным учебным дисциплинам. Таким 

образом, условия организации обучения учащихся 

с ограниченными возможностями должны опреде-

ляться специально разработанной адаптивной про-

граммой, подстроенной под особенности каждого 

учащегося. Особенность такой программы заклю-

чается в том, что она не вынуждает учащегося сле-

довать упрощенному варианту обучения или же ча-

стично проходить учебный материал, она лишь 

предполагает индивидуализацию методов усваива-

ния информации. Учащийся получает такое же об-

разование, как все, но при этом овладеть необходи-

мыми навыками ему помогают специальными ме-

тодами. Особое место занимает и обучение 

иностранному языку, как одному из наиболее слож-

ных учебных предметов. Здесь также необходимо 

применение определенного подхода к обучению 

учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом специфики их нарушений для повыше-

ния качества их подготовки в целях успешной со-

циализации в современном мире. 

Современному российскому обществу в дан-

ной ситуации сложно поменять свои взгляды и свое 

отношение к людям с инвалидностью. Очень рас-

пространена неготовность воспринимать людей с 

инвалидностью как полноценных граждан, многие 

ставят под сомнение их право на получение образо-

вания и право на труд. На сегодняшний день суще-

ствует множество проблем внедрения инклюзив-

ного образования у нас в стране, среди которых 

можно выделить недостаточные условия для удо-

влетворения потребностей учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в процессе инклю-

зивного образования; нехватка педагогов и их недо-

статочная компетентность в данном вопросе. Среди 

основных затруднений, возникающих у педагогов, 

можно назвать отсутствие мотивации к инноваци-

онной деятельности, невысокий уровень знаний в 

области инклюзивного образования, а также него-

товность общества в целом принимать людей с осо-

быми образовательными потребностями. 

Что касается учащихся с нарушением зрения, 

то они, как и большинство людей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеют ряд особенностей. 

Зрение – самый мощный источник информации о 

внешнем мире. Более 80% информации поступает в 

мозг через зрительный анализатор, и частичное или 

глубокое нарушение его функций вызывает ряд от-

клонений в физическом и психическом развитии 

человека. Зачастую особенностями психического 

развития слепых и слабовидящих подростков явля-

ется слабость абстрактно-логического мышления, 

ограниченность знаний и представлений об окру-

жающем с преобладанием общих, неконкретных 

знаний. Характерен малый объем чувственного 

опыта, формальный словарный запас и недоста-

точно точная предметная соотнесенность слов. Де-

фекты зрения тормозят развитие двигательных 

навыков и умений, пространственной ориенти-

ровки и определяют малую моторную активность 

учащегося, общую его медлительность. К сопут-

ствующим заболеваниям, встречающимся у под-

ростков с нарушением зрения, относятся: общее 

недоразвитие речи разных уровней, сопровождаю-

щееся различными типами дизартрии, недоразви-

тие письменной речи смешанного характера (раз-

ные виды дисграфии), соматические заболевания, 

задержка психического развития. Полная или ча-

стичная утрата функции зрения, ограничивая воз-

можность чувственного отражения внешнего мира, 

отражается и на процессе развития мышления. [2] 

В целом, специфика обучения слепых и слабо-

видящих студентов заключается в дозировании 

учебных нагрузок,  применении специальных 

форм и методов обучения, оригинальных учебни-

ков и наглядных пособий, а также оптических и ти-

флопедагогических устройств, расширяющих по-

знавательные возможности студентов, кроме того, 

важно специальное оформление учебных кабине-

тов, организация лечебно-восстановительной ра-

боты, усиление работы по социально-трудовой 

адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще пе-

реключать обучающихся с одного вида деятельно-

сти на другой. Необходимо учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной 

нагрузки для слабовидящего студента. К дозирова-

нию зрительной работы надо подходить строго ин-

дивидуально. Искусственная освещенность поме-

щений, в которых занимаются студенты с понижен-

ным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся 

на столе лампы. Свет должен падать с левой сто-

роны или прямо. Ключевым средством социальной 

и профессиональной реабилитации людей с нару-

шениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум, являются информационно-

коммуникационные технологии. 

При зрительной работе у слабовидящих 

быстро наступает утомление, что снижает их рабо-

тоспособность. Поэтому необходимо проводить не-

большие перерывы. 

На занятиях слабовидящему учащемуся сле-

дует разрешить использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектиро-

вания, во время занятий. Информацию необходимо 
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представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт, дисковый накопитель 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуко-

вой программой), аудиофайлы. Всё записанное на 

доске должно быть озвучено. Необходимо коммен-

тировать свои жесты и надписи на доске и переда-

вать словами то, что часто выражается мимикой и 

жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом. 

При работе на компьютере следует использо-

вать принцип максимального снижения зрительных 

нагрузок, дозирование и чередование зрительных 

нагрузок с другими видами деятельности; исполь-

зование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучи-

вания информации; – принцип работы с помощью 

клавиатуры, а не с помощью мыши. 

Основными направлениями в работе со слабо-

видящими учащимися на занятиях иностранным 

языком являются: 

- формирование навыков говорения в ситуа-

циях знакомства, сбора информации, поддержания 

беседы; 

- овладение лексическим минимумом по изу-

чаемым темам; 

- развитие навыков аудиального восприятия 

иноязычной речи и правильного произношения.  

Так как большинство учащихся с нарушением 

зрения воспринимают информацию в основном на 

слух, то и занятия должны проходить следующим 

образом: текстовый материал занятий переводится 

в аудио и цифровой формат. Тексты, упражнения и 

другие материалы записываются на диктофон мно-

гократно в определенной последовательности с па-

узами для повторения и параллельным переводом, 

снимая, таким образом, фонетические трудности 

путем работы над произношением. В начале запи-

сываются все слова, которые необходимо отрабо-

тать в формате «слово-пауза-перевод». Обучающе-

муся нужно повторить иноязычные слова за дикто-

ром. Далее учащийся прослушивает запись и во 

время паузы переводит слова. На следующем этапе 

добавляется задание - произнести слова на ино-

странном языке. Далее эти же слова читаются мед-

ленно. На конечном этапе студент произносит и пе-

реводит слова самостоятельно. [1] Таким же обра-

зом целесообразно и введение лексики, выражений, 

предложений или даже целой ситуации из текста в 

речь. Уровень критического понимания связан с 

оценкой прослушанного, с выделением основной 

информации, с комментированием и обсуждением, 

т.е. со всякого рода творческими, проблемными за-

даниями, предполагающими понимание эмоцио-

нально-оценочных элементов текста и наличия 

умения соотносить содержание с ситуацией обще-

ния. В связи с этим обучающимся предлагается об-

судить текст, составить монолог, диалог. 

Немаловажную роль в процессе обучения ино-

странному языку играет изучение и учет индивиду-

альных особенностей учащихся, который позволяет 

планировать цели, задачи, сроки и основные 

направления обучения иностранному языку, кото-

рые отвечают задаче максимально увеличить само-

стоятельную деятельность учащихся, а также раз-

вить у них интерес к иностранному языку, культуре 

иноязычных стран, стимулировать коммуника-

тивно-речевую активность.  

Таким образом, учитывая психофизиологиче-

ские особенности учащихся с нарушением зрения, 

можно выделить определенные методические 

принципы, которых должен придерживаться препо-

даватель. К ним можно отнести: 

1. Частая смена деятельности. 

2. Погружение в языковую среду. 

3. Многократное аудирование вводимых 

структур. 

4. Преемственность и постоянное повторение 

материала. 

5. Общее развитие учащегося посредством 

иностранного языка, раскрытие его творческих 

способностей. 

Чтобы провести урок английского языка на вы-

соком уровне, от преподавателя требуется специ-

альная подготовка к уроку. В условиях инклюзив-

ного образования это предполагает наличие опыта 

и знания современных здоровьесберегающих тех-

нологий, владение приемами личностно-ориенти-

рованного обучения и методиками продуктивного 

обучения.  
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Abstract 

The paper focuses on the complex phenomenon of independent language learning which since 1990s has 

become an important topic for scientific discussions inspired by the idea of lifelong learning and learning to learn. 

The concept is based on the learners’ ability to consciously manage and control the process of learning including 

setting the learning goals, establishing links between the goals and learning strategies, monitoring the process, 

evaluating the results. The analysis is limited to vocabulary learning strategies and techniques promoting learn-

ers’ independence. 

Аннотация 

В статье представлены основные положения концепции самостоятельного обучения, которая стала 

значимой темой научных дискуссий в контексте идеи обучения на протяжении всей жизни. В данной 

работе анализ ограничивается рамками учебных стратегий, которые обеспечивают успешное освоение 

учебной программы в ходе самостоятельной работы учащихся вне класса. Практика использования учеб-

ных стратегий рассматривается на примере развития лексического навыка. 
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Концепция самостоятельного изучения ино-

странного языка активно разрабатывается в лингво-

дидактике с 70-х годов ХХ века, однако новое зву-

чание научные работы в этой сфере получили с рас-

пространением в образовательном дискурсе идеи 

обучения на протяжении всей жизни (lifelong learn-

ing) и с включением в дескрипторы ключевых ком-

петенций способности учиться тому, как учиться 

(learning how to learn). 

Самостоятельное обучение в данном контексте 

предполагает наличие у учащихся комплекса зна-

ний, а также умение использовать навыки и страте-

гии, необходимые для сознательного планирования 

и управления процессом обучения. [6, c. 12] Hurd 

полагает, что самый эффективный способ развития 

позитивного отношения к самостоятельности – это 

помочь учащимся осознать свои потребности и 

цели и затем научить их организации учебной дея-

тельности. [3, с. 11] Необходимо отметить, что са-

мостоятельное обучение рассматривается не только 

как способ достижения результатов обучения, но и 

как цель, поскольку оно обеспечивает развитие 

универсальной способности использования учеб-

ных стратегий для успешного обучения. 

Существенное влияние на развитие концепции 

самостоятельного изучения иностранного языка 

оказала теория взаимодействия учащегося с учеб-

ной средой, объяснившая как он воспринимает, пе-

реживает и осмысляет этот процесс в условиях ав-

тономного обучения. Сущность данного подхода 

состоит в том, чтобы учащийся сам управлял про-

цессом взаимодействия с внешним окружением 

(включая целеполагание, планирование, определе-

ние учебных стратегий на каждом этапе обучения, 

приемов работы с учебными материалами) с учетом 

своих потребностей и интересов, и делал этот про-

цесс значимым и эффективным. [6, с. 17] Таким об-

разом, самостоятельное обучение предполагает, 

что учащийся является активным деятелем, кото-

рый оценивает потенциальные возможности учеб-

ной среды, а затем создает, выбирает и использует 

знания, опыт и доступную поддержку согласно 

своим потребностям, целям и предпочтениям. 

Структура и способы взаимодействия, очевидно, 

будут варьироваться от ученика к ученику. Процесс 

взаимодействия требует от учащихся осознания 

своих способностей и возможностей, и знакомства 

с конкретной учебной средой, а также умения со-

гласовывать эти два аспекта. Структура взаимодей-

ствия в свою очередь существенно зависит от 

уровня развития метакогнитивных способностей и 

владения различными учебными стратегиями. 
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В данной работе мы ограничиваем исследова-

ние самостоятельного изучения иностранного 

языка рамками учебных стратегий, которые обеспе-

чивают успешное освоение учебной программы в 

ходе самостоятельной работы учащихся вне класса. 

Анализ государственных образовательных стан-

дартов, учебных планов и рабочих программ по 

дисциплине иностранный язык, показывает, что 

объем самостоятельной работы учащихся суще-

ственно превышает количество контактных часов. 

Следовательно, то, насколько грамотно учащиеся 

смогут организовать собственное обучение вне 

класса, будет оказывать непосредственное влияние 

на результаты образовательного процесса.  

Учебные стратегии в изучении иностранного 

языка представляют собой совокупность учебных 

операций, сознательно отбираемых и применяемых 

учащимся с целью достижения определенного 

уровня владения иностранным языком. Стратегии 

включают в себя широкий спектр учебных дей-

ствий, что позволяет учащемуся отбирать их с уче-

том краткосрочных целей обучения, конкретной 

ситуации и условий обучения, с тем чтобы обеспе-

чить оптимальные условия для развития языковой 

компетенции. Таким образом, учебные стратегии 

характеризуют взаимосвязь учебных интенций и 

действий индивида и базируются на концепции ав-

тономного обучения, которая определяет учаще-

гося как самостоятельного участника процесса обу-

чения, осознающего свои потребности, цели, пре-

имущества и проблемы. 

С учетом функциональной направленности 

стратегии самостоятельного обучения подразделя-

ются на 4 основных типа:  

1. Метаконитивные стратегии, помогающие 

организовать процесс обучения; к ним относятся 

планирование и оценивание. 

2. Аффективные стратегии для управления 

желаниями и эмоциями; к ним относятся развитие 

и поддержание положительной мотивации, а также 

управление негативными эмоциями.  

3. Когнитивные стратегии для усвоения, хра-

нения и извлечения информации из памяти, а также 

создание познавательной системы; к ним относятся 

анализ и синтез. 

4. Социально-интерактивные стратегии для 

поддержки учащихся в определенной социокуль-

турной среде; к ним относятся сотрудничество и 

учет социокультурных факторов в процессе обуче-

ния.  

Blachowicz и Fisher исследовали факторы, вли-

яющие на эффективность самостоятельного обуче-

ния. Участникам эксперимента было предложено 

выбрать любой иностранный язык и изучать его без 

помощи преподавателя на протяжении шести меся-

цев. Исследование показало, что учащиеся, добив-

шиеся более высоких результатов, использовали 

упражнения, в которых они имитировали диалоги в 

различных ситуациях общения. Они создавали во-

ображаемых собеседников и придумывали место, в 

котором такой диалог мог происходить, таким об-

разом используя язык как инструмент общения, а не 

как совокупность знаний, которые необходимо 

усвоить. Менее успешные участники эксперимента 

не использовали такие стратегии, предпочитая при-

держиваться традиционных приемов, таких, напри-

мер, как заучивание слов и выражений. [1, c. 129] 

Таким образом, перенося знания в воображаемый 

контекст, ситуацию общения, успешные учащиеся 

интуитивно создавали условия для практики, кото-

рые положительно влияли на выполнение задания и 

способствовали использованию языка как средства 

общения.  

Для того, чтобы процесс самостоятельного 

обучения происходил максимально эффективно, 

необходимо, чтобы учащийся обладал метакогни-

тивными навыками, то есть имел представление о 

своих познавательных способностях и мог управ-

лять ими. Учащемуся необходимо знать, как ему 

оптимально выстроить процесс обучения и какие 

условия необходимо создать для достижения жела-

емого результата. Важную роль в процессе само-

стоятельного обучения играют навыки самооцени-

вания и самопроверки, которые предполагают спо-

собность оценивать эффективность обучения, 

следить за прогрессом, выявлять пробелы и решать 

возникающие проблемы. 

Рассмотрим практику использования опреде-

ленных учебных стратегий при самостоятельном 

изучении английского языка на примере развития 

лексического навыка. Приемы расширения лекси-

ческого запаса характеризуются широким разнооб-

разием, что дает учащимся возможность выбирать 

из них и комбинировать те, которые оптимально со-

относятся с самостоятельным обучением и, как пра-

вило, не требуют постоянной поддержки препода-

вателя. 

Работа со словарем относится к традиционным 

методам обучения лексической стороне речи, что 

не исключает его использования в контексте совре-

менных лингводидактических подходов. По мне-

нию Burns, «работа со словарем, в частности, пере-

писывание слов, помогает вырабатывать в памяти 

устойчивые нейронные связи, так как одновре-

менно задействует и визуальную, и двигательную 

память». [2, c. 143] 

Работа со словарем может включать: 

- выявление новых слов при работе с текстом и 

составление тематического глоссария, с включе-

нием в него уже известных слов;  

- запись слова с его неоднократным проговари-

ванием в соответствии с транскрипцией, а также ви-

зуализация его значений; 

- запись слова и его значения на английском 

языке, примеров употребления слова в контексте; 

- запись слова и замена его словарного опреде-

ления сформулированным самостоятельно на ос-

нове имеющегося словарного запаса; 

- составление карточек со словами и их опре-

делениями на английском языке, дополненных со-

ответствующими графическими образами; 

- соотнесение слов с определениями в упраж-

нениях или с использованием специальных компь-

ютерных программ. 
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Морфемный анализ и использование морфем 

для расширения лексического запаса доступны уча-

щимся, начиная уже с базового уровня. Количество 

слов, необходимое для успешной коммуникации, 

достаточно велико, однако знание основных слово-

образовательных моделей помогает учащимся не 

только при определении значения и запоминании 

новых слов, но и открывает возможности для само-

стоятельного конструирования лексических еди-

ниц. Анализ структуры нового слова и его сопо-

ставление с уже знакомыми (однокоренными или 

имеющими сходный морфемный состав) обеспечи-

вается когнитивными стратегиями, т.к. требует бо-

лее высокого уровня обработки информации и ак-

тивации имеющихся знаний, что способствует бо-

лее эффективному накоплению активного 

словарного запаса. 

Мнемонические приемы направлены на облег-

чение запоминания информации. В зависимости от 

типа используемых ассоциаций они могут быть ви-

зуальными, аудиальными, кинестетическими и 

комбинированными. Исследователи данной тех-

ники утверждают, что мнемоника крайне эффек-

тивна для запоминания новых слов, кроме того она 

помогает восприятию, пониманию и продуктив-

ному использованию лексических единиц в спон-

танной речи. [5, с. 168] Самый распространенный 

словесный прием – это использование рифм в пес-

нях и стихах для запоминания новых слов и их со-

четаемости. Визуальные приемы включают различ-

ные упражнения со словами и картинками, осо-

бенно эффективными считаются упражнения на 

создание собственного ментального образа, связан-

ного со словом, так как он способствует созданию 

прочных ассоциативных связей. Также эффективен 

прием рисования образов, связанных со словом. 

Наиболее известным словесным мнемониче-

ским приемом для запоминания последовательно-

сти является использование первых букв слов для 

составления предложения. Например, Richard Of 

York Gave Battle In Vain – последовательность цве-

тов радуги (red, orange, yellow, green, blue, indigo, 

violet), аналогично русскому варианту – Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан. Последова-

тельность прилагательных перед существительным 

ассоциируется в предложении On Saturday And 

Sunday Cold Ovens Make Pastry (Opinion, Size, Age, 

Shape, Color, Origin, Material, Purpose). Для запоми-

нания названий Великих озер используется предло-

жение Super Man Helps Every One (Superior, Michi-

gan, Huron, Erie, Ontario) или акроним HOMES. 

В практике обучения иностранным языкам ши-

роко используется мнемонический метод ключе-

вого слова, объединяющий слуховые и визуальные 

образы и основанный на ассоциации со словами 

родного языка. Запоминание проходит в три этапа: 

(1) подбор схожего по звучанию слова в родном 

языке; (2) кодирование, т.е. создание ассоциации; 

(3) преобразование ассоциации в зрительный образ 

и его закрепление за запоминаемым иностранным 

словом. Например, в английском языке: дляscrew – 

крутит, family – (одна) фамилия – семья. 

Семантические приемы используются для рас-

ширения лексического запаса и закрепления соче-

таемости слов в определенной тематической обла-

сти. Наиболее распространенным является метод 

создания семантических сетей с их последующей 

визуализацией в ментальных картах (mental maps). 

Machalias в своей работе описал различные виды 

упражнений, подчеркивая, что задания, разработан-

ные на основе семантических сетей эффективны 

для запоминания слов и словосочетаний, а также 

для автоматизации навыка построения связного вы-

сказывания. [4, c. 22] 

В заключение отметим, что представленные 

стратегии самостоятельного изучения иностран-

ного языка не исчерпывают весь арсенал доступ-

ных учащимся учебных действий и не исключают 

их комбинирования с иными стратегиями для эф-

фективного развития иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Blachowicz C. Teaching vocabulary in all 

classrooms / C. Blachowicz, P. J. Fisher. UK: Pearson. 

2014. 276 p. 

2. Burns A. The Cambridge guide to pedagogy 

and practice in second language teaching / A. Burns, J. 

C. Richards. New York: Cambridge University Press. 

2012. 295 p. 

3. Hurd S. Autonomy and the distance language 

learner / S. Hurd, B. Holmberg, M. Shelley // Distance 

education and languages: evolution and change. New 

perspectives on language and education. Clevedon, 

UK: Multilingual Matters. 2005. P. 1-19. 

4. Machalias R. Semantic networks in vocabu-

lary teaching and their application in the foreign lan-

guage classroom / R. Machalias // Babel: journal of the 

Australian modern language teacher’s association. 

1991. N 26/3. P. 19-24. 

5. Mnemonic vocabulary instruction: additional 

effectiveness evidence / J. R. Levin, M.E. Levin, L.D. 

Glassman, M.B. Nordwall // Contemporary Educa-

tional Psychology. 1992. Vol. 17, N 2. P. 156-174. 

6. White C. Language learning strategies in inde-

pendent language learning: an overview / C. White, T. 

W. Lewis, M. S. Hurd // Language Learning Strategies 

in Independent Settings. Multilingual Matters. 2008. P. 

3-24. 

 

  



38  International independent scientific journal №9/2019 

LIBRARY-BIBLIOGRAPHICAL LESSONS AS ONE OF THE FORMS OF FORMING 

INFORMATION AND SPEECH COMPETENCES OF STUDENTS-PHILOLOGISTS 

 

Skrypnyk N. 

Communal institution of higher education 

«Vinnytsa Humanities and Pedagogical College», Ukraine 

 

БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-СЛОВЕСНИКІВ 

 

Скрипник Н. 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of speech development of modern youth. The gist of the concept of 

«information» and its meaning in forming the speech students’ competence of higher pedagogical educational 

institutions are considered. The theoretical analysis of various forms of library classes is presented in the article. 

The expediency of using non-traditional types of classes in the professional activity of students-philologists is 

substantiated and the peculiarities of reading as one type of speech activity are elucidated. 

Анотація 

Стаття присвячена проблемі мовленнєвого розвитку сучасної молоді. Розглянуто сутність поняття 

«інформація» та її значення у формуванні мовленнєвої компетентності студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів. У роботі подано теоретичний аналіз різних форм проведення бібліотечних занять. 

Обґрунтовано доцільність використання нетрадиційних типів занять у професійній діяльності студен-

тів-філологів та з’ясовано особливості читання як одного із видів мовленнєвої діяльності. 
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Модернізація української освітньої галузі, ре-

формування вищої освіти висувають нові стратегі-

чні завдання перед бібліотеками української дер-

жави. Бібліотека як соціальний інститут, що забез-

печує право доступу користувачів до інформації, у 

всі часи свого існування несла відповідальність, за 

удосконалення читацької діяльності, за виховання 

культури читання. 

Основною метою освітнього процесу навчання 

та сучасної бібліотечної системи в Україні є ство-

рення єдиного всеукраїнського інформаційного 

простору та його якісна інтеграція у світовий інфо-

рмаційний простір, а ключовим фактором функціо-

нування сучасної бібліотеки та закладів вищої 

освіти є розвиток інформаційного середовища, 

який стимулює і векторує шлях до пошуку інфор-

мації. 

Методологічні засади розуміння сутності ін-

формаційної культури висвітлено в працях Г. Воро-

бйова, М. Вохрищевої, А. Гречихіна, Ю. Вобленко, 

Т. Проценко [3]. 

Якщо говорити про бібліотеки, як інновацій-

ний простір навчання, то це питання набуває ще 

більш вагомого значення. Адже інформація – це 

важливий економічний, політичний, та соціокуль-

турний ресурс людства, а заданий рівень її ро-

звитку, і в першу чергу доступності, визначає і 

рівень, і якість вищої освіти [1, с. 57–58]. 

Бібліотека стає важливою ареною для отри-

мання, вивчення інформації і знань користувачами, 

скажімо сучасне освітнє середовище переобтяжене 

обсягами інформації, робота з якою веде до її сор-

тування і відбору. Крім того, молодь ХХІ ст. має 

вміти самостійно знаходити інформацію.  

Усні і письмові масові комунікації поступи-

лися, хоча й існують і будуть існувати у подаль-

шому, електронній комунікації, яка призвела до 

зміни кількісного складу учасників комунікацій-

ного процесу та обсягів інформації. Інформаційний 

простір завдяки комунікації відтворює культурні 

цінності, незалежно від ідеології, релігії, національ-

ностей і примножує можливості бібліотек. Корис-

тувачі бібліотек зацікавлені у швидкому і якісному 

наданні послуг і ці послуги завжди мають інформа-

ційний характер. 

Користуючись Інтернетом відвідувачі бібліо-

тек, як і будь-які пересічні громадяни, перетинають 

кордони країн, здобувають знання, поширюють со-

ціальну комунікації, але залишаються часто пооди-

нокі щодо своїх почуттів, бажань та смаків. Саме 

тому бібліотеки дійсно об’єднують своїх користу-

вачів за допомогою залучення до обговорення та 

участі у суспільнозначущих подіях. Це можуть 

бути зустрічі з видатними людьми: поетами, компо-

зиторами, письменниками і навіть політиками; це 

можуть бути майстер-класи та вебінари професіо-

налів, які поширюють свої здобутки серед зацікав-

леної аудиторії. Взаємозалежність і взаємодія 

віртуального і реального простору забезпечує 

існування людини у сучасному вимірі соціуму [2, с. 

103–115]. 

В арсеналі форм і методів роботи викладачів-

предметників, що займаються підвищенням рівня 
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культури читання та мовлення студентів, широкий 

розвиток отримали заняття з популяризації бібліо-

течно-бібліографічних знань (години бібліографіч-

ної грамотності, бібліотечні заняття). Такі заняття 

проводяться з метою виховання культури читання, 

залучення молоді до пошуку необхідної інформації, 

виховання у них навичок самоосвіти та самореалі-

зації. Для проведення бібліотечно-бібліографічних 

занять доцільно використовувати приміщення біб-

ліотек закладу. 

Бібліотечні заняття, у сучасному педагогіч-

ному процесі, можна згрупувати у різні форми про-

ведення: заняття-екскурсія, заняття-захист проекту, 

заняття-прес-діалог, заняття-конференція, заняття-

практикум, заняття-мозаїка, заняття-диспут, за-

няття-пошук, заняття-фантазія, заняття-казка тощо. 

Сьогодні актуальними є такі активні форми за-

нять як: вікторини; інтелектуальні турніри; бібліог-

рафічні і рольові ігри; конкурси; мовно-літературні 

подорожі; інформіни; екскурсії бібліотекою.  

Проблеми читання, потреби і запити, мотиви 

звернення до книги та бібліотеки аналізують у своїх 

працях Т. Долбенко, Л. Драплюк, М. Зніщенко, 

В. Медведєв, Т. Петелько, О. Прядко, Т. Пилипенко 

та інші. 

Читання як засіб отримання інформації, як вид 

мовленнєвої діяльності та необхідна передумова ін-

телектуального розвитку поступово втрачає свою 

актуальність поряд із телебаченням та електрон-

ними комунікаціями. Однак саме читання художніх 

творів, їх інтерпретація, заучування напам’ять є 

найголовнішим видом роботи над мовленнєвою 

компетентністю майбутнього вчителя-словесника. 

Одним із методів «просування» читання за до-

помогою використання новітніх технологій є 

буктрейлер – невеликий відеоролик, що розповідає 

у довільній художній формі про яку-небудь книгу. 

Основне завдання буктрейлера – розповісти, заціка-

вити, заінтригувати. Тому як для бібліотекаря, так і 

для викладача – це ще одна можливість запропону-

вати читачеві та студентові ту чи іншу книгу. 

Буктрейлери можна використовувати на заняттях з 

історії української літератури, культури мовлення 

та виразного читання, риторики, української мови 

(за професійним спрямуванням), стилістики, мето-

дики навчання української мови та літератури. А 

також при створенні інтерактивного плаката, у 

слайдових презентаціях із вставкою відео, привер-

нути таким чином увагу студентів до нових книг. А 

можна провести конкурс на кращий буктрейлер.  

Зазначимо, що без прочитання книги навряд чи 

реально його створити, навіть якщо ви профі у ро-

боті з соціальними сервісами. Буктрейлери націлені 

на молодіжну аудиторію, на тих, хто має смак до 

віртуального мистецтва. 

Одним із різновидів подолання «кризи чи-

тання» є «Bookcrossing: прочитав – передай ін-

шому!» – міжнародний рух, або просто книгообмін. 

У нашій країні ця корисна розвага недостатньо ро-

звинута, але за останній час вона приваблює все 

більше розумних та творчих людей, які люблять чи-

тати та спілкуватися. Буккросинг – це процес звіль-

нення книг. Людина, прочитавши книгу, залишає 

(«звільняє») її у громадському місці, для того, щоб 

інша випадкова людина могла цю книгу знайти та 

прочитати; той у свою чергу повинен повторити 

процес. Кожен може зробити свій внесок у процес 

буккросингу – принести прочитану книгу до 

бібліотеки, щоб звідти вона почала захоплюючу 

мандрівку, знаходячи нових читачів. Активні 

буккросери вважають, що просто гріх затримувати 

у себе гарну книжку – і не поділитися нею з іншим 

читачем. Книги, представлені на спеціальних стела-

жах, можна брати без запису і залишати у себе для 

читання або передавати друзям. Якщо у читачів 

бібліотеки є книги, якими вони можуть поділитися 

з іншими, нехай приносять їх до бібліотеки. Кожна 

«відпущена» читачами книга може зробити їх щас-

ливішими, познайомити з цікавими людьми і 

змінити життя читача. 

Розвитку культури мовлення студентського 

читання може сприяти запропонований учасникам 

освітнього процесу проект «Бібліотека закладу». 

Його мета – поширення читання в студентському 

середовищі; виховання читацьких смаків; вияв-

лення творчих можливостей студентів; удоскона-

лення комунікативно-мовленнєвих компетенцій 

майбутніх фахівців філологічної царини. У рамках 

проекту проводиться конкурс на кращу читаючу 

групу, книжковий практикум на «заразливість» чи-

тання.  

Досить оперативною формою інформування 

про нові надходження літератури є шорт-листи 

(скорочений список): «Увага! Я нова книга» – 

своєрідний інформаційний листок, у якому по-

відомляється читацьке призначення книги, повний 

бібліографічний опис, розгорнута анотація тощо. 

Таку форму роботи можна використовувати на за-

няттях із літературознавчих дисциплін.  

Ефективною технологією зацікавлення студе-

нтів новинками літератури в бібліотеці є книжкові 

виставки: «На хвилинку зупинись – нову книгу по-

дивись», «Знайомтесь – новинки в бібліотеці», 

«Прочитайте – це цікаво!», «Про цікаве на планеті 

– читай в журналі та газеті», «Готуючись до іспи-

тів», «За сторінками твого підручника», виставка-

сюрприз «Книгу берегти – життя їй продовжити», 

виставка-перегляд «Цей чудовий світ поезії», ви-

ставка-рекомендація «Читаймер успіху» тощо.  

Привернути увагу здобувачів освіти до чи-

тання допоможе акція «Краща книга сучасності». 

Протягом місяця читачі повинні віддати свої голоси 

за найкращу, на їх погляд, книгу. У бібліотеці ма-

ють бути встановлені скриньки або тумби для голо-

сування. Через місяць повинен відбутися підраху-

нок голосів, а на інший день – розіграш призів. Із 

трьох запропонованих варіантів необхідно вгадати 

кращу книгу сучасності, вибрану читачами 

бібліотеки. Доречним буде проведення акції шля-

хом опитування «Книжкові пристрасті успішних 

людей», під час якої вивчаються пристрасті та упо-

добання успішних людей, роль книги, читання в їх 

житті. Бібліотекарям та викладачам, які будуть про-

водити акцію, необхідно попросити студентів 

поділитися враженнями, які справили на них улюб-

лені книги дитинства, твори, які вплинули на вибір 
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життєвого шляху, дізнатися, які книги лежать у них 

на робочому столі, що вони перечитують, чим захо-

плюються і що вони могли б порадити прочитати 

своїм майбутнім вихованцям [5]. 

Спілкуватися можна не тільки в діалозі, а й 

опосередковано, через виставку. Виставкова ро-

бота, крім розкриття книжкових фондів, покликана 

забезпечити усвідомлення мотивів до інформації, а 

також стимулювати здатність до інформаційного 

спілкування. Кожна книжкова виставка – це погляд 

на світ людини, що її підготувала, це передача 

світогляду, його життєвого досвіду, ставлення до 

людей і до себе. Виставка – це завжди творчість. 

Ефективність кожної виставки доцільно оцінювати 

за такими критеріями: важливість, актуальність, ко-

рисність, престижність, чіткість, простота, легкість 

сприйняття та естетична насолода [3, с. 145–147]. 

Зокрема, нами було організовано такі книж-

кові виставки: «Стежками письменницьких доль 

(І. Котляревський, П. Грабовський, М. Коцюбинсь-

кий, О. Довженко)», «Ювілей «веселого мудреця з 

Полтави» (І. Котляревський), «Хранитель духовних 

скарбів України» (В. Скуратівський), тематичні 

книжкові виставки до Дня української писемності 

та мови «Кришталеві краплини слова» та до Між-

народного дня рідної мови «Мова моєї країни», 

«Єдиний шлях, що веде до знання, – це мовленнєво-

інформаційна діяльність». 

Крім постійно діючих традиційних виставок, 

які оновлюються у навчальних аудиторіях можна 

використовувати й такі інноваційні виставки: ви-

ставка-подорож, виставка-подяка, виставка-рек-

вієм, виставка-нагадування, виставка-персоналія, 

виставка-меню, виставка-настрій, виставка-інста-

ляція, книжкові інсталяції, виставки без книг, вір-

туальні виставки (розміщені на сайті коледжу на 

сторінці бібліотеки та в соціальних мережах).  

До класичних, перевірених часом форм масо-

вої роботи зі студентами провідні методисти відно-

сять літературні вечори та усні журнали, найпо-

пулярнішими є літературно-музичні вечори, літера-

турно-музичні вітальні, тематичні години, 

театральні постановки, авторські вечори, презента-

ції книги, історико-краєзнавчі зустрічі, книжкова 

кав’ярня, комільфо-вечір (вечір гарних манер) «У 

лабіринтах етикету», обрядові посиденьки, мовно-

літературні квести та інші. 

Можна порадити студентам під час опрацю-

вання теми «Вчитель-словесник і його професійні 

якості» з навчальної дисципліни «Методика нав-

чання української мови»: скласти для себе модель 

сучасного вчителя в інноваційному просторі та іде-

альну модель мовлення вчителя і орієнтуватися на 

неї в професійному навчанні, а пізніше – у станов-

ленні себе як учителя під час самостійної педагогі-

чної діяльності. Ця модель може містити такі показ-

ники, як: правильність, чистота, багатство, точ-

ність, виразність мовлення. По-перше, професійне 

мовлення вчителя повинно відповідати вимогам 

культури мови. По-друге, професійне мовлення 

вчителя має бути своєрідною «словесною дією», 

мета якої – здійснення інтелектуального, емоційно-

вольового, морального впливу на учнів. Третя 

умова ефективності професійного мовлення вчи-

теля – його спрямованість, зверненість до учнів. Че-

твертою передумовою ефективності професійного 

мовлення вчителя є володіння його технікою – го-

лосом, темпом, дикцією, інтонацією [4]. (Робота в 

групах. Вправа «Портрет ідеального вчителя». 1 

групі – дається завдання створити портрет 

невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його 

помилки і причини такого становища. 2 група – 

описує вчителя успішного і створює його портрет 

з перевагами, завдяки яким він став успішним. 3 

групі – потрібно від імені Міністерства освіти і 

науки України запропонувати щось нове щодо 

структури, змісту освіти, методів і прийомів нав-

чання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі 

набуття учнями знань.  

Ділова гра «Модель сучасного вчителя»: 1. 

Натхненний: надихає учнів на успішну діяльність; 

учні відчувають його захоплення своєю роботою 

та предметом. 2. Професійно підготовлений: 

добре знає свій предмет; щоденно планує й готує 

свої уроки. 3. Підтримує учнів: розвиває творчість 

і допитливість учнів; дружній і доброзичливий; 

підтримує й заохочує; усміхнений, уважний і люб-

лячий. 4. Послідовний, принциповий і вимогливий 

у викладанні та в оцінюванні: доброзичливо прин-

циповий; цілеспрямований і послідовний; толе-

рантний і терплячий. 

Тест «Психолого-педагогічне дослідження рі-

вня правильності мови»: 

1. Чи помічаєте ви, що хтось використовує 

слова та вирази не в тому значенні, в якому це зви-

чайно для вас? 

2. Чи помічаєте ви помилки у мові інших? 

3. Вмієте помічати свої помилки та обмовки у 

мовленні інших? 

4. Є у вашому мовленні слова паразити? 

5. Чи перевіряєте ви значення слів, у яких 

сумніваєтесь, за словником?) [6]. 

Важливе значення має робота з словниками – 

орфоепічним, орфографічним, тлумачним, синоні-

мічним, антонімічним, фразеологічним, переклад-

ними, термінологічними тощо. Майбутньому вчи-

телю важливо виробити звичку звертатися до слов-

ників, якщо виникає будь-який сумнів щодо 

правильності вживання слова, розвивати увагу до 

незнайомих слів, потребу запам’ятати, з’ясувати їх 

значення, ввести у своє мовлення. На одному із 

практичних занять, що присвячене темі «Розвиток 

усного і писемного мовлення» надається мож-

ливість студентам проаналізувати своє і чуже мов-

лення: – Чи достатній лексичний запас для вільного 

вираження думки? – Чи правильно утворені грама-

тичні форми? – Які недоліки мовленнєвої підго-

товки? [4] 

На заняттях з «Української мови (за професій-

ним спрямуванням)» доцільно запропонувати сту-

дентам виконати завдання «Як написати відгук 

про прочитану книгу».  

Отже, в умовах сьогодення, комунікаційно-мо-

вленнєва діяльність студентів спрямована на пода-

льший навчально-освітній розвиток, поглиблення 

знань, удосконалення та оптимізацію високоякісної 
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підготовки фахівців психолого-педагогічної галузі, 

шляхом ефективної співпраці з бібліотечно-інфор-

маційними установами. 
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Advertising is an integral part of modern culture, 

any business and everyday life. This phenomenon has 

long become a kind of communication language be-

tween the manufacturer and the buyer. In modern con-

ditions, the role of the manipulative function of the lan-

guage is growing. Today's trends are such that the me-

dia and advertising texts are turning into the source of 

the formation of a new language norm. Advertising 

seeks to actively influence the minds of consumers. 

That is why advertising texts are considered by many 

leading linguists as another area of language use. 

Great expressiveness in the language of advertis-

ing is achieved through the use of numerous stylistic 

devices of various levels: phonetic, lexical, syntactic. 

In the framework of this study, advertising texts of Ger-

man media were studied, in which the authors resort to 

means of expressiveness of the syntactic level. 

In general, the advertising syntax is characterized 

by a clear sentence structure, which allows to quickly 

memorize information. Advertisements must be full of 

colour and emotional appeal, and try to be brief, vivid 

and imaginative. It should be noted that the creators of 

advertising texts use a wide range of syntactic means, 

the most popular of which are the following: 

Anaphora is the repetition of a word or phrase at 

the beginning of successive phrases, clauses or lines [1, 

p 152]: 

Immer sauber, immer trocken, immer sicher. (per-

sonal care products) 

Für alle einfacher. Für viele günstiger. (advertise-

ment of new show) 

Ausgezeichnet frisch, ausgezeichnet effizient, aus-

gezeichnet als Testsieger. (Siemens) 

Anaphora is actively used in advertising texts. 

Psychological research has shown that the initial 

phrase, are remembered better, and the use of anaphora 

as a stylistic device is justified. 

Anastrophe is a figure of speech; violation of the 

conventional, established order of words in a sentence 

by rearranging the words. Anastrophe is most com-

monly used to emphasize one or more of the words that 

have been reversed [1, p 155]: 

Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. (Mas-

terCard) 

Anastrophe is more popular means of expression 

for the German media. It is known that the German sen-

tence is characterized by a fixed order of words, and its 

violation attracts the attention of a potential consumer. 

The Germans (a nation that maintains order in every-

thing, including speech) will definitely notice the 

“chaos” in the sentence. For this reason, German mar-

keters often resort to this technique of expressiveness. 

Antithesis is opposition, or contrast of ideas or 

words in a balanced or parallel construction [1, p 158]: 

Bietet viel. Braucht wenig. (Mitsubishi Motors) 

Unser kleiner, ganz gross. (Apple) 

Grosser Tag. Kleine Pause. (Kinder) 

Gewohnt rein. Ungewohnt praktisch. (Reine But-

ter Milch) 

Antithesis, based on the contrast of concepts and 

phenomena, helps advertising to be as bright and mem-

orable, enhance the impression of the advertised prod-

uct. The technique of antithesis in advertising is based 

more on mnemonic technique. Many linguists advise 

students to memorize opposite words in pairs, as this 

greatly simplifies the process of memorization. This is 

the goal of marketers who resort to this method of ex-

pressiveness. 

Asyndeton is a lack of conjunctions between co-

ordinate phrases, clauses, or words [1, p 160]: 

Quadratisch. Praktisch. Gut. (Ritter Sport) 

Leistung. Prestige. Innovationsfreude. (Watch 

«Breitling») 

Scharf. Schnittig. Elegant. (Huawei) 

Asyndeton is also quite often used technique of 

expressiveness, as it helps to make the slogan brief, the 

most capacious and very concise, which makes it a 

good way to promote products among practical and 

punctual Germans. 

Exclamation sentences express the author's emo-

tional attitude to the described (anger, irony, regret, joy, 

admiration) [1, p 164]: 

Bleiben Sie am Plus der Zeit! (Kodak) 

Sichern Sie sich das attraktive Focus - Diabetes 

Sparpaket! (Magazine «Focus 34/13») 

This technique is more typical for street signs or 

printed advertising, as the exclamation mark by its 

recognition should attract the attention of the reader, 

which is what marketers want. 

Climax is arrangement of words, phrases, or 

clauses in an order of ascending power. Last emphatic 

word in 1 phrase or clause is repeated as the 1st em-

phatic word of the next [1, p 168]: 

Gut. Besser. Paulaner. (Beer «Paulaner») 

Frisch. Pur. Frei. (Beer «Ghost ship») 

Nah. Näher. Closer. (Magazine «Closer») 
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Zeugma is 2 different words linked to a verb or an 

adjective which is strictly appropriate to only 1 of them 

[1, p 170]: 

Nimm dir Zeit und nicht das Leben. (Magazine 

«Balance») 

Zeugma is often used by marketers to intrigue a 

potential customer. But there are also cases when the 

zeugma helps advertising to have humor, creating a 

comic effect. 

Parallelism is when the construction of the sen-

tence is repeated [1, p 173]: 

Frisch gefärbt. Nö. Frisch gewaschen. (Dove)  

Schonungslos zu Schmutz, aber sanft zu Ihrer 

Kleidung. (die Waschmaschine AEG) 

Grün handeln. Bunt genießen. (die REWE Kam-

pagne)  

Mehr Volumen — mehr Ausstrahlung. (Eucerin) 

Polysyndeton is repetition of conjunctions in a se-

ries of coordinate words, phrases, or clauses [1, p 175]: 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, durchs Leben 

zu kommen. Sehr sicher. Oder sehr bequem. Oder sehr 

schnell. Oder? Wieso eigentlich oder? (Ford Focus) 

Er läuft und läuft. Und läuft… (Volkswagen VW) 

Polysindeton seeks to soften the text of the adver-

tisement, to make it smoother and farther from the hus-

tle and bustle. In this way, expensive products are usu-

ally advertised. As we can see from the examples – it's 

advertising cars. 

Repetition is repeating of lines, words, or phrases 

for emphasis [1, p 177]: 

Esst mehr Tomaten! Tomaten! Tomaten! (Ketchup 

«Develey») 

Persil bleibt Persil. (Persil) 

Weißes bleibt weiß. (detergent «Koral») 

Repetition contributes to the high memorability of 

the product and helps the marketer to "catch" the atten-

tion of a potential client. 

Rhetorical appeal is an appeal directed not to the 

real interlocutor, but to an imaginary subject [1, p 179]: 

Vertrauen Sie Ihrer Intuition. (Shaver «Braun») 

Ford Mondeo. Dass er sicher ist, wussten Sie ja 

schon. (Ford Mondeo) 

Rhetorical appeal creates the effect of real com-

munication with a potential client. This creates an at-

mosphere of trust. Rhetorical appeal will be more ef-

fective when it is used in audio advertising.  

Rhetorical Question is a question which stays un-

answered [1, p 180]: 

Campari. Was sonst? (Campari) 

Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte etwa nicht zu 

Hause? (WISO Konto Online) 

Colt. Und was wollen Sie erleben? (Mitsubishi)  

Rhetorical question encourages the recipient to an-

swer. Such advertising cannot be unnoticed and in-

trigues a potential client. 

Chiasmus is 2 corresponding pairs arranged not in 

parallels (a-b-a-b) but in inverted order (a-b-b-a) [1, p 

184]: 

Ich liebe Schokolade. Schokolade liebe ich. (Nu-

tella) 

Epiphora is the repetition of the last word or 

phrase in each parallel fragment of speech [1, p 187]: 

Würzt scharf. Isst scharf. (WMF Gewürzmühlen) 

Er kann. Sie kann. Nissan. (Nissan) 

Epiphora contributes to more effective memoriza-

tion of the text of an advertisement due to repetition. It 

should be noted the epiphora is much less often used in 

advertising texts than an anaphora. 

Ellipsis is a sentence in which one of the main 

character omitted [1, p 189]: 

Wieunser Kraftstoff: Langweilig, aber kaum zu 

verbessern. (JET Kraftstoff). 

Undab in die Sonne. (Travelshop24) 

Erzeugtmehr Emotionen. Aberweniger Emissio-

nen. (VW Golf) 

The ellipse causes an effect of incompleteness, so 

the recipient will want to correct the statement or add 

it. Reflections on the text of advertising usually contrib-

ute to the memorability of a product or service, which 

is the main purpose of advertising.  

Imperative sentence type expresses an order, an 

incentive to action, a request. The imperative sentence 

is the simplest construction in the language, it can con-

sist of just one word - the verb in the imperative mood 

[1, p 200]: 

Leben Sie jetzt! (Biotherm) 

Steuern? Lass ich machen. (Vereinigte Lohnsteu-

erhilfe) 

Start judging by the cover. (Heineken) 

Advertising of various products stands out with its 

high number of imperatives, which is explained by its 

persuasive function. 

We found that advertisers use a variety of expres-

sive means in advertising texts in German. Syntactic 

means are most often used in advertising expensive 

goods, such as cars of various brands. 

The use of various linguistic structures in adver-

tising texts helps to create a unique, memorable image 

of the product, to fix this image in the minds of the con-

sumer, so that the buyer can no longer remain indiffer-

ent to a particular product. All this creates additional 

expression and affects the consumer's psychological 

perception. 
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Образование основной показатель современ-

ного менеджера. Причем уже давно доказано, что 

человек должен учиться всю свою профессиональ-

ную жизнь. Ст. 43 Конституции Российской Феде-

рации (1993) закрепляет право каждого гражданина 

на образование. В ней оговаривается, что «основ-

ное общее образование является обязательным» и 

что родители или опекуны несут ответственность за 

обеспечение того, чтобы дети получали образова-

ние. «Общий доступ к бесплатному дошкольному, 

базовому общему и среднему профессиональному 

образованию в государственных или муниципаль-

ных учебных заведениях и на предприятиях гаран-

тируется». Уровень грамотности в России состав-

ляет почти 100%, за исключением некоторых райо-

нов, где преобладают этнические меньшинства, 

этот показатель может быть значительно ниже. 

Однако возможность получить востребован-

ное на рынке труда качественное высшее образова-

ние находится в прямой зависимости от социаль-

ного и финансового положения семьи юноши или 

девушки. Дети, чьи родители имеют деньги и ста-

тус, обычно обладают преимуществом в получении 

допуска в престижное и эффективное высшее учеб-

ное заведение. Причины лежат не только в возмож-

ном влиянии и связях родителей, но и в более высо-

ком качестве начального и среднего образования, 

которое стало доступным для таких детей, что по-

вышает их способность проходить ЕГЭ и сложные 

дополнительные вступительные испытания в 

вузы. Более того, такие родители способны нани-

мать репетиторов для своих чад в рамках подго-

товки к ЕГЭ и дополнительным вступительным ис-

пытаниям и могут с большей готовностью оплачи-

вать обучение в вузе, если дети не получают сти-

пендии или учатся на коммерческой основе в 

престижном вузе. В то же время хотелось бы 

напомнить, что сегодня в России …% живут за чер-

той бедности. Следовательно, не так много в Рос-

сии тех, кто способен финансово обеспечить подня-

тие интеллекта своих детей.  

Человеческий капитал является основным ис-

точником экономического роста, повышения про-

изводительности труда и технического прогресса. 

Фактически, основное различие между развитыми 

и развивающимися странами заключается в темпах 

развития человеческого капитала. Развивающиеся 

страны нуждаются в человеческом капитале, чтобы 

укомплектовать новые и расширяющиеся государ-

ственные услуги, чтобы внедрять новые системы и 

методы ведения экономики, разрабатывать совре-

менные средства коммуникации для продвижения 

индустриализации и построения системы образова-

ния. Т.е. государство получает большую часть эко-

номического роста за счет инвестиций в социум и 

улучшений, достигнутых его улучшенными пред-

ставителями. 

Частота обращения к получению очередного 

образовательного ресурса в каждой стране разная. 

Во многих странах от уровня и качества образова-

ния зависит и заработная плата работников. Напри-

мер, в США соотношение заработных плат для вы-
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пускников колледжей к заработной плате для вы-

пускников средних школ только с 1999 г. стало вы-

равниваться. Почти во всех странах Латинской 

Америки реальный рост заработной платы для ква-

лифицированной рабочей силы значительно опере-

жает темпы роста неквалифицированной рабочей 

силы. За этим стоит общая тенденция рыночной ре-

формы. Поскольку страны либерализуют свою эко-

номику, образование становится более важным ак-

тивом [1].  

Качество образования, а также его справедли-

вость, являются одними из самых мощных инстру-

ментов управления социально-экономическими си-

стемами. Его базовой характеристикой выступает 

показатель инвестиций в образование. В советское 

время образование было высоко централизован-

ным. В развивающихся странах мира правительства 

отдают приоритет начальному образованию для по-

вышения уровня грамотности. Среднее образова-

ние, которое обеспечивает критически важные 

навыки, необходимые для экономического разви-

тия, остается без внимания. Другая проблема, свя-

занная с инвестициями в образование, заключается 

в том, что в государственном и частном секторах 

наблюдается бурный рост университетов. Эти уни-

верситеты являются основной ценой для этих 

стран. Существуют также массовые неудачи в 

начальном, среднем и более высоком уровнях обра-

зования, которые приводят к потере скудных ресур-

сов, необходимых стране для других видов разви-

тия. 

Россия является одним из мировых лидеров по 

количеству молодых специалистов, получивших 

высшее образование. Многие представители моло-

дежи входят в число победителей и призеров меж-

дународных спортивных соревнований, творческих 

конкурсов и олимпиад [2]. Однако результаты про-

веденного анализа показывают, что сегодня в Рос-

сии соотношения числа обучающихся и качества 

образования явно не в пользу качества. Одной из 

основных причин этого является низкий уровень 

государственных вложений в образование. Если об-

ратиться к данным Всемирного банка EdStats All 

Indicator Query, содержащим более 4000 сопостави-

мых на международном уровне показателей, кото-

рые описывают доступ к образованию; прогрессию; 

грамотность учителей (педагогов) и населения, рас-

ходы и др., а также охватывают образовательный 

цикл от дошкольного до профессионального и выс-

шего образования, то Россия находится на 98 месте 

по государственным инвестициям в образование 

(2014). В общей системе Рейтинга национальных 

систем высшего образования Россия числится в 

четвертом десятке.  

Согласно исследованиям Аналитического 

Центра при Правительстве Российской Федерации, 

вузовское образование в России постоянно рефор-

мируется, но реформы тормозятся из-за истощен-

ности кадрового потенциала и неустойчивости вза-

имоотношений между участниками рынка труда. 

Сегодня система российских вузов остается конку-

рентом на международном рынке образовательных 

услуг, но довольно слабым. По мнению экспертов, 

как и в системе среднего профессионального обра-

зования, выбор стратегии дальнейшего развития 

вузов осложняется слабостью обратной связи, не-

обходимой для повышения эффективности и до-

ступности образовательных услуг, недостаточно-

стью новаций в системе технологий обучения и со-

держания образования, отсутствием 

системы прогнозирования и поддержки принятия 

управленческих решений для вузовского образова-

ния. 

Несмотря на реформирование системы вузов-

ского образования за последние 5 лет, показатель 

охвата программами высшего образования моло-

дежи (в возрасте 17-25 лет) по России продолжает 

падать (ниже 30%). При этом различие между реги-

онами достигает почти 40 п.п. (от 49,6% в Курской 

и 49,1% в Московской областях до 10% и менее). 

Сохранение «образовательного разрыва» между 

территориями на фоне оттока молодежи (образова-

тельная миграция) в агломерации негативно влияет 

и на их социально-экономическое развитие. Про-

фессиональное обучение эффективно работает то-

гда, когда работодатели платят за него. Это связано 

с тем, что обучение является дополнением, а не за-

меной для общего образования.  

Вывод из этих статистических данных очень 

простой. Молодежь России, имея возможности, пы-

тается выехать на учебу в зарубежные страны, где 

ее представители получат конкурентно способное 

образование и диплом об окончании вуза. По дан-

ным UNESCO (2016), сегодня за границей получает 

образование более 50 тыс. студентов из России, что 

составляет 1,5% от общемирового количества. Са-

мая популярная страна среди российских обучаю-

щихся – это Германия (9 480), за ней следует США 

(4 885) и Чехия (4 379). Многие россияне за дипло-

мами также отправляются в Великобританию, 

Францию, Украину, Финляндию, Беларусь и Ита-

лию. В сравнении с лидерами, наименьшей попу-

лярностью среди русских студентов пользуются 

страны Африки и экзотические островные государ-

ства [3]. 

Какова же взаимосвязь зарубежного получе-

ния образования и управления социально-экономи-

ческими системами на транспорте России? Секре-

тов тут нет. В течение всего периода обучения мо-

лодые люди изучают содержание курсов 

применительно к менталитету страны, получения 

образования. Вернувшись затем в Россию (если 

вернуться, конечно) выпускники зарубежных вузов 

превращаются в агентов по распространению зару-

бежных теорий управления без их адаптации к 

условиям российского общества. В итоге на первый 

план выходит индивидуализм, который реализу-

ется в практике управления человеческими коллек-

тивами.  

Кроме того, существует дисбаланс между 

спросом на трудовые ресурсы и их предложением 

на различных уровнях образования. Наряду с пере-

избытком предложения выпускников вузов наблю-

дается недостаток на рынке труда выпускников со 

средним специальным образованием. Однако есть и 



46  International independent scientific journal №9/2019 

другая сторона медали. Как отмечает портал Ca-

reer.ru, подавляющее большинство выпускников 

российских вузов (77% - 2016) не хотят работать в 

России. Больше всего на работу за рубеж хотят 

уехать студенты-гуманитарии (86%) и маркетологи 

(84%). Таким же желанием обладают свыше 70% 

будущих инженеров, менеджеров, юристов и эко-

номистов [4]. По данным ВЦИОМ, начиная с 1991 

г. доля тех, кто хотел бы иметь собственный бизнес, 

стабильно мала (выросла с 2% опрошенных в 1991 

г. до 6%), доля желающих открыть свое дело даже 

незначительно упала (с 29% в 1991 г. до 27% в 2017 

г.). Доля не желающих начинать свой бизнес, 

наоборот, выросла с 49% в 1991 г. до 66% в 2017 г. 

[5] 

Таким образом, Россия, обладающая богатыми 

природными ресурсами, будет в состоянии разви-

ваться быстрее, если индивидуальный потенциал 

управленцев всех уровней будет адекватен требова-

ниям современной обстановки, а люди будут спо-

собны выполнять обязанности, необходимые для 

создания экономики XXI века. 
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Abstract  
This paper the developed analytical system for the study of various liquid-phase objects is presented. Rele-

vance of work: the system possesses high sensitivity, has low cost in comparison with foreign analogs, is informa-

tive and easy in operation are shown. The block diagram, microchip, fluorimetric block of the analyzed system are 

considered. Optimization of the fluorimetric block by eliminating the polymer lens on the led was carried out. The 
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filters to increase the sensitivity of the system are selected. The electroosmotic mobility of the zone for the Tris-

borate buffer (ph8,0), which was 0,11·10 -4 cm 2/V s was determined. Fluorescence spectra of seven amino acids 

at exposure times of 5 s, 20 s and at different lengths of 9 mm and 18 mm microchip channels were obtained. 

Аннотация  

В настоящей работе представлена разработанная аналитическая система для исследования различ-

ных жидкофазных объектов. Показана актуальность работы: система обладает высокой чувствитель-

ностью, имеет низкую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, информативна и проста в 

эксплуатации. Рассмотрена блок-схема, микрочип, флюориметрический блок анализируемой системы. 

Проведена оптимизация флюориметрического блока посредством устранения полимерной линзы на све-

тодиоде. Подобраны светофильтры для повышения чувствительности системы. Определена электроос-

мотическая подвижность зоны для трис-боратного буфера (рН8,0), которая составила 0,11·10 -4 см2/В 

с. Получены спектры флюоресценции семи аминокислот при времени экспозиции 5 с., 20 с. и на разной 

длине каналов микрочипа 9 мм, 18 мм.  

 

Keywords: analytical optoelectronic system, analyte, fluorimetric unit, microchip, amino acid, fluorescein, 

liquid phase medium. 

Ключевые слова: аналитическая оптоэлектронная система, аналит, флюориметрический блок, 

микрочип, аминокислота, флюоресцеин, жидкофазная среда. 

 

В результате возрастающих потребностей об-

щества в аналитическом обеспечении происходит 

эволюция аналитических приборов для проведения 

биологического, химического анализов. Современ-

ной тенденцией их развития является резкое повы-

шение производительности анализа и миниатюри-

зация приборов за счет использования технологий 

микроэлектроники и микромеханики [1, 2]. Техно-

логические процессы для изготовления таких при-

боров заимствованные из микроэлектроники – это 

фотолитография, химическое травление, нанесение 

тонких пленок и др. Потенциальные возможности 

развития инструментальных методов анализа воз-

никают благодаря миниатюрности приборов, высо-

кой скорости и высокой производительности ана-

лиза [3, 4]. Кроме того, интегрирование отдельных 

ступеней процесса на едином устройстве позволяет 

автоматизировать процесс анализа и проводить его 

без оператора. Данная тенденция дает толчок раз-

витию так называемых микроаналитических си-

стем жидкофазных сред анализа, а также микро-

флюидных аналитических систем (МФАС), выпол-

ненных в виде миниатюрных гибридно-

интегральных устройств с элементами микрогид-

равлики и оптоэлектроники [5, 6]. Эти приборы и 

системы для проточного анализа непосредственно 

берут свое начало в классической хроматографии и 

электрофорезе [7, 8]. 

Отдельные элементы таких систем уже разви-

ваются в настоящее время. Очевидно, что такие си-

стемы требуют применения высокочувствительных 

оптических детекторов для регистрации веществ в 

малых объемах. Типичными детекторами, приме-

няемыми в химическом и биохимическом анализе 

являются фотометрические и флюориметрическии. 

Однако последние обладают существенно более 

высокой чувствительностью, как по концентрации 

детектируемого вещества, так и по массе. В сего-

дняшний момент известны отечественные проточ-

ные флюориметрические детекторы для микроко-

лоночной хроматографии, например, хроматограф 

ХЖ-1З11 [9 - 10]. Однако они рассчитаны на изме-

рительные ячейки объемом 1 мкл, и не подходят 

для использования в микроаналитических систе-

мах, так как не позволяют сконцентрировать свет в 

объеме нескольких нанолитров и добиться доста-

точной чувствительности. Известны образцы 

сверхвысокочувствительных детекторов, которые 

разработаны ведущими западными фирмами, 

например, Бэкман [11 - 12]. В таких детекторах ис-

пользуется лазерное возбуждение флюоресценции 

с помощью высококачественных дорогостоящих 

лазеров, и они имеют высокую стоимость и не яв-

ляются широко доступными аналитическими 

устройствами. 

Разработка высокочувствительного детектора 

низкой стоимости для применения в анализе оправ-

дана экономически, и такой прибор найдет свою 

нишу в области массового скрининга в медицине, 

экологии и других областях. Так, например, в ана-

лизе биологических объектов аминокислот и пеп-

тидов для медицинской диагностики заболеваний. 

Поэтому целью работы явилось исследование 

жидкофазных сред аналитической оптоэлектрон-

ной системой. 

Аналитическая оптоэлектронная система. 

Для получения экспериментальных результатов 

была разработана аналитическая оптоэлектронная 

система (АОС), блок-схема которой представлена 

на рис. 1. 
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Рис.1 Блок-схема аналитической оптоэлектронной системы: 

1 –микрочип, 2 – высоковольтный блок питания, 3 – осветительная система (светодиод и волоконно-

оптический градан), 4 – жгут оптических волокон, 5 – фотоэлектронный умножитель, 

6 – персональный компьютер, 7 – точка детектирования 

 

Работа приведенной АОС основана на преоб-

разовании светового излучения от анализируемых 

жидкофазных сред в электрические сигналы. В за-

висимости от проб модулировался световой поток, 

который регистрировался фотоэлектронным умно-

жителем (ФЭУ).  

После введения в микрочип исследуемого ве-

щества, включался в работу высоковольтный блок 

питания. Важным фактором увеличения эффектив-

ности разделения вещества являлось минимизация 

объема пробы. В нашем случае использовался ме-

тод запирающего потенциала. Данный подход поз-

волял получать необходимый объем пробы автома-

тически без визуального контроля. Дозирование 

осуществлялось при постоянном потоке пробы че-

рез инжекционный крест и частичном его перекры-

вании без попадания на линию сепарации. При ана-

лизе использовался кварцевый микрочип размером 

6x10 мм рис. 2.  

Рис. 2 Микрочип. Схема расположения основных зон: 

А – инжекционный крест, В – смеситель, С – детектор, D – сепарационный канал. 

Резервуары: 1 – проба, 2 – буферный раствор, 3, 7 – слив, 4, 5, 6 – реагенты 
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Глубина каналов микрочипа составляла 30 

мкм и шириной 150 мкм.  

В качестве источника излучения использо-

вался светодиод фирмы OSRAM спектральная ши-

рина которого находилась в диапазоне длин волн 

480…490 нм. Основной частью системы являлся 

флюориметрический блок рис. 3.  

 
Рис. 3 Схема флюориметрического блока: 

1 – светодиод, 2 – светофильтр, 3 – градан, 4 – оптоволоконный жгут, 5 – оптоволоконный цилиндр, 

6 – канал микрочипа, 7 – микрочип, 8 – фотоэлектронный умножитель 

 

Для оптимизации чувствительности флюори-

метрического блока был максимизирован световой 

поток, направляемый в градан, который затем фо-

кусировался в детектируемую точку микрочипа. 

Стандартные светодиоды имеют такую конфигура-

цию где по ходу лучей от светящегося тела обычно 

располагают полимерную линзу, которая обеспечи-

вает концентрацию светового потока в направле-

нии распространения света [13 - 16]. Однако, при 

использовании градана такая конфигурация не 

нужна, так как полимерная линза при стыковке с 

торцевой частью градана вносила существенные 

световые потери. Для того чтобы увеличить свето-

вой поток, линза была ошлифована до минималь-

ного расстояния от светящегося тела. При стыковке 

зазоры не наблюдались и приблизив светящееся 

тело светодиода ближе к апертуре увеличили чув-

ствительность флюориметрического блока.  

Оптическая система с флюориметрическим де-

тектированием при использовании светодиода в ка-

честве источника излучения для повышения ее чув-

ствительности требовала использования свето-

фильтров с целью сужения полосы возбуждающего 

света и максимально полной фильтрации возбужда-

ющего света после ячейки детектора перед фото-

приемником для уменьшения фона. В данной ра-

боте флюориметрический блок позволял миними-

зировать фон возбуждающего света благодаря гео-

метрическому расположению частей возбуждаю-

щего, а приемного канала по одну сторону объекта 

анализа. Изучены спектральные характеристики 

флюоресцеинизотиоцеаната (метка флюоресце-

ина), собственно источника излучения и свето-

фильтров. Для повышения чувствительности детек-

тирования системы были выбраны следующие 

фильтры. Светофильтр СС5, служащий для выделе-

ния требуемой ширины спектра излучения светоди-

ода, предназначенной для возбуждения флюорес-

ценции в канале микрочипа спектральный диапазон 

излучения 370…500 нм. Этот светофильтр поме-

щают непосредственно перед источником излуче-

ния. Светофильтр ЗС10, пропускающий излучение 

флюоресценции и задерживающий возбуждающий 

свет, расположен непосредственно перед ФЭУ. 

Этот светофильтр имеет спектральный диапазон 

излучения 500…600 нм. 

Экспериментальные результаты. В данной 

работе применен режим точечного ввода пробы, ко-

торый заключается в электроосмотическом вводе 

пробы в два этапа. Первый этап – получение 

сгустка аналита в области инжекционного креста, 

второй – ввод этого сгустка в сепарационный канал. 

Ввод пробы аминокислот с меткой флюоресцеина 
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производился электроосмотическим путем прикла-

дывания потенциалов к резервуарам микрочипа. 

Для эффективной инжекции узкой зоны в сепараци-

онный канал необходимо было подобрать наиболее 

оптимальный режим подачи потенциалов от высо-

ковольтного источника питания к резервуарам мик-

рочипа. Проводилось накопление сгустка пробы в 

области инжекционного креста. Далее пробу необ-

ходимо было ввести в разделительный канал для 

этого был приложен потенциал + 2,5 кВ на пятый 

резервуар, в то время как на 4 и 6 + 0,7 кВ, резер-

вуар 7 был заземлен. Электрофоретическое разде-

ление заняло – 50 с. 

Скорость электроосмотического потока в ка-

нале измеряли при помощи флюориметрического 

блока, поместив его на расстоянии 3 см от инжек-

ционного креста. Время движения зоны определяли 

по электроферограмме во время появления пика, 

соответствующего прохождению метки флюо-

ресцеина через зону детектирования. Электроосмо-

тическую подвижность зоны определяли по фор-

муле: 

μ ео = L l / V t 

где: L – расстояние между инжекционным кре-

стом и точкой детектирования, 1 – общая длина ка-

пилляра, V – величина приложенного напряжения, 

t – время движения зоны. 

Полученное при рН 8,5 значение электроосмо-

тической подвижности составило: 

μ ео = 0,11·10 -4 см2/В с 

В xоде проведения эксперимента был исполь-

зован трис-боратный буфер (рН8,0). 

 
Рис. 4 Спектр флюоресценции семи аминокислот меченных флюоресцеином в буферном растворе  

трис-боратного буфера (pH 8,0) на канале длиной 9 мм 

 

 
Рис. 4 Спектр флюоресценции семи аминокислот меченных флюоресцеином в буферном растворе  

трис-боратного буфера (pH 8,0) на канале длиной 18 мм 
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В качестве анализируемых жидкофазных сред 

были выбраны аминокислоты: аргинин, пролин, 

глутамин, фенилаланин, аспарогин, серин, глицин. 

Раствор пробы аминокислот меченых флюоресце-

ином вводился в разделительный канал электроос-

мотическим способом. Далее с помощью флюори-

метрического блока, установленного в области де-

тектирования снимались спектры флюоресценции 

электрофоретически разделенньгх аминокислот. 

Спектры регистрировались на разных длинах кана-

лов, в первом случае длина канала составила 9 мм 

рис. 4, во-втором 18 мм рис. 5 при разном времени 

экспозиции. Напряженность электрического поля 

составила 1000 В/см, а концентрация каждой ами-

нокислоты 10 мкмоль/л. 

Экспериментальные исследования проводи-

лись при следующих технических характеристиках 

системы: 

 

Спектральный диапазон оптического излучения, нм 

Канал возбуждения 300…650 

Канал пропускания 300…650 

Канал регистрации 300…650 

Чувствительность системы (мг/дм3) 1·10-3 

Диапазон измерений массовой концентрации (мг/дм3) 0,01…25 

Диапазон измерений коэффициента направленного пропускания, % 5…100 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направлен-

ного пропускания, % 
± 2 

Время непрерывной работы , ч, не менее 8 

Напряжение питания переменного тока, В (220 ± 22) 

Частота, Гц (50 ± 2) 

 

Заключение. В работе приведена разработан-

ная АОС для измерения спектров флюоресценции 

различных жидкофазных сред. Показана блок-

схема АОС и рассмотрена её работа. Представлен 

микрочип системы с техническими параметрами. 

Проведена оптимизация флюориметрического 

блока посредством удаления полимерной линзы 

светодиода. Получены спектры флюоресценции 

семи аминокислот меченые флюоресцеином 

(метка) в буферном растворе трис-боратного бу-

фера (pH 8,0) на разной длине каналов микрочипа 9 

мм и 18 мм. Приведены технические характери-

стики системы. 
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Abstract 

The article deals with the problem of the impact of waste from the production and use of solar cells on the 

environment. The methods and methods of solving this problem in Ukraine and in the world are analyzed. It is 

established that for today it is expedient for Ukraine to create specialized enterprises for the processing and utili-

zation of solar cells. Proved assumptions concerning further development of this problem are substantiated. 

Анотація 

У статті розглянуто проблему впливу відходів від виробництва та утилізації сонячних батарей на 

навколишнє середовище. Проаналізовано методи та способи вирішення даної проблеми в Україні та світі. 

Встановлено, що на сьогодні для України є доцільним створювати спеціалізовані підприємства з пере-

робки та утилізації сонячних елементів. Обґрунтовано прогнозні припущення щодо подальшого розвитку 

даної проблеми. 
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Дослідження наведені у цій статті відносяться 

до енергетичної галузі та захисту навколишнього 

природного середовища. 

Ефективне використання енергетичного поте-

нціалу виступає основою подальшого економіч-

ного розвитку країни, що безпосередньо впливає на 

рівень добробуту громадян, є запорукою її незале-

жності, суспільно-політичної стабільності, спромо-

жне реально сприяти інтегруванню України до єв-

ропейської та світової спільноти, слугувати захисту 

її національних інтересів. Тобто енергетична без-

пека є однією з найважливіших складових націона-

льної безпеки держави.  

На територію України за рік потрапляє така кі-

лькість енергії Сонця, яка переважає нинішній рі-

вень її споживання більше чим в п’ятсот разів. 

Тобто, достатньо використовувати лише 0,5% ене-

ргії Сонця, яка досягає поверхні України, щоб задо-

вольнити енергетичні потреби українців. 

Головними перевагами використання сонячної 

енергії є: екологічна чистота, надійність та можли-

вість довготривалої експлуатації, безпека (наяв-

ність автоматичного захисту від короткого зами-

кання, перегріву, перевантажень приладів, розря-

джання акумуляторів), простота монтування і 

розбирання, стійкість до впливу природних факто-

рів [1, c 123]. 

Теоретично визнана екологічна безпека со-

нячних батарей збільшує число потенційних спо-

живачів сонячної енергії, особливо серед прихиль-

ників «зелених» технологій. Але слід відзначити, 

що у виробництві фотоелементів, а також в додат-

ковому обладнанні для сонячних електростанцій 

(акумуляторах) найчастіше використовуються ток-

сичні речовини. 

Сонячні батареї практично не зношуються, 

оскільки не містять рухомих частин і вкрай рідко 

виходять з ладу. 

Тривалий термін служби без погіршення 

експлуатаційних характеристик - 25 років і більше, 

що підтверджено багаторічною практикою викори-

стання. 

Функціонування сонячних батарей не зале-

жить від технічних неполадок енергопостачаль-

ників. 

Сонячним батареям не потрібне паливо, що дає 

можливість не залежати ні від цін на нього, ні від 

проблем з транспортуванням. 

Крім того, сонячні батареї безшумні, ніж 

вигідно відрізняються від вітрових систем. 

Енергія, що генерується сонячними батареями 

фактично є безкоштовною (одне «але» - все це 

тільки після того, як в сонячну енергосистему вже 

були вкладений початковий капітал і вона окупи-

лася) [1, c 188] 

На сьогодні у світі, зокрема в Україні, виникла 

істотна небезпека забруднення літосфери, атмо-

сфери і гідросфери побутовими та промисловими 

відходами. У разі проведення досліджень, пов’яза-

них з вивченням проблеми забруднення побуто-

вими відходами значна увага приділяється джере-

лам небезпеки промислового походження. При 

цьому роль негативного впливу відходів від вироб-

ництва та утилізації сонячних елементів на еко-

логічний стан України у формуванні рівня еко-

логічної небезпеки вивчена недостатньо. 
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На сьогодні у ЗМІ дуже багато інформації 

щодо користі та економічної доцільності викори-

стання сонячних елементів і майже відсутня інфор-

мація відносно їх утилізації після строку експлуата-

ції. Актуальність цієї роботи зумовлена необ-

хідністю дослідження впливу відходів виробництва 

та утилізації сонячних елементів на екологічний 

стан України. Проблеми подальшого розвитку со-

нячної енергетики полягають в необхідності удос-

коналення існуючої техніки і технологій, в розробці 

нових матеріалів та зменшення негативного впливу 

відходів утилізації сонячних батарей. 

За джерелом [2] використані сонячні модулі, 

традиційно відносяться регуляторами до кате-

горії електронного сміття (e-waste). 

Річний світовий обсяг електронного сміття у 

2015 становив 43,8 мільйона тонн. За оцінками 

експертів у 2018 році цей показник зріс до 50 млн 

тонн. Фотоелектричні панелі сьогодні - це всього 

лише частки відсотка світового обсягу електронних 

відходів. Так, сонячна енергетика - молода галузь і 

поки не встигла сильно насмітити, але ця галузь 

стрімко розвивається. Лише за 2017 рік у світі було 

введено в експлуатацію близько 100 ГВт сонячних 

електростанцій. Глобальна встановлена потужність 

зростає експоненціально. Тому через 10-15 років 

проблема утилізації сонячних панелей може буде 

надзвичайно гострою. 

У зв'язку з тим, що ціни на компоненти со-

нячних електростанцій постійно знижуються, вит-

рати на демонтаж об'єктів можуть надавати все 

більший вплив на економіку проектів, просто з тієї 

причини, що їх частка у витратах життєвого циклу 

буде підвищуватися. Тому ефективний підхід до 

утилізації сонячних панелей важливий і з цієї точки 

зору. 

У 2016 році опубліковано спільну роботу 

IRENA (Міжнародного агентства відновлюваної 

енергетики) і МЕА (Міжнародного енергетичного 

агентства) «End-of-Life Management: Solar 

Photovoltaic Panels», в якій детально описуються 

технології і стратегії утилізації фотоелектричних 

модулів. Ця досить об'ємна (100 сторінок) доповідь 

може розглядатися в якості керівництва по нашій 

сьогоднішній темі. 

В роботі вказано, що до 2030 року в світі утво-

риться 1,7-8 млн тонн відходів фотовольтакі за-

лежно від розглянутих сценаріїв (regular loss - вико-

ристання модулів протягом 30-річного терміну 

служби, early loss - раннє закінчення року служби з 

різних причин, наприклад, заміна морально за-

старілого обладнання на більш сучасне). Така кіль-

кість «сонячного сміття» відповідає 3-16% 

сьогоднішнього річного обсягу електронних від-

ходів. До 2050 обсяги сонячних панелей, які відслу-

жили свій термін, зростуть - до 60-78 млн тонн. 

IRENA вважає, що річний обсяг відходів 

відпрацьованих сонячних панелей у 2050 році (5 

млн тонн) буде відповідати приблизно 10% всього 

електронного сміття, утвореного на землі в 2014 

році. Тобто прогнозований обсяг «сонячних від-

ходів» значний, але він все-таки буде складати 

лише незначну процентну частку всіх електронних 

відходів (e-waste). 

У 2008-му році Управління енергоефек-

тивністю та поновлювальними джерелами енергії 

(EERE) на своєму сайті в блоці «Чому так важлива 

сонячна енергетика» розмістило наступний ма-

теріал: «Малі електричні підстанції наносять незна-

чний збиток навколишньому середовищу, так само 

як і сонячні батареї. Дивно, але так запросто виро-

бляючи потрібну людині електричну енергію, со-

нячні батареї не забруднюють навколишнє середо-

вище, не виробляють ризиковані для фауни і флори 

викиди і відходи. Це виробництво енергії не вима-

гає ні рідкого, ні газоподібного палива, його не 

треба ні транспортувати, ні спалювати» [3, c 256]. 

Як відомо, компанія «PV-Cycle» обслуговує 89 

приймальних пунктів відпрацьованих сонячних па-

нелей в Німеччині. Засновник компанії «PVCycle» 

стверджує, що прийом відпрацьованих панелей 

проводиться тими ж компаніями, які встановили 

даний сонячний модуль. Але, що стосується вели-

когабаритного обладнання, навіть компанія PV-

Cycle немає умов для його переробки.  

«PV-Cycle» - загальноєвропейська система, яка 

пропонує послуги з управління відходами сонячної 

енергетики. Дані об’єкти сонячної енергетики, які 

потребують утилізації, відповідають «Директиві 

щодо відпрацьованого електричного й електрон-

ного обладнання». [3, c 260] 

У Сполучених Штатах утилізація панелей ре-

гулюється Законом про збереження та відновлення 

ресурсів (Resource Conservation and Recovery Act), 

який є правовою основою для управління небезпеч-

ними та безпечними відходами. У 2016 році 

Асоціація сонячної енергетики США (SEIA) в парт-

нерстві з виробниками сонячних модулів і монтаж-

ними організаціями запустила національну про-

граму добровільної утилізації панелей, яка спрямо-

вана на те, щоб зробити ефективні рішення по 

переробці більш доступними для споживачів [2]. 

В Японії відпрацьовані сонячні панелі підпада-

ють під загальні регламенти з управління відходами 

(Waste Management and Public Cleansing Act). У 

2015 році розроблено дорожню карту для просу-

вання схеми збору, переробки та належного повод-

ження з обладнанням відновлюваної енергетики з 

вичерпаним терміном експлуатації. У 2017 році 

японська Асоціація сонячної енергетики (Japan 

Photovoltaic Energy Association - JPEA) опубліку-

вала керівництво щодо належного поводження з со-

нячними модулями після закінчення терміну їх 

служби (документ має рекомендаційний характер).  

У Китаї поки немає спеціальних правил по 

утилізації сонячних модулів. В рамках Національ-

ної науково-технічної програми протягом 12-ої 

п'ятирічки фінансувалися дослідження і розробки в 

галузі поводження з «сонячними відходами». 

В Індії відходи фотоелектричної енергетики 

управляються Міністерством навколишнього сере-

довища, лісів і зміни клімату відповідно до Правил 

поводження з твердими відходами 2016 року і Пра-

вилами небезпечними і іншими відходів (управ-

ління і транскордонне переміщення). 
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На міжнародному рівні новий стандарт лідер-

ства в області екологічної стійкості для фотоелек-

тричних модулів (NSF 457 - Sustainability 

Leadership of Photovoltaic Modules) включає в себе 

критерії управління цими виробами після закін-

чення терміну їх експлуатації. 

Не варто забувати про зростання потужності 

сонячної енергетики. Деякі джерела вказують, що 

потужності в сфері сонячної енергетики складуть 

4500 ГВт до 2050 року (зараз цей показник стано-

вить 400 ГВт). 

На території Європейського союзу утилізацію 

фотоелектричних модулів регулює Директива про 

відходи електричного та електронного устатку-

вання [5, c 125]. 

Сонячне випромінювання є загальнодоступ-

ним і невичерпним джерелом енергії. Теоретично 

сонячна енергетика вирізняється повною без-

печністю для навколишнього середовища (якщо не 

брати до уваги наявність отруйних речовин у фото-

елементах).  

Утилізація значних обсягів сонячних модулів 

на конкретній території призводить до збільшення 

ризику для місцевої флори, фауни і для здоров'я лю-

дей. Витік хімічних реагентів з утилізованих мо-

дулів дає можливість зараження місцевого ґрунту і 

поверхневих вод. 

З джерела [6, c. 168] відомо, що для сонячної 

енергетики потрібне використання великих земель-

них площ під електростанції (наприклад, для CEC 

потужністю 1 ГВт це може бути декілька десятків 

квадратних кілометрів). Але цей недолік не такий 

значний наприклад, гідроенергетика виводить з ко-

ристування значно більші ділянки землі. 

До того ж фотоелектричні елементи на вели-

ких CEC встановлюються на висоті 1,8-2,5 м, що 

дозволяє використовувати землі під електро-

станціями для сільськогосподарських потреб, 

наприклад, для випасу худоби. Такі електростанції 

не працюють вночі і недостатньо ефективно 

працюють у ранкових та вечірніх сутінках. При 

цьому пік споживання електроенергії припадає 

саме на вечірні години.  

Крім того, потужність електростанції може 

стрімко і несподівано коливатися внаслідок змін 

погоди. Для подолання цих недоліків потрібно або 

використовувати ефективні електричні акумуля-

тори, або будувати гідроакумулюючі станції, які 

теж займають велику територію, або використо-

вувати концепцію водневої енергетики, яка також 

поки далека від економічної ефективності [7, c. 

458]. 

Проблема залежності потужності сонячної 

електростанції від часу доби і погодних умов може 

бути вирішена спорудженням сонячних аеростат-

них електростанцій. Ще один шлях вирішення про-

блеми будівництво гібридних електростанцій, 

тобто вдень електроенергія виробляється пара-

болічними концентраторами, а вночі з природного 

газу. 

Сонячні фотоелементи високовартісні. 

Ймовірно, з розвитком технології цей недолік буде 

подолано. Протягом 1990-2005 років ціни на фото-

елементи знижувалися у середньому на 4 % що-

року. [8, c. 348]. 

Одним з недоліком є недостатній ККД со-

нячних елементів (ймовірно, незабаром цю про-

блему буде вирішено). Крім того, поверхню фото-

електричних панелей періодично потрібно очи-

щувати від пилу та інших забруднень. Зважаючи на 

те, що їх площа досягає декількох квадратних кіло-

метрів, це також можна вважати серйозним 

недоліком.  

Ефективність фотоелектричних елементів 

значно знижується при їх нагріванні, тому виникає 

необхідність в установці систем охолоджування, 

зазвичай водяних. Знижується вона також і через 30 

років експлуатації, що теж належить до проблем-

них питань.  

Незважаючи на екологічну чистоту отримува-

ної енергії, самі фотоелементи містять отруйні ре-

човини, наприклад, свинець, кадмій, галій, миш'як. 

Сучасні фотоелементи мають обмежений термін 

експлуатації (30-50 років), їх активне застосування 

передбачатиме виникнення проблеми їх утилізації. 

Тому останнім часом починає активно розвиватися 

виробництво тонкоплівкових фотоелементів, у 

складі яких міститься близько 1 % кремнію, завдяки 

чому вони дешевші у виробництві, але поки мають 

меншу ефективність. 

Переробка фотоелектричних модулів – це нова 

сфера промисловості України, яка тільки саме 

набирає обертів. У майбутньому кількість відходів 

сонячної енергетики буде стрімко зростати.  

Загальновідомо, що найбільший відсоток від-

ходів, близько 90 %, становить скло. Меншу частку 

становлять кабелі і напівпровідники з цінних ме-

талів, які обмотані з усіх боків пластиком [9]. 

Компанії застосовують для переробки таких 

матеріалів теплові або механічні методи. Напри-

клад, щоб отримати бажану сировину, на підприєм-

ствах широко застосовуються подрібнювачі і 

дробарки.  

Іншою проблемою є те, що зі збільшенням ви-

робництва електроенергії з використанням фото-

електричних установок, зросте попит на рідкісні 

метали – наприклад, телур і індій, які використову-

ються в платах сонячних модулів.  

В результаті цього запаси руди будуть зни-

жуватись, тому необхідно буде освоювати нові гли-

бини для видобутку рідкісних металів.  

На сучасному етапі розвитку «сонячних» тех-

нологій під час виготовлення батарей використову-

ються шкідливі речовини, які тим чи іншим чином 

можуть нашкодити природі. Вже готові зразки (фо-

тоелементи) містять отруйні речовини, такі як сви-

нець, кадмій, галій, миш’як [9]. 

На сьогодні, більшість частин сонячного мо-

дуля можуть бути перероблені. Це, насамперед, 

напівпровідникові матеріали або скло, а також ве-

лика кількість чорних і кольорових металів. 

Переробка сонячних батарей є процесом з 

відновлення та експлуатації тих матеріалів, з яких 

вони виготовлені. Під час цього процесу є мож-
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ливість витягувати метали, які потім вдруге вклю-

чатимуться до складу нових виробів. Метою такого 

процесу є збереження сировини. 

Переробка подібних виробів сприяє збере-

женню навколишнього середовища для здорової 

життєдіяльності людини.  

Свинцево-кадмієві гальванічні елементи 

містять в своєму складі свинець та кадмій, які 

можна за допомогою ресурсозберігаючої й еко-

логічно безпечної технології повернути у сферу ви-

робництва з урахуванням їх екологічних стан-

дартів, а також поліпшити екологію довкілля. Дану 

технологію переробки можна використати і для ви-

тягування свинцю і кадмію із сонячних батарей в 

процесі їх утилізації [8]. 

Для переробки сонячних модулів пропо-

нується реаґентний спосіб, заснований на різній 

здатності кадмію, свинцю та їх сполук до комплек-

соутворення, відношення до кислот, лугів і розчин-

ності.  

Відпрацьовані сонячні панелі спочатку треба 

подрібнити і розділити різні фракції. Фракції, що 

містять свинець та кадмій, потрібно розчинити в 60 

% сірчаній кислоті. При цьому відбудуться 

наступні реакції (1, 2):  

 

Cd + H2SO4 = CdSO4 + H2↑  (1) 

 

PbO2 + H2SO4 = PbSO4↓ + H2O + 0,5O2↑ (2) 

 

Використання сірчаної кислоти з концентра-

цією понад 60 % недоцільне, оскільки знижується 

розчинність сульфату кадмію. У результаті цих 

процесів утворюється змішаний розчин сульфатів 

кадмію і свинцю та 26 газоподібна суміш водню і 

кисню (останні надалі можна використовувати для 

різних технічних цілей).  

Для розділення кадмію і свинцю розчин суль-

фатів цих металів фільтрують і отримують осад 

сульфату свинцю, в розчині залишається сульфат 

кадмію, який після стехіометричної обробки розчи-

ном гідроксиду натрію осідає у вигляді гідроксиду 

кадмію (3) [10, c 320].  

 

CdSO4 + 2NaOH = Cd(OH)2↓ + Na2SO4    (3.3) 

 

Осад фільтрують і отримують розчин сульфату 

натрію, який випаровують, кристалізують і сушать. 

Кадмій з осаду його гідроксиду повертають у сферу 

виробництва ХДС (хімічних джерел струму) у ви-

гляді металевого кадмію по реакціях (4, 5):  

 

tº Cd(OH)2↓ = CdO + H2O↑   (4) 

CdO + H2 = Cd + H2O↑,   (5) 

 

або в сферу ґальванічного виробництва у ви-

гляді електроліту Na2[Cd(OH)4] (6): 

 

2NaOH(надл.)+Cd(OH)2↓=Na2[Cd(OH)4]     (6) 

 

Альтернативним реаґентом для виділення кад-

мію є 25 %-й водний розчин гідроксиду амонію, з 

яким кадмій утворює амонійний комплекс 

[Cd(NH3)4](OH)2, котрий використовують у ґаль-

ванічному виробництві [9, c. 323].  

З осаду сульфату свинцю отримують товарні 

продукти – свинець у вільному вигляді або оксид 

свинцю (IV) по реакціях (7 – 10):  

 

PbSO4↓+Na2CO3(конц)→PbCO3↓+Na2SO4        (7) 

 

PbCO3 = PbO + CO2 ↑   (8) 

 

PbO + H2 = Pb + H2O↑  (9) 

 

PbO + 0,5O2 = PbO2.   (10) 

 

Досліджено проблему відходів виробництва і 

утилізації сонячних батарей та шляхи її вирішення. 

Встановлено, що на сьогодні для України є доціль-

ним створювати спеціалізовані підприємства з пе-

реробки та утилізації сонячних елементів. 

Встановлено, що для повторного викори-

стання витягується близько 70 відсотків компо-

нентів панелей, які підлягають утилізації. Крім 

того, міжнародні Директиви регламентують дотри-

мання вимог вмісту небезпечних елементів у вто-

ринній сировині (кадмій і селен – не більше 1 мг на 

кілограм для кремнієвих панелей і не більше 10 мг 

– для не кремнієвих, свинець – не більше 100 мг в 

сухій речовині). 

Встановлено, що рентабельність переробки 

фотоелектричних модулів піддається сумнівам. Од-

нак, міжнародне законодавство жорстко контролює 

цей процес. Зниження вартості сонячного обладна-

ння відкриває можливості для збільшення потоку 

інвестицій в сферу утилізації фотоелектричних па-

нелей. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту 

дослідження – розвиток сонячної енергетики, збіль-

шення кількості сонячних елементів, у разі відсут-

ності раціональної утилізації – різке збільшення за-

бруднення навколишнього середовища відходами 

сонячних елементів. 

Дослідження показують, що загальний кінце-

вий попит на енергію буде зростати з помірними 

темпами близько 1,3% в рік, на відміну від 

сьогоднішніх тенденцій, коли загальний попит 

зменшується. Першим наслідком може бути те, що 

загальне використання поновлюваних джерел 

енергії також зростатиме повільними темпами, 

слідуючи загальному попиту. 

Оскільки в Україні відсутня єдина система 

приймання відпрацьованих сонячних панелей на за-

вод-виготовлювач, розвиток ринку переробки 

тільки починається. 

Результати цієї парці можуть бути використані 

для оцінки розвитку сонячної енергетики в Україні 

з точки зору її впливу на навколишнє середовище. 

Також результати досліджень можуть бути застосо-

вані фахівцями екологами у сфері захисту навко-

лишнього середовища та фахівцями у сфері вироб-

ництва й експлуатації сонячних елементів (бата-

рей).  
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