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Вступ 
 
У ХХІ столітті відбуваються динамічні процеси, що охоплюють усі сфери 

життєдіяльності і окремої людини, і суспільства в цілому. Вони 
супроводжуються відчутними та різноманітними змінами в усіх сферах 
людської теорії і практики.  

Будь-який сучасний фахівець стає ним у результаті отримання 
загальноосвітньої, спеціальної та професійної підготовки, що передбачає 
використання багатоманітних знань для вирішення теоретичних і практичних 
завдань у своїй галузі. Цьому процесу сприяє акмеологічна теорія 
професіоналізму та продуктивності діяльності творення сучасного фахівця. 

У сучасній ситуації акмеологія переживає непростий час, відчуття 
нестійкості породжує в людях значний інтерес до кризових явищ як 
індивідуального, так і суспільного характеру. У зв’язку з цим не випадково, що 
на початку XXI століття акмеологія завдяки методологічним працям знайшла 
своє доповнення у формі катабологіі – галузі наукового знання про 
закономірності перебігу і подолання кризових і трагічних явищ людського 
життя. формування людини, орієнтованої на досягнення акме, спирається на 
теорію фундаментальної освіти, в якій розроблені критерії оцінки рівнів її 
продуктивності. Культивування прагнення особистості до акме спирається на 
виявлення вершинних зразків діяльності і розвиток різноманітних компетенцій, 
що сприяють підвищенню продуктивності. Одну з головних ролей у цьому 
відіграє формування ідеалу і системи ціннісних установок людини. 

 
 
1.1. Фундаментальна акмеологія та її становлення 
 
Процес розвитку науки акмеології на сучасному етапі не включає повного 

обсягу багаторівневого розвитку людини. Ця незавершеність обумовлена тим, 
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що наразі триває уточнення її предмета в контексті загального розвитку 
наукового знання а також тим, що локальні результати розвитку наукових 
досліджень є відносними. Незважаючи на те, що передумови акмеології 
сягають корінням у натурфілософські концепції античності, статус науки вона 
набула лише у першій половині ХХ століття. Офіційно цей статус був 
зафіксований 15 липня 1991 року. 

На початку третього тисячоліття наука про людину все повніше охоплює 
різноманітні відносини та зв’язки людини з оточуючим її світом. Тому 
з’являється актуальна можливість вивчати людину в системі тих чи інших 
зв’язків як на індивідуальному рівні, так і на глобальному планетарному рівні 
як вид, а також так само аналогічно в системі програми розвитку відносин 
людства з космосом.  

У зв’язку з назрілою необхідністю досліджувати більш складні 
багаторівневі системні відносини та взаємозв’язки людини з оточуючим її 
світом, представники Санкт-Петербурзької школи фундаментальної акмеології 
в останні десятиріччя у своїх дослідженнях вийшли за рамки психології 
розвитку і розширили сферу застосування акмеологічних принципів також у 
вивченні об’єктів природи та суспільства [6]. 

У середині ХХ століття видатний учений Б.Г. Ананьєв говорив про 
«різноманіття суперечливих зв’язків і властивостей». Через свою 
багатогранність фундаментальна акмеологія опиняється на межі між 
психологією, соціологією, культурологією, філософською антропологією та 
філософією історії. Іншими словами, фундаментальна акмеологія, 
продовжуючи традиції все повніше охоплювати сфери вивчення людини, стає 
синтезом багатьох пізнань про людину, являючи собою маргінальну точку 
локального акме на перетині з іншими науками, водночас реалізовуючи 
потребу в інтеграції і синтезі інших наукових напрямів. Водночас, 
фундаментальна акмеологія жодним чином не є іншим трактуванням класичної 
педагогічної акмеології, акмеології професійного розвитку або психології 
дорослих. 

Сфера вивчення фундаментальної акмеології визначена як вивчення 
процесів розвитку, які виявляються в закономірному та багаторазовому 
чергуванні акме і кате. Загальний процес розвитку як закономірне багаторазове 
діалектичне чергування можна застосовувати не лише щодо людини, а й щодо 
суспільства і природи в цілому. Більш того, якщо розвиток розуміти як 
динамічне ступінчасте удосконалювання, то для природи, людини і суспільства 
можна запропонувати чисельні рівні сходження від однієї вершини до іншої 
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через закономірне пониження, на кожному рівні акме і кате 
характеризуватимуться  своїми специфічними параметрами. Система 
фундаментальних акмеологічних понять уможливлює використання в 
дослідженнях власне акмеологічного підходу. Сказане дає змогу зробити 
висновок, що на поточний момент накопичений дослідницький матеріал, який 
дає підставу акмеології набути статусу фундаментальної науки, котра виконує 
задачі щодо виявлення гранично загальних закономірностей розвитку. Остання 
обставина стала можливою завдяки тому, що у другій половині ХХ століття 
принцип розвитку став однією із загальнонаукових методологічних установок. 
Водночас, можливість екстраполяції її основних фундаментальних принципів 
на більш широкі сфери дослідження ще потребує подальших досліджень, їх 
обґрунтування та ретельної верифікації. 

Як зазначає Н.В. Кузьміна [5], об’єктом фундаментальної акмеології 
постає не лише людина, що перебуває в розвиткові, як природна і соціальна 
істота, під впливом і засобами освіти, але й також дорослі люди – суб’єкти 
творчої та управлінської діяльності різних рівнів продуктивності.  

Предметом фундаментальної акмеології постають закони, закономірні 
зв’язки та залежності між рівнями продуктивності дорослих суб’єктів 
діяльності творення і чинниками (суб’єктивними, об’єктивними, суб’єктивно-
об’єктивними), що сприяють або перешкоджають самореалізації природних 
потенціалів, потреб, здібностей суб’єктів творення на шляху до вершин 
продуктивності. Така діяльність проявляється в індивідуальній, груповій та 
колективній формах. При цьому відбувається вивчення ситуації, формулювання 
образів результатів, виробляються акмецільові стратегії розв’язання 
спеціальних і професійних задач, що підпорядковані втіленню шуканих образів 
результатів в реальні продукти. На сучасному етапі розвитку акмеології 
розширена база акмеологічних понять, які визначають предметне поле 
досліджень фундаментальної акмеології (табл.  1). 

Якщо категорія акме порівняно повно розроблена в наукових працях, то її 
протилежному поняттю – кате – почали приділяти належну увагу лише на 
початку ХХІ століття. При цьому неможна сказати, що явища, протилежні 
рухові до вершини (акме), взагалі не розглядались наукою. Між ними в 
дослідженнях не був встановлений діалектичний взаємозв’язок саме в 
розумінні понятійної пари акме/кате. 

Розглянемо розуміння «кате». По-перше, – це початковий стан, початок 
руху вгору. У цьому контексті можна згадати про стан спокою, бездіяльності 
системи. По-друге, кате – це кінцевий, тимчасово низинний стан, поріг, у якому  
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Таблиця 1. 
Основні поняття фундаментальної акмеології та їх сутність 

Функція 
наукового 

знання 

 
Сутність 

 
Поняття акмеології 

Розкриття 
предмету 

Фундаментальні поняття 
акмеології 

«акме», «кате», «результат», «досконалість», 
«точка», «лінія розвитку» 

 
 
Опис 

Поняття, що характеризують 
просування до акме 
(феноменологія) 

«старт», «нижня точка», «верхня точка», 
«кульмінація», «фініш», «лінія траєкторії 
розвитку», «рух донизу», «рух догори», 
«перехід», «вершина», багатовершинність» 

Поняття, що розкривають 
механізм просування до акме 
(феноменологія) 

«критична точка», «криза», «катастрофа», 
«анастрофа», «катарсис», «творення», 
«руйнування», «діалектичне чергування», 
«рух», «спокій» 

Пояснення Універсальні принципи аналізу 
акме (есенціологія)  

«сутність», «явище», «річ», «відносини», 
«стан», «властивість», «гармонія», «топ» 

Передбачення Поняття, що виражають 
результат удосконалювання 
(есхатологія)  

«акмеологічна спрямованість», «локальне 
акме», «локальне кате», «глобальне акме», 
«глобальне кате», «абсолютне акме» 

 
відбувається розкладання деякої колишньої складної структури на елементи, 
тобто спрощення. В такому разі можна говорити про те, що досягається значна 
ясність і простота в якомусь складному явищі. По-третє, кате – антипод верху, 
точка (нижня), що детермінує граничність у рухові донизу. 

Іншими словами, якщо рух до акме характеризує підйом і в крайній точці 
кульмінацію (позитивне напруження), то рух до кате пов’язаний із 
розслабленням, скиданням і в крайній точці падіння (негативне напруження). 
Суто емпірично рух вгору – на гору – енергетично витратний процес, що 
потребує докладання значних зусиль. Рух вниз – під гору – здійснюється з 
набагато меншими зусиллями (а в разі, наприклад, каменю, що котиться донизу 
– з прискоренням, при цьому з потенційним сильним ударом). Удар створює 
порушення розвитку динаміки системи, а в деяких випадках (катастрофа) і 
порушення самої системи. 

Поняття стану акме акцентує властивості граничної точки в момент 
досягнення отриманого результату. Ця точка може характеризувати деяку межу 
досконалого функціонування системи. Іншими словами, деяка границя у 
здійснюваній взаємодії системи з оточуючим середовищем із збереженням 
своєї цілісності та цілісності довкілля. Стан кате фіксує і характеризує 
властивості граничної точки руйнування чи спрощення системи. Така точка 
може означати як констатувальний момент відмирання старого, так і бути 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 17 

початковим етапом створення принципово нової якості буття. Також кате 
виражає властивості стану в’янення, згасання системи, погіршення здоров’я, 
хвороби, а також процес катарсису (очищення). Властивість має двоїсту 
обумовленість: внутрішнім змістом об’єкта і специфікою тих об’єктів, з якими 
об’єкт має певні відносини, тобто взаємодіє. 

Підкреслимо важливість передбачувальної функції фундаментальної 
акмеології, що пов’язана з поняттям «акмеологічна спрямованість», яка 
характеризує рух до деякого результату. При цьому результат може бути 
конкретним, прив’язаним до певних просторово-часових параметрів (локальне 
акме/кате), а може бути загальним акме, деяким ідеальним станом (глобальне 
акме, абсолютне акме). Передбачувальний аспект акмеології пов’язаний з 
есхатологією удосконалювання буття. До того ж при розведенні понять 
локального та глобального акме важливо враховувати категорії абсолютного та 
відносного, а також діалектику акме і кате. Локальне акме, будучи прив’язаним 
до певного простору і часу, в яких розгортаються ті чи інші події, завжди 
відносне. Глобальне кате, будучи деякою ідеалізацією, так само, як і глобальне 
акме, не досяжне в межі і слугує деяким антиутопічним зображенням тих 
станів, до яких не повинно рухатися руйнування. Глобальне акме містить 
елемент абсолютного, воно характеризує безмежність розвитку історичного 
процесу, розвитку людства і природи в цілому. 

На підставі загальнонаукових принципів у структурі фундаментальної 
акмеології можна виділити природничу та соціальну акмеологію (рис. 1). 
Предметом природничої акмеології є закономірності досягнення найвищого 
результату (акме) у розвиткові природних систем різного рівня складності. 
Подальша конкретизація предметного поля природничої акмеології передбачає 
диференціацію на фізичну, біологічну та інші сфери (хімічну, геологічну, 
космологічну та ін.) відповідно до специфіки предмету. 

Соціальна акмеологія належить сфері прикладних досліджень, які 
передбачають розгляд лише професійних зв’язків особистості і досягнення 
успіху в педагогіці, медицині, управлінні тощо. Водночас, очевидно, що 
людина реалізує свою соціальну природу не лише у професії, але й у 
формальному та неформальному спілкуванні з різними людьми, тобто в усій 
сукупності соціальної життєдіяльності. В результаті цього створюються 
передумови для доцільного перебування соціальної акмеології у сфері 
фундаментальних досліджень. Центральним поняттям в ній є соціальне акме 
або соціальна зрілість, що враховує і досягнення окремо взятої людини, і 
успішність цілого співтовариства. 
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Рис. 1. Структура фундаментальної акмеології 
 
Розмірковуючи про акме або кате, неможливо обійти стороною таке 

поняття, як зрілість. Сучасне розуміння принципу розвитку та екстраполяція 
його на максимально широке коло об’єктів передбачає, що в якийсь момент 
будь-який з них наближається до стану зрілості. Це означає, що останнім часом 
зрілість набуває статусу загальнонаукової категорії в рамках теорії розвитку. 

Зрілість – це тривалий віковий період, середня ланка людського життя між 
юністю і старістю. Раніше вважалось, що в період зрілості стабілізується 
психічний розвиток, який утворює так зване «плато», за яким йде після-зрілість 
– спад розвитку, його зупинка, регрес. Сучасні науковці стверджують, що в 
період зрілості психічний розвиток не припиняється. З’являються нові якості, 
нові психічні новоутворення. Активність людини виявляється в напрямі 
інтеграції етапів свого життєвого шляху, аналізуються досягнення та помилки 
минулого досвіду. Для неї характерна мудрість, креативне ставлення до життя, 
здатність варіювати та експериментувати соціальними ролями, здатність 
виробляти індивідуальні стратегії адаптації та компенсації. Як зазначають 
О.О. Бодальов, Н.В. Кузьміна та інші вчені-акмеологи, розвиток у період 
зрілості включає оптимуми, піки та спади. 

Сучасні науковці вирізняють декілька видів зрілості: емоційну, моральну, 
інтелектуальну, соціальну, біологічну, професійну, акмеологічну зрілість.  

Акмеологічна зрілість, на відміну від дефінітивної, належить до цілісних 
утворень і структур людини  (дефінітивна – до окремих психічних і 
психофізіологічних властивостей і функцій). Після досягнення своєї вершини 
(«акме») акмеологічна зрілість не зупиняється на досягнутому рівні, її розвиток 
триває, досягаються нові вершини [3]. 
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Складовими акмеологічної зрілості є моральна, соціальна, інтелектуальна 
й особистісна зрілість. Також деякими науковцями виділяється духовна, 
громадянська, суб’єктна і професійна  зрілість. 

Для зрілої особи характерні почуття відповідальності, потреба у турботі 
про інших людей, здатність до психологічної близькості з іншою людиною, до 
активної участі в житті суспільства. 

В акмеології категорія зрілості посідає одне з центральних місць тому, що 
сама наука сформувалася як сфера вивчення людини в період зрілого віку. 
Важливо домовитися про те, що зрілість і акме – аж ніяк не синоніми. Як 
виходить із визначень акме і зрілості, що наводились у попередніх підрозділах, 
ці поняття не є тотожними. Якщо розглядати акме як точку найвищої 
досконалості в розвиткові людини, то зрілість у цьому контексті постає 
особливою умовою, без якої така точка не може бути досяжна. До змісту акме, 
крім цього, включені смисли, що виходять за рамки онтогенезу людини і 
пов’язані з тим впливом, який має особистість, що досягла акме, на соціальне 
середовище свого розвитку. 

Таким чином, зрілість в акмеології – це необхідна передумова у 
фізіологічному, психологічному і соціальному розвитку людини, без якої саме 
виділення точки акме ускладнене. Психологія, вивчаючи зрілу людину, 
враховує всю сукупність її властивостей, динаміку станів, психічних процесів, 
характер міжособистісних відносин. Акмеологію цікавлять у зрілій особистості 
ті її сторони, які безпосередньо пов’язані з формуванням і реалізацією ідеалу, 
тобто життєвою програмою людини. 

При цьому можна виділити такі параметри аналізу:  
1) сама життєва програма розвитку (індивідуальний 

ідеал), її змістове наповнення; 
2) масштабність індивідуальної життєвої програми 

(співвіднесення з соціальними ідеалами); 
3) етапи реалізації життєвої програми розвитку; 
4) властивості особистості, які сприяють / ускладнюють реалізацію 

програми; 
5) перешкоди на шляху реалізації програми (внутрішні та зовнішні) і 

способи їх подолання; 
6) результати реалізації життєвої програми та їх вплив на зміни в 

соціальному середовищі; 
7) історична динаміка громадської оцінки результатів реалізації життєвої 

програми особистості. 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 20 

Акмеологічний підхід до визначення зрілості особистості виходить з того, 
що:  

1) зрілість – це особливий віковий період у розвитку людини, протягом 
якого можна досягти вищого акме; 

2) зрілість є результатом самоорганізації фізіологічних і психологічних 
структур в результаті взаємодії особистості з навколишнім середовищем; 

3) вектор процесу дозрівання задає прагнення до максимальної стійкості 
особистості в тих умовах, в яких вона існує. 

Акмеологічна зрілість пов’язується з розвитком у людини здатності стати 
суб’єктом ухвалення самостійних рішень, які зумовлюють шлях до творчої 
діяльності й створення програм самореалізації творчих потенціалів. 
Акмеологічна зрілість пов’язується зі здатністю до продуктивності у 
професійній діяльності, а також у будь-якій діяльності творення (зріла людина 
є творцем) [7, с. 58-60]. 

Сучасний фахівець повинен прагнути самореалізуватися через 
самовиховання, саморозвиток, самовдосконалення, самокорекцію, 
самоорганізацію і самореорганізацію. Він невпинно прагне до свого akme в 
особистісному і професійному розвитку. Будучи синергетичним суб’єктом, сам 
творить себе як нову неповторну особистість. Проте аналіз наукових розробок у 
різних галузях людинознавчих наук свідчить про те, що проблемам 
саморозвитку, самопроектування, самовиховання, самокоригування та 
самореалізації науковцями приділяється недостатньо уваги. Тому перед 
науковцями з особливою гостротою постає вимога необхідності виконання 
додаткових досліджень стосовно питань самовдосконалення фахівців різних 
галузей, взагалі, та акмеф’ючерингу як ефективного методу розробки 
авторської програми особистіснопрофесійного самовдосконалення 
(саморозвитку), зокрема. 
 
 

1.2. Акмесинергетичний саморозвиток сучасного фахівця 
 
Серед найважливіших якостей сучасного фахівця слід відзначити 

відповідальність, компетентність, адекватність та мобільність, прагнення 
самовдосконалення та самореалізації, креативність, здатність виважено 
ризикувати, чесність, гуманність та ін. Його професійне самовдосконалення – 
це усвідомлений цілеспрямований процес підвищення рівня власної 
професійної компетентності та розвитку професійно значущих якостей. 
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Акмесинергетичне самовдосконалення передбачає чотири процеси: 
самовизначення, самопрогнозування, самопідготовку та самореалізацію.  

Самовизначення фахівця як суб’єкта професійної діяльності містить 
самоаналіз та укладання аутохарактеристики. Самопрогнозування складається 
із цілепокладання, антиципування можливих результатів та акмеф’ючеринга. 
Самопідготовка є шляхом формування та подальшого розвитку атрибутивних 
особистісно-професійних якостей менеджера освіти. До складу самопідготовки 
входять самоосвіта та самовиховання. Самореалізація є втіленням 
запланованого в життя. Дуже важливий процес – самореалізація – являє собою 
комбінацію самовираження, самоствердження та самокорегування. 

Самовираження означає втілення ідеалу у формі різних цінностей для 
досягнення суб’єктом професійної діяльності власного акме. Проте повної 
самореалізації не буде без суспільного визнання досягнень суб’єкта, тобто його 
самоствердження, та внесення в перебіг зазначених процесів відповідних 
корективів (самокорегування). 

Акмесинергетичне самовдосконалення доцільно здійснювати в межах 
відповідної технології, котра передбачає укладання індивідуальної акмеограми, 
авторської системи професійної діяльності як траєкторії індивідуального 
саморозвитку та реалізації запланованого. Допомогти фахівцеві на цьому шляху 
може акмесинергетичне забезпечення та акмеологічний супровід. 

Процес акмесинергетичного самовдосконалювання передбачає 
проходження таких стадій: 

- неусвідомлювана потреба у самовдосконалюванні (наявність ще 
неусвідомленої внутрішньої конфліктної ситуації); 

- усвідомлення наявності внутрішньої конфліктної ситуації; 
- переростання потреби самовдосконалення у процесуальну мотивацію; 
- цілепокладання; 
- прогнозування (акмеф’ючеринг); 
- проектування (створення авторської системи самовдосконалення); 
- планування (ресурси – бюджет часу – ресурсно-календарне планування); 
- покрокова реалізація запланованого; 
- аналізування поточних результатів, коректування процесу 

самовдосконалення; 
- усвідомлення нової внутрішньої неузгодженості; 
- повторення процесу самовдосконалювання (починаючи з третього кроку) 

на новому рівні. 
На процес акмесинергетичного самовдосконалення впливають сприятливі 
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та перешкоджаючі чинники, які поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. У 
структурі об’єктивних як сприятливих, так і перешкоджаючих чинників 
виділяються соціальні (суспільні) та службові. Усі сприятливі суб’єктивні 
чинники поділяються на психічні утворення та суб’єктні якості. До психічних 
утворень належать загальні та спеціальні знання, навички, уміння і досвід. До 
суб’єктивних сприятливих чинників належать: індивідуально-типологічні 
якості (темперамент та його прояви, характер, спрямованість, здібності), 
професійно-важливі якості, рефлексивна культура та акмеологічні інваріанти 
(емпатійність, розвинена антиципація, професійна рефлексія, креативність, 
атракція, відповідальність та ін.) 

Розглянемо більше детально еволюцію поняття «адаптивний 
акмеф’ючеринг». 

У науковій літературі, де піднімаються питання акмеологічних аспектів 
розвитку та саморозвитку суб’єктів професійної діяльності поняття 
«акмеф’ючеринг» відсутнє. 

Представники класичної акмеології ввели в науковий обіг поняття 
«акмеологічний психоф’ючеринг», наводячи таку дефініцію: «Aкмеологічний 
психоф’ючеринг – це об’єктивний спосіб діагностики, прогнозування та 
корекції процесу розвитку людини впродовж життя. Методика базується на 
законі циклів, суть якого полягає в тому, що розвиток будь-якої психологічної 
системи (клітини, людини, колективу тощо) відбувається циклічно, а перехід на 
якісно новий рівень розвитку можливий лише тоді, коли накопичений досвід 
(спів)творчості» [2]. 

Якщо відійти від суто психологічних аспектів наведеного визначення, то 
можна вибудувати ланцюжок понять від «акмеф’ючерингу» до «адаптивного 
акмеф’ючерингу». 

Акмеф’ючеринг – це прогресивний розвиток і саморозвиток, спрямований 
у майбутнє, щодо досягнення різного рівня «акме». 

Абілітаційний акмеф’ючеринг – акмеф’ючеринг, основним об’єктом якого 
є властивості (особистісні та професійні), а метою – сформовані акмеологічні 
інваріанти.  

Синергетичний акмеф’ючеринг – акмеф’ючеринг, який ураховує 
особливості людини як відкритої системи, що невпинно розвивається і, 
незважаючи на бар’єри та «катаболе», ефективно самореалізується, досягаючи 
майстерності. 

Синергетичний професійний акмеф’ючеринг – синергетичний 
акмеф’ючеринг у професійній сфері. Він і складає підставу для розробки 
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авторського проекту (програми) професійного самовдосконалення фахівця як 
професіонала. 

Адаптивний акмеф’ючеринг – це синергетичний професійний 
акмеф’ючеринг із широким спектром впливу особистості на оточуюче її 
професійне, соціальне, морально-етичне середовище або, навпаки – впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників на особистість. 

Процес професійного самовдосконалення менеджера освітнього закладу 
передбачає просування від Я-професійне реальне (Япр) до Я-професійне 
ідеальне (Япі), тобто до рівня майстерності (Ям), шляхом долання низки сходів: 
Я-професійне плановане (Япп), Я-частково реалізоване на кожному і-му рівні 
(Ячрі). Зазначений процес піддається впливові екстра-середовища 
(зовнішнього) та інтра-середовища (внутрішнього), де діють відповідні 
чинники. Із боку макросередовища (екстра-середовища) здійснюється вплив на 
процес професійного самовдосконалення за допомогою зовніщніх чинників 
(умов і факторів), інтрасередовище містить внутрішні фактори (особистісні, 
суб’єктні якості), що сприяють чи перешкоджають цьому процесу. Ці якості 
можуть бути вродженими (генетичними) чи набутими. 

Сам процес професійного саморозвитку (самовдосконалення) відбувається 
в мезо-середовищі (інтер-середовище), де діють інтегративні мезочинники: 
акмеологічні інваріанти, катаболічні фактори, а також чинники, що можуть 
пришвидшувати чи пригальмовувати цей процес. Зазначене середовище за 
своєю сутністю є акмесинергетичним. 

Для ефективної реалізації процесу професійного самовдосконалення 
доцільно використовувати акмеологічні технології. Їх сутністю є акмеологічний 
вплив. Цей уплив повинен сприяти розвиткові акмеологічної культури 
особистості фахівця (як діючого, так і майбутнього). 

Виходячи з аналізу сутнісних характеристик акмеологічного впливу, 
можна упевнено стверджувати, що він є потужнім засобом розвитку 
професіонала. З технологічної точки зору засоби акмеологічного впливу 
відрізняються значною своєрідністю. Це можуть бути спеціальні тренінги, 
практикуми, ділові або рольові ігри, індивідуальна робота з саморозвитку за 
допомогою спеціальних програм і методик [4, с. 119-122].  

Механізмами акмесинергетичного професійного саморозвитку 
(самовдосконалення) сучасного фахівця є: 

- афективно-емотивний (оптимізм, результативність, стенічність почуттів, 
мимовільність вибору життєвого шляху); 

- вольовий (довільна самореалізація, примус та самонавіювання, 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 24 

усвідомлення вибору та цілеспрямованість жіттєдіяльності); 
- мотиваційно-ціннісний (процесуальна мотивація, ціннісний смисл, 

ціннісна спрямованість та ін.); 
- суб’єктно-ситуаційний (рефлексія, ідентифікація, каузальна атрибуція); 
- інтенціонально-динамічний (прогресивна акме-націленість, гнучкість, 

мобільність, безперервність, прагнення успіху); 
- акмесинергетичні (післядовільна самореалізація, самооцінка, 

кмеологічний моніторинг та самокорекція, вираженість ставлення до акме-
результатів і катаболе-результатів та ін.). 

 Процесу акмесинергетичного професійного самовдосконалення можуть 
сприяти чи перешкоджати певні чинники, тобто акмеологічні умови та фактори 
(об’єктивні та суб’єктивні). Учені-акмеологи виділяють «… три групи факторів 
продуктивності: об’єктивні, що пов’язані з реальною системною послідовністю 
дій і спрямованих на досягнення шуканого результату; суб’єктивні, що 
пов’язані із суб’єктивними передумовами міри успішності професійної 
діяльності; об’єктивно-суб’єктивні, що пов’язані з організацією професійного 
середовища, професіоналізмом керівників, якістю управління системою, а 
також визначити міру їх вияву та пояснити суб’єктивні причини, які сприяють 
росту професіоналізму або перешкоджають цьому процесу» [1, с. 150]. 

Серед акмеологічних умов можна виділити: затребуваність фахівців, які 
здатні до саморозвитку, самовдосконалення у сучасному соціумі; сформована 
професійна готовність фахівця до особистісно-професійного саморозвитку, 
самовдосконалення; середовище у самій організації (мезосередовище), що 
сприяє розвиткові її колективу; система професійної підготовки та 
перепідготовки фахівців; професійно-акмеологічні особливості управлінської 
діяльності менеджера освіти. 

Значущими акмеологічними факторами, що реально впливають на процес 
професійного самовдосконалення менеджера освіти, є: акмеологічні здібності 
(вони складають підставу для професійного самовдосконалення); акмеологічні 
знання, уміння, навички роботи в закладах освіти; акмеологічна мотивація 
менеджера освіти. 

Гальмують (хоча й іноді пришвидшують) процес професійного 
самовдосконалення психологічні бар’єри. 

У структурі акмесинергетичного професійного саморозвитку 
(самовдосконалення) можна виділити рівні цього процесу: базовий, 
аналітичний, професіографічний, діагностичний, прогностичний, 
проектувальний, саморозвиток, самовдосконалення, самореалізація, 
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майстерність. 
Базовий рівень включає систему методологічних підходів і методологічних 

принципів аналізування сутності професійної діяльності фахівця. Зміст 
аналітичного рівня складають чинники – акмеологічні фактори та умови, що 
забезпечують ефективність чи неефективність професійного 
саморозвитку/самовдосконалення фахівця. На професіографічного рівні 
укладається професіограма – комплексний, систематизований, багатобічний 
опис конкретного виду роботи, призначений для проведення психологічного 
вивчення праці та використання в подальшій практичній діяльності. 

Діагностичний рівень – включає акмеологічний моніторинг і 
самомоніторинг; на підставі їхніх результатів укладається особистісно-
професійна аутохарактеристика. Прогностичний (стратегічний) рівень 
передбачає стратегічний адаптивний акмеф’ючеринг, який є підставою для 
прогнозування професійного розвитку на майбутнє (як правило, на найближчі 5 
років). Прогресивне прогнозування професійного майбутнього передбачає 
інтенційно-динамічне самовдосконалення за таким алгоритмом: критичний 
аналіз життєвих цінностей, їх ранжування і вибір найважливішої; 
формулювання на основі вибраної цінності стратегічної довгострокової 
глобальної (на певному життєвому етапі) цілі; розробка стратегічного 
генерального плану (на термін до п’яти років) реалізації стратегічної цілі. 
Проектувальний (тактичний) рівень – конкретизація за роками стратегії 
розвитку; цей рівень передбачає реалізацію двох етапів – самоорієнтацію та 
самоорганізацію (методичний етап).  

Саморозвиток – включає самопідготовку (самоосвіта + самовиховання) та 
самокорекцію. Самовдосконалення – процес покращання суб’єктом свого 
професійного образу на шляху до рівня майстерності (Я – професійне ідеальне). 
Цей процес на основі принципу кумулятивності вбирає результати усіх 
попередніх сходинок і складає теоретичну підставу для практичної професійної 
самореалізації. 

Самореалізація – через самовираження та самоствердження – є своєрідною 
вищою стадією розвитку дорослої особистості, результатом особистісного 
росту та розвитку. Майстерність – це рівень ακμη. Майстерність набувається з 
досвідом. Рівень майстра є найвищим тому, що він передбачає не лише 
професійне, але й особистісне ακμη. 
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1.3. Акмеф’ючеринг як ефективний інструмент розробки 
акмесинергетичних технологій особистісно-професійного 
самовдосконалення сучасного фахівця 

 
Для ефективної реалізації процесу професійного самовдосконалення 

(саморозвитку) доцільно використовувати акмеологічні технології. Їх сутністю 
є акмеологічний вплив. Цей уплив повинен сприяти розвиткові акмеологічної 
культури особистості фахівця (як діючого, так і майбутнього). 

Виходячи з аналізу сутнісних характеристик акмеологічного впливу, 
можна упевнено стверджувати, що він є потужнім засобом розвитку 
професіонала. З технологічної точки зору засоби акмеологічного впливу 
відрізняються значною своєрідністю. Це можуть бути спеціальні тренінги, 
практикуми, ділові або рольові ігри, індивідуальна робота з саморозвитку за 
допомогою спеціальних програм і методик. 

До складу індивідуальної професійної діяльності фахівця входять такі 
компоненти: цілі, що їх постійно формулює спеціаліст; інформація про 
суб’єкта (суб’єктів), з якими працює фахівець; засоби комунікації та корекції; 
клієнти, їх психологічний портрет, зміни, що відбуваються в них (фізіологічні, 
особистісні, професійні, соціальні), фактори розвитку психічних процесів; 
фахівець як творча індивідуальність, яка формує цілі власної діяльності й 
діяльності іншої людини, постійно самовдосконалюється, володіє засобами 
комунікації й успішно використовує їх у своїй професійній діяльності, постійно 
прагне творчості та самовдосконалення, професійного та особистісного акме. 

До структури індивідуально-професійної діяльності фахівця як 
професійно-діяльнісної системи (ПДС) входять такі компоненти: когнітивний 
(пізнавальний), соціально-перцептивний, проектувальний, конструктивний, 
гностичний (дослідницький), комунікативний, організаційний. 

Когнітивний (пізнавальний) компонент характеризує пізнавальну сферу 
людини – це пізнання різноманітних аспектів особистості клієнта за допомогою 
стандартизованих методик, спостереження, бесіди, інтерв’ю тощо, а також 
постійне оновлення теоретичних знань з проблем розвитку людини.  

Соціально-перцептивний компонент включає уміння розуміти та 
оцінювати інших людей і себе. Одними з найголовніших елементів зазначеного 
компонента є антиципаційна та атрибуційна складові. Атрибуційний компонент 
включає вміння з’ясовувати причини поводження іншої людини, 
антиципаційний компонент – уміння передбачати а-пріорі результати її дій. 

Гностичний (дослідницький) компонент містить критичний аналіз ситуації, 
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формулювання гіпотези і задач, добування нової необхідної для розв’язання 
поставлених задач інформації, аналіз процесу та результатів розв’язання задачі, 
порівняння прогнозованого результату з реальним і внесення корективів тощо. 

Проектувальний компонент пов’язаний з передбаченням можливих 
наслідків від розв’язання системи психолого-педагогічних задач протягом того 
проміжку часу, на який здійснюється планування. 

Конструктивний компонент містить дії, пов’язані з композиційною 
побудовою наступного заходу, програванням різних варіантів його побудови, 
наявністю та добором необхідних заходів для його здійснення та ін. 

Консультаційний компонент включає дії з надання необхідної для іншої 
людини (клієнта, підлеглого, керівника) інформації щодо різноманітних 
аспектів життєдіяльності. 

Комунікативний компонент містить дії з налагоджування доцільних 
взаємин в процесі безпосередньої взаємодії з іншими людьми при розв’язанні 
професійних задач. 

Організаційний компонент включає дії, що пов’язані з організацією 
систематичного надходження необхідної інформації, діяльності співробітника, 
власної діяльності та поводження в процесі розв’язання професійних задач. 

Акмеологічна технологія являє собою проєкт певної акмеологічної 
системи, що має досить складну структуру, це програма, яка включає систему 
завдань по досягненню фахівцем високого рівня професіоналізму. Акмеологічні 
технології спрямовані на розвиток внутрішнього потенціалу, підвищення 
професіоналізму та адаптаційних можливостей людини. Особливості 
акмеологічних технологій обумовлені внутрішньою настановою суб’єкта на їх 
розробку та впровадження. Об’єктом технологізації постають особистісні зони 
розвитку фахівців, способи і засоби життєдіяльності, професійного 
становлення. У цих межах пролягає шлях саморозвитку (самовдосконалювання) 
фахівця: професіоналізується самосвідомість, розвивається та вдосконалюється 
акмеологічна культура, диференціюються самопізнання та саморозвиток, 
актуалізується ціль самовизначення, формуються способи самоорганізації. 

На основі алгоритму формування аутопрофесійної компетентності нами 
була розроблена структура розвивальних тренінгів як різновиду акмеологічних 
технологій. Завданнями акмеологічного тренінгу саморозвитку є: формування 
суб’єкта саморозвитку; підвищення аутосенситивності; підвищення 
інструментальної гнучкості та адаптивності в особистісній та професійній 
сферах; навчання засобам керування психічними станами в зазначених сферах; 
накреслення перспектив подальшого особистісного та професійного зростання. 
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Акмеологічний тренінг спрямований, перш за все, на створення умов для 
саморозкриття його учасників і самостійного пошуку способів вирішення 
власних психологічних проблем, на прогнозування свого особистісного і 
професійного розвитку, націленого на досягнення вершин (акме) на цьому 
шляху. 

Акмеологічний тренінг націлений на формування, вдосконалення якихось 
певних якостей, властивостей особистості. Мається на увазі, що після 
проходження одного тренінгу фахівець за своїми особистими міркуваннями 
може вибрати інший, часто навіть ніяким чином не пов’язуючи його з 
попереднім. Тут може приваблювати незвичність назви, престижність, мода і 
т.д. Ми ж базуємося на системному підході в розвитку і вдосконаленні людини. 
За наслідками проходження базового акмеологічного тренінгу розвитку кожен 
учасник може за допомогою тренера не лише вибрати оптимальний (особисто 
для нього!) порядок проходження тренінгів, але й користується пост-
тренінговою підтримкою, акмеологічним супроводом. Він готовий до 
цілеспрямованої праці по зміні особистісних рис, професійних якостей і 
поведінкових характеристик, тобто до формування аутопрофесійної 
компетентності. Система акмеологічних тренінгів розвитку являє собою 
комплекс тренінгів, завданням яких є допомога фахівцеві (майбутньому і 
практично діючому) розкрити себе як професіонала, навчитися аналізувати своє 
поводження та професійну діяльність, прогнозувати майбутнє, саморозвиватися 
і самокоригувати себе в світлі створюваного образу «Я-ідеальний». 

Структура базового акмеологічного тренінгу, побудована за принципом 
кумулятивної шкали, коли «кожний наступний елемент вміщує в себе всі 
попередні, але може розглядатися і окремо». У результаті проходження 
базового акмеологічного тренінгу розвитку професіоналізму в фахівців 
формуються вміння чітко формулювати ціль та конкретизувати завдання 
самовдосконалення, досягати позитивного самосприйняття; знижується поріг 
чутливості до власних психічних процесів і станів, знімається жорсткість 
сценаріїв поводження, формуються вміння керувати власними психічними 
станами в різних професійних ситуаціях, виразно бачити перспективи свого 
розвитку, прогнозувати майбутнє і не боятися його. 

Досягнення вершин особистісно-професійного розвитку неможливе без 
використання фахівцем знань з акмеології. Тому, спираючись на передові 
досягнення акмеології як науки про особистісний та професійний 
саморозвиток, пропонуємо власну авторську систему професійного 
самовдосконалення фахівця, що передбачає виконання таких етапів: 
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1. Діагностика особистісних якостей, станів і ресурсів, життєвих позицій. 
2. Формування умінь укладання власної акмеологічної 

аутохарактеристики. 
3. Створення образів «Я-реальний» – «Я-ідеальний». 
5. Укладання акмеограми фахівця. 
6. Розробка власне траєкторії майбутнього професійного та особистісного 

розвитку фахівця. 
Діагностика особистісних якостей, станів і ресурсів, життєвих позицій – це 

перший крок у формуванні стратегії особистісно-професійного розвитку, тому 
що фахівець, який планує свій саморозвиток, повинен чітко усвідомлювати 
ступінь власного особистісного розвитку. На основі діагностування фахівець 
формує власну акмеологічну аутохарактеристику, яка допоможе краще 
усвідомити свої позитивні особистісні здобутки та визначити певні прогалини, 
недоопрацювання. Вона є віддзеркаленням реального образу фахівця, тобто 
образу «Я-реальний». Спираючись на теоретичні твердження синергетичної 
акмеології – науки про закономірності досягнення максимальної досконалості 
якою-небудь соціальною системою через самонавчання, саморозвиток, 
самовиховання, самоорганізацію – розроблено  акмесинергетичну модель 
фахівця. 

У структурі зазначеної моделі виділяються чотири складові: індивідна, 
особистісна, суб’єктна та індивідуальна. Індивідна складова містить позитивні 
та негативні (кориговані та патологічні протипоказання) психофізіологічні 
якості (фізичне здоров’я, психомоторика, характер, темперамент, здібності), які 
можуть здійснювати сприятливий чи перешкоджаючий уплив. Особистісна 
складова містить психологічні (індивідуальні) та соціально-психологічні якості, 
суб’єктна складова – професійні якості, а індивідуальна складова – 
індивідуальність. 

Наступним кроком побудови авторської системи професійної діяльності 
фахівця є створення порівняльного образу «Я-реальний» – «Я-ідеальний». Це 
може бути ескіз малюнка, словесний портрет, схема та інше. 

Спираючись на попередні напрацювання, фахівець переходить до 
наступного етапу планування особистісно-професійного саморозвитку, а саме, 
до формування акмеограми фахівця, що складається з трьох модулів: 
загальнопрофесійна діяльність та професійне спілкування; 
конкретнопрофесійна діяльність; саморозвиток (самовдосконалення). 

Якщо перші два модулі до певної міри є загальними для багатьох фахівців, 
то останній модуль є суто індивідуальним, для конкретної людини. Саме він і 
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складає підставу для прогнозування фахівцем власної траєкторії саморозвитку і 
проектування авторської програми самопізнання, саморозвитку, 
самовдосконалення, самокорекції та самоконтролю. Результати дослідження 
фахівець оформлює в акмеограмі у вигляді таблиць. 

У процесі акмесинергетичного прогнозування та проектування авторської 
програми особистісного та професійного саморозвитку майбутній фахівець 
здобуває необхідне акмеологічне знання, формує уміння, набуває досвіду. 
Фахівець, який опанував культуру акмесинергетичного проектування, 
характеризується такими ознаками: усвідомленість цінності та сенсу власного 
існування, а також існування інших людей; досягнення в освітній сфеі певної 
компетентності як рівня освіченості; знання власних психічних особливостей; 
уміння пізнавати інших, налагоджувати соціальні комунікації; здатність 
розробляти програму досягнення цілей, прогнозувати результати, коригувати 
свою нинішню та майбутню діяльність; усвідомленість необхідності 
безупинного саморозвитку, самовдосконалення. 

На підставі створеної акмеограми розробляється індивідуальна програма 
професійного розвитку (саморозвитку) особистості, де особлива увага 
приділяється впливу на процес розвитку факторів, які сприяють чи 
перешкоджають найбільш повному розкриттю потенційних можливостей 
особистості. 

Подальшому самовдосконаленню фахівця може сприяти участь у системі 
тренінгів формування аутопрофесійної компетентності з обов’язковим 
акмесинергетичним супроводом, який може здійснюватись у різних формах: 
індивідуального та групового консультування, коучингу, періодичного 
психодіагностування, корекційної роботи (тренінгів, квазіпрофесійних 
традиційних ігор), розвивальних тренінгів, квазіпрофесійних інноваційних ігор, 
профілактичних бесід тощо. Для реалізації такого супроводу доцільним є 
створення служби акмесинергетичного забезпечення професійного розвитку 
фахівців різних галузей.  

Висновки. Ефективним інструментом розробки акмесинергетичних 
технологій особистісно-професійного самовдосконалення сучасного фахівця є 
адаптивний акмеф’ючеринг, тобто синергетичний професійний акмеф’ючеринг 
із широким спектром впливу особистості на оточуюче її професійне, соціальне, 
морально-етичне середовище або, навпаки – впливу зовнішніх і внутрішніх 
чинників на особистість. Для здійснення особистісного та професійного 
саморозвитку та самовдосконалення запропоновано розробку власної 
авторської системи професійного самовдосконалення фахівця. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ЗАКАРПАТЬЯ В ПЕРИОД 1918-1964 ГГ.  
HISTORY OF TRANSCARPATHIA IN THE PERIOD 1918-1964 

ІСТОРІЯ ЗАКАРПАТТЯ В ПЕРІОД 1918-1964 РР. 
DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-005 

 
Введение 
Закарпатье располагается в западной части Украины. Регион граничит с 

Венгрией, Словакией, Румынией и на небольшом отрезке с Польшей. 
Территория региона составляет 12 800 км². Согласно данным переписи 
населения 2001 года, население Закарпатья составляет 1 254 160 человек. [40] 

Закарпатье на протяжении почти тысячи лет было частью Венгрии, 
позднее согласно Трианонского договора вошло в состав Чехословакии, а с 
1945 по 1991 год входило в состав Советского Союза, а в наше время является 
частю независимой Украины.  

Австро-Венгрия перестала существовать в октябре 1918 года, а  в декабре 
1918 года была на территории нынешнего Закарпатья создана Руська Краина. 
Она просуществовала до мая 1919 года. В мае 1919 года в Ужгороде 
Центральная Русская Народная Рада высказалась за присоединение Закарпатья  
к Чехословацкой республике. 

В сентябре 1919 года это решение окончательно утвердила Парижская 
мирная конференция. Вхождение Подкарпатской Руси в состав Чехословакии 
подтверждалось Сен-Жерменским (10.09.1919.) и Трианонским (04.06.1920) 
мирными договорами, и появилось понятие «Закарпатье». Пражское 
правительство начало проводить политику государственной централизации и 
большинство государственных должностей в крае заняли чехи. [41, c. 19-47] 

После «освобождения» края Красной Армией в октябре 1944 года, а 
Закарпатье было провозглашено самостоятельним государством, Закарпатская 
Украина со своим правительством, Народным Советом, которое 
просуществовало до июля 1945 года. В июле 1945  года произошло 
присоединение територии к УССР на основании решения кремлевского 
аппарата путём принятие Первым Съездом народных комитетов Закарпатской 
Украины «Манифеста о воссоединении с Советской Украиной». [41, c. 236-245] 

1953-1964 года называют «оттепелью», периодом хрущевских реформ, 
десталинизации и либерализации.  Учитывая рост жизненного уровня 
населения и послабление диктатуры, это десятилетие принадлежит к самым 
позитивным периодам в истории Советского Союза. Произошло обновление 
экономики, научной и культурной жизни. Н.Хрущев иннициировал 
разнообразные реформы. [41, c. 216-293] 
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2.1. История Закарпатья   в период 1918-1946 гг. 
 
Самостоятельная политическая история Закарпатья началась в конце 1918 

года, а на практике реализовалась весной 1919.  
Историю Закарпатья между двумя мировыми войнами можно разделить на 

четыре этапа: 
1. 21 марта – 5 мая 1919 г., период Советской Республики; 
2. 6 мая 1919 – 2 ноября 1938, в составе Чехословакии до Первого венского 

арбитража;  
3. 2 ноября 1938 – 15 марта 1939, южные территории Закарпатья, где 

проживало венгерское население, вследствие Венского арбитража – с городами 
Ужгород, Мукачево, Берегово – были возвращены Венгрии. Оставшаяся часть – 
где преимущественно проживали русины (то есть карпатоукраинцы) – и далее 
оставалась в составе Чехословакии в качестве административной единицы под 
названием Подкарпатская Русь, а с декабря 1938 года– под названием 
Карпатская Украина, провозгласившая независимость с центром в г. Хуст.  

4. 15 марта 1939 г. венгерская армия начала наступление, чтобы взять под 
контроль всю территорию Закарпатья. До конца октября 1944 г. регион был 
частью Венгрии.  

2 октября 1944 г. Красная Армия достигла первого населенного пункта 
Закарпатья – села Вербяж в Воловецком районе. 27 октября советские части 
вошли в Ужгород.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1946 года 
образована Закарпатская область Украинской ССР с центром в городе 
Ужгороде. 

Слияние Закарпатья с Советской империей происходило в два этапа: 
между октябрем 1944 – 22 январем 1946 г. регион пребывал в переходном 
статусе под названием Закарпатская Украина; с 22 января 1946 г. согласно 
советско-чехословацкому договору, заключенном 29 июня 1945 года, регион 
был официально включен в состав Украинской ССР как Закарпатская область.  

Важным этапом воссоединения Закарпатской Украины с Советским 
Союзом стало создание 31 октября 1944 года мукачевской организации 
Закарпатской украинской коммунистической партии, а потом созыв 
коммунистами на 14 ноября 1944 года в Мукачеве первой закарпатской 
партийной конференции. [6, c. 1-8] 

На учредительной конференции была создана Коммунистическая партия 
Закарпатской Украины, провозглашена независимость Закарпатской Украины, 
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принято решение о воссоединении Закарпатской Украины с Советской 
Украиной, а также о созыве съезда народных комитетов.  

Через неделю, также в Мукачеве, прошел первый съезд народных 
комитетов Закарпатской Украины. [1, c. 1-4] До сих пор неизвестно, кто и 
каким способом избирал делегатов съезда, ведь никаких выборов не было.  

С населенных пунктов, где проживало венгерское или немецкое население, 
делегатов быть не могло просто потому, что большинство их мужского 
населения находилось в плену или лагерях.   

Из воспоминаний солдата НКВД, многие из присутствующих даже не 
знали, на какое собрание они пришли, а после начала съезда их даже не 
выпускали из зала, пока они не проголосовали за воссоединение с Советским 
Союзом. Таким образом, голосовать за воссоединение пришлось под контролем 
солдат НКВД. Так родился манифест первого съезда народных комитетов 
Закарпатской Украины.  

Съезд принял решение о выходе из состава Чехословацкой Республики и 
обратился к Верховному Совету Украинской ССР с просьбой включить 
Закарпатскую Украину в состав Украинской ССР. Также в манифесте 
значилось: «Избрать Народный Совет Закарпатской Украины как 
единственную центральную власть, действующую по воле народа на 
территории Закарпатской Украины». [1, c. 1-4] 

В этот переходной период де-юре власть в регионе принадлежала 
Народному совету, а на местах – народными комитетами, официальным языком 
был украинский. Но на тот момент фактически всем руководили с Москвы.  

Первым председателем Народного Совета стал Иван Туряница.  
Согласно советским данным, по состоянию на 1 января 1945 г более 250 

тысяч закарпатских жителей подписали манифест о воссоединении. Эти данные 
советская пропаганда представила Западу как настоящий референдум.  

На момент рождения манифеста значительная часть закарпатских мужчин 
венгерской и немецкой национальности были депортированы на 
принудительные работы (известные как «маленький работа»), а во многих 
венгерских населенных пунктах активисты, собирающие подписи, говорили, 
что людям необходимо подписаться под обращением с просьбой о возвращении 
депортированных. [19, c. 1-32; 12, c.1-10] 

Сразу после съезда начался процесс советизации Закарпатья: население 
призывали принять участие в выборах местных народных комитетов, в 
создании народной милиции, а также в передаче имущества государственным 
руководителям созданных народных комитетов. Начался процесс 
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формирования на Закарпатье советской системы. [4, c. 1-3] 
Положение чехословацкого правительственного уполномоченного 

становилось все более проблематичным. Ситуацию усложняло то, что Ф.Немец 
не имел надежных каналов связи с эмиграционным правительством в Лондоне. 

5 декабря 1944 г. Народный Совет Закарпатской Украины издал декрет о 
выходе Закарпатской Украины с Чехословацкой Республики и прекращении 
связей с чехословацким правительством. Также было озвучено требование 
правительственному уполномоченному Ф. Немецу немедленно покинуть 
регион. [9, c. 1-2] 

5 декабря 1944 г. Народный Совет Закарпатской Украины принял декрет о 
переходе прав собственности на все недвижимое и движимое государственное 
имущество Венгрии и Чехословакии на территории региона – учреждений, 
шахт, заводов, фабрик, сельскохозяйственных земель, лесов, предприятий, 
железной дороги – к Закарпатской Украине. [10, c. 1.;  11, c. 1-15] 

9 декабря было запрещено проводить мобилизацию в чехословацкую 
армию, вместо этого было ускорен набор в Красную Армию. [5, c. 1-10] 

С января 1945 г. советская власть ввела снижение налогов для 
добровольцев в советскую армию.  

В еще одном декрете, изданном 5 декабря 1944 г., речь шла о введении 
цензуры, за нарушение требований которой предвиделся денежный штраф или 
6 месяцев лишения свободы.  [14, c. 1] 

В январе 1945 г. Народный Совет принял декреты о гимне и 
государственном флаге Закарпатской Украины. Гимном региона стал гимн 
Советского Союза, а флагом – красное знамя с серпом и молотом и надписью: 
«Да здравствует воссоединение Закарпатской Украины и Советской Украины» 
[7, c. 1-4] 

Члены Народного Совета, народных комитетов и госслужащие 
обязывались принести присягу. Её текст: «Я, гражданин Закарпатской 
Украины, торжественно клянусь на верность своей Родине, Народному 
Совету Закарпатской Украины и манифесту І съезда Народного Совета о 
воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной и выходе из 
состава Чехословакии…». [9, c. 1-17] 

20 января 1945 г. Венгрия подписала в Москве соглашение о прекращении 
огня. Она обязывалась вывести свои войска за границы, пролегающие до 31 
декабря 1937 г. Таким образом, Венгрия де-юре отказалась от претензий на 
Закарпатье. В письме к президенту Чехословакии Бенешу Сталин отметил, что 
не будет возражать против желания закарпатского народа.  
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7 сентября 1945 г. был принят декрет об открытии пограничных застав 
между Закарпатской Украиной и Венгрией, между Закарпатской Украиной и 
Румынией, [16, c. 1-2] а также между Закарпатской Украиной и Чехословакией. 
[18, c. 1-7] 15 сентября 1945 г. был принят декрет об опредилении пограничной 
линии между Закарпатской Украиной и Венгрией по руслу реки Тиса. [17, c. 1] 

Представители советской власти начали подготовку местных служащих, 
которые принимали участие в формировании новой административной 
системы. Весной 1945 начались трехмесячные курсы подготовки кадров для 
Закарпатской Украины.  

29 июня 1945 г. в Москве советское и чехословацкое правительство 
подписали договор о включении Закарпатья в состав Советской Украины.  

Согласно договору жители украинской, русской, чешской и словацкой 
национальности до 1 января 1946 г. могли решить, где желают жить и на 
протяжении года должны были переселиться.  

1 июля 1945 г. председатель Народного Совета Закарпатской Украины 
И.Туряница пишет письмо Сталину, в котором приветствует факт 
воссоединения.  

22 ноября 1945 г. советско-чехословацкий договор о Закарпатской Украине 
был ратифицирован временным Национальным собранием ЧСР, а 27 ноября – 
Президиумом Верховного Совета СССР. Следующие шаги были нацелены на 
унификацию области с советской административной и правовой системой.  [8, 
c. 1-2] 

После ратификации договора советские власти продолжили тотальную 
большевизацию региона, ввели однопартийную систему – функционировать 
могла лишь партия большевиков и комсомол (Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи). Также были созданы разные 
социалистические общественные организации, профсоюзные организации.  

10 февраля 1946 г. в Закарпатье прошли первые «свободные» выборы 
депутатов в Верховный Совет СССР. [15, c. 1-2] На этапе подготовки очень 
большое внимание было уделено массовой агитационной работе, подготовке 
избирателей к выборам, обеспечению округов необходимым количеством 
пропагандистских материалов.  

Эти выборы были на самом деле бутафорскими, процедура была 
формальной, а настоящие решения принимались «компетентными» 
партийными органами.  

В последующем регулярно проходили выборы в Верховный Совет СССР, в 
Верховный Совет Украинской ССР, а также в местные советы, но все они 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 36 

происходили под жестким контролем Коммунистической партии, явка 
составляла почти 100%, а альтернативы кандидатам-коммунистам не было. 

Параллельно с развитием системы институций, отвечающих за «чистки» и 
чистоту партийных рядов, проходил процесс национализации, что стало одной 
из главных особенностей советского переформатирования.  

Важным элементом создания местного образцового государства была 
коллективизация, являющаяся краеугольным камнем советской 
коммунистической экономичной политики. Это был эффективный способ 
лишения крестьян их имущества и земли, устранения частной собственности с 
пути построения социализма.  

Коллективизация на Закарпатье проходила в несколько этапов. Первым 
шагом стал декрет о земельной реформе, принятый в ноябре 1944 г 
одновременно с манифестом о воссоединении на первом съезде народных 
комитетов. Уже на следующий день, 27 ноября 1944 г., текст декрета был 
опубликован в газете «Закарпатская Украина». В публикации отмечалось, что 
цель земельной реформы – «удовлетворение земельного голода народа» [41, c. 
276] 

 29 ноября 1944 г. вышел декрет о распределении земли. В нем 
указывалось, что земли должны быть конфискованы и распределены между 
безземельными, малоземельными крестьянами, работниками и служащими. 
Передача земель новым владельцам должна была происходить безоплатно. [10, 
c. 1] 

Декретом от марта 1945 г. были ликвидированы все большие 
землевладения. В каждом населенном пункте были созданы земельные 
комиссии, которые отвечали за инвентаризацию земель и их распределение, а 
также составляли отчеты о положении крестьян, выдавали распоряжения и 
контролировали процесс.   

В 1946 году вторым шагом коллективизации стало создание первых 
колхозов. В 1946-1950 гг. в Закарпатье жосткими методами было проведено 
переформатирование сельского хозяйства за советским образцом.  Период 
1946-1950 гг. можно поделить на два этапы: 1946-1948 – начало 
коллективизации, 1949-1950 – полное завершение переформатирования 
сельского хозяйства за советским образцом (сплошная коллективизация). [41, c. 
276] 

В 1946 г. власти приступили к реализации декрета «О поставках с/х 
продукции крестьянскими хозяйствами на Закарпатье», согласно которому с 
каждого гектара земли были установлены нормы поставок с/х продукции 
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государству. Если кто-нибудь не выполнял предвиденные нормы, против него 
выдвигалось уголовное обвинение. Если же провинившийся подпадал под 
категорию «кулак», наказание было еще более суровым: для него нормы 
продовольственного налога были такими высокими, что приходилось отдавать 
весь урожай. [41, c. 277-280] 

Считалось, что каждый гражданин СССР должен принять участие в 
индустриализации страны. А для этого нужны денежные средства. Поэтому из 
зарплат всех рабочих и служащих взымались деньги для приобретения 
«государственных облигаций». Конечно же, эти деньги для развития страны 
рабочие предлагали «добровольно». [41, c. 220] 

Эти взносы были частью выполнения пятилетки. Пропаганда взносов была 
организована во всех населенных пунктах Закарпатья, а газеты получили 
указания акцентировать на важности государственного займа.  

Важным элементом построения системы было атеистическое воспитание, 
что несло опасность для церковной жизни. Большинство населения было 
верующим, старалось придерживаться церковных правил и религиозных 
праздников. Власти разными способами старались ограничивать религиозную 
жизнь, деятельность церквей. В конце 1944 года были ликвидированы 
всевозможные церковные организации и образовательные союзы. [21, c. 1-12] 

5 декабря 1944 г. была введена массовая секуляризация, провозглашено 
разделение государства и церквы, церквы и школы.  

Принятый в мае 1945 года декрет уполномочивал представителей власти 
распоряжаться церковным имуществом, что, по сути, означало его 
конфискацию.  

На протяжении 1945-46 гг. право собственности на церковные здания и 
церквы перешли государству, были национализированы конфессиональные 
школы. [2, c. 1-97] 

Религиозные общины могли взять национализированную церковь в аренду, 
но налоги за пользование были очень высокими. Распространенным явлением 
стало закрытие церквей, их преоборудование в склады, спортзалы, мастерские, 
музеи атеизма.  

Главный удар был нанесен по греко-католической церкви, что затронуло 
значительную часть населения Закарпатья. Ведь согласно данным переписи 
населения 1941 года, 51% жителей региона были греко-католиками. Историки 
считают, что судьба греко-католической церкви в Украине была решена еще 
тогда, когда Сталин в 1943 году восстановил Московскую патриархию Русской 
православной церкви.  Во время войны большинство униатского населения 
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Советского Союза проживало в западной части Украины. Оно зачастую было 
сторонником отсоединения от СССР. [22, c. 1-5.; 23, c. 1-4.; 24, c. 1-11] На 
церковном соборе, прошедшем 8-10 марта 1946 г. во Львове, было 
провозглашено, что Брестская уния 1596 года считается недействительной, а 
Украинская греко-католическая церковь входит в Русскую православную 
церковь. На соборе греко-католические епископы участия не принимали, ведь 
их посадили в тюрьму за сотрудничество с немцами: «Униатская церковь, 
исполняя указания будапештских фашистов, благословляла венгерское оружие 
и во время Великой Отечественной войны молилась за победу Германии над 
Советским Союзом». [41, c. 288-293] 

Параллельно с ликвидацией греко-католической церкви проходил процесс 
создания невозможных условий существования римско-католической церкви. 
Исследователи считают, что целью преследования католической церкви в 
случае с греко-католиками было присоединение к Московской патриархии, а в 
случае с римо-католиками – создание независимой от Ватикана церкви.  
Государство вмешивалось во внутренние церковные дела, препятствовало 
контактам с Римом, признавало руководителями местной римско-католической 
церкви лиц, зависимых от власти. Значительная часть католических 
священников была репрессирована в лагеря, а те, кто остался дома, поддавались 
постоянному давлению, за ними велась слежка. Практически полностью 
прекратилась подпитка молодыми священниками.  [37, c. 1-46] 

Постоянно подискивались причины для придирок, дабы лишить 
священников разрешения на деятельность или с целью принудить их на  
переход в православную церковь. При этом власти ссылались на то, что якобы 
священник «не соблюдал законов, касающихся церковной деятельности».  

Сталинизм не пожалел и реформатскую церковь, верующими которой в 
1940-х годах было большинство венгерского населения Закарпатья. Власти 
собирали точные данные о каждом священнике, активных церковных деятелях. 
Было назначено отдельное лицо, ответственное за реформатскую церковь. 
Реформаты также получили приглашение об объединении с Московской 
баптистской церковью. Таким образом планировалось распространить 
государственный контроль на протестантов. [36, c. 1-14] 

Важным фактором утраты национального сознания закарпатскими 
венграми было введение в 1944 году советской образовательной системы, 
которая ставила за цель победу политики ассимиляции. В венгерских школах 
родной язык постепенно вытеснялся русским «как языком, обеспечивающим 
равность граждан. 5 декабря 1944 г. был издан декрет о конфискации со 
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школьных библиотек учебных материалов, написанных не русским или 
украинским языком. Согласно декрету, уничтожению подлежали все 
венгерские и немецкие учебники, и художественные произведения на 
венгерском и немецком языках. [2, c. 1-97] 

Началось массовое заселение педагогов с Восточной Украины, что 
объяснялось нехваткой кадров, но в первую очередь это делалось из-за 
недоверия к местным учителям и их квалификации. На протяжении 
длительного времени именно эти 2700 завезенных украинских и русских 
учителей составляли большинство закарпатского педагогического общества. 
Старые педагогические кадры, не желающие слиться с новой системой, или 
были вынуждены уехать, или остались без работы. [41, c. 300] 

Процесс советизации сопровождался запретом на национальные праздники 
и вводились новые праздновались такие советские даты, как Первое Мая, 
годовщина Октябрьской революции, День Победы и т. д.  

Кроме этого, во всех населенных пунктах появились памятники советским 
героям Великой Отечественной войны.  

 
 

2.2. Политическая оттепель на Закарпаття (1953-1964) 
 
1 марта 1953 г умер И. В. Сталин. О его смерти мир извещают 5 марта.  
Период 1953-1964 года называют «оттепелью», периодом хрущевских 

реформ, десталинизации и либерализации. Учитывая рост жизненного уровня 
населения и ослабление диктатуры, это десятилетие принадлежит к самым 
позитивным периодам в истории Советского Союза. Произошло обновление 
экономики, научной и культурной жизни. Н. Хрущев инициировал 
разнообразные реформы. Например, вместо министерств были созданы 
децентрализованные экономические советы, также создавались большие 
колхозы, совхозы, профтехучилища и политехнические институты. Активно 
строились многоэтажки. Но в скором времени произошел откат реформ, новая 
централизация, что и привело к поражению Н.Хрущева.  

Важную роль в жизни Закарпатья сыграла административная реформа 1953 
года. Изменились статус и названия многих населенных пунктов, улиц, 
железнодорожных станций и.т.д. [41, c. 282] 

В 1953 г. на Закарпатье с размахом праздновали 50-летие основания 
Коммунистической партии, об этой торжественной дате много писали в 
местной прессе. [27, c. 1-34] 
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В 1954 г. началось поднятие целины, много закарпатских комсомольцев 
начало новую жизнь на малозаселенных землях Средней Азии и Сибири. [39, c. 
28] 

В январе 1954 г. началась подготовка к празднованию 300-летия 
воссоединения Украины и России. Для этого была создана специальная 
комиссия во главе с Алексеем Кириченко. [28, c. 1-32] В ходе организации 
мероприятий возникла идея обязать руководителей фабрик и хозяйств найти в 
России партнеров по соцсоревнованию. Так напримере городам-побратимам 
Береговская швейная фабрика наладила отношения с Московской фабрикой 
№16 «Красная швея», а Береговский винзавод – с коллективом Ленинградского 
завода вин «Коминтерн». Для победы в соцсоревновании коллективы брали на 
себя социалистические обязательства, в каждом квартале обменивались 
делегациями для изучения опыта «конкурентов», для внедрения в процес 
собственного производства. Соцсоревнование имело многочисленные 
формальные требования: например, было необходимо обратиться с 
официальным письмом о вызове на соревнование. Такое обращение зачитывали 
на собрании всего трудового коллектива. Делегации принято было встречать с 
большой помпезностю. На самом деле, опыт коллег по соревнованию был 
малополезным, ведь условия и возможности производства на Закарпатье сильно 
отличались. Например, Московская фабрика «Красная швея» производила 
преимущественно женское белье, а Береговская швейная фабрика – женскую и 
мужскую верхнюю одежду. К тому же фабрики использовали разные 
технологии, станки и оснащение. Но после ХХ съезда Компартии СССР 
соцсоревнование приобрело еще больший размах. [29, c. 1-53] 

Советская жизнь протекала под лозунгами интернационалисткой дружбы, 
братства и взаимопомощи. Согласно указаниям партии советские города и 
регионы создавали побратимские связи. Так например городами-побратимами 
Ужгорода стали Владимир (областной центр) и Орджоникидзе (Северная 
Осетия), а Мукачева – Дмитров в Московской области. [41, c. 217-282] 

На границес с соседними социалистическими республиками регулярно 
проводились Дни дружбы, где организовывались встречи делегаций с регионов-
побратимов, важную роль предоставляли развитию сотрудничества. [34, c. 1-18; 
35, с. 1-34] 

14 марта 1954 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР IV созыва. 
Депутатами от Закарпатья стали Тереза Габовда, Федор Цанько, Иван Ваш и 
Иван Туряница.  

17 сентября 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об 
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амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». Амнистия предвидела 
освобождение лиц, осужденных на срок до 10 лет, женщин, воспитывавших 
детей моложе 10 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет. Для 
осужденных на срок свыше 10 лет назначенное судом наказание сокращалось 
наполовину. К сожалению, амнистия не распространялась на лиц, обвиненных в 
«контрреволюционной деятельности». А в Закарпатье значительное число 
показательных политических судовых процессов заканчивались именно такими 
обвинениями, вследствие чего невиновные люди лишались свободы на 10-20 и 
больше лет. Благодаря амнистии до конца года домой с сибирских лагерей 
смогли вернуться сотни закарпатских венгров, осужденных по 
сфабрикованным обвинениям. Но еще долгие годы их сопровождало недоверие 
со стороны местных властей. Как бывших заключенных их считали «врагами 
советского народа».  

В ноябре 1955 г. с большим размахом состоялось торжественное 
празднование «10-й годовщины воссоединения Закарпатья с Советской 
Украиной».   

13 декабря 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О 
снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, 
находящихся на спецпоселениях». Согласно указу немцы и члены их семей 
могли вернуться в родные края. Однако второй пункт Указа предвидел, что 
снятие ограничений не влечет за собой возвращения им имущества, 
конфискованного при выселении. Милиция отказывалась прописывать 
амнистированных немцев, а за отсутствие прописки предвиделся штраф. Более 
двухсот тысяч немцев желали возвратиться домой, многие их них обратились к 
Верховному Совету с просьбой снять существующие препятствия. Поэтому в 
сентябре 1959 года закарпатская милиция получила указание прописывать тех, 
кто может подтвердить наличие жилищных условий и предоставить 
позитивную характеристику. Благодаря этому домой вернулисьмножество  
немецких семей. 

Хрущев пытался прежде всего получить общественно-политическую 
поддержку своих реформ. В этом главным событием стал прошедший 14-25 
февраля 1956 г. ХХ съезд КПСС. В последний день съезда на закрытом 
заседании Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его 
последствиях», в котором указал на преступления сталинской диктатуры. 
Врезультате доклада началась десталинизация (изымались книги о Сталине, 
демонтировались его памятники и т.д.). [30, c. 1-98] 
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Одним из самых грандиозных событий в 1953 г. на Закарпатье стало 
начало строительства Теребле-Рикской гидроэлектростанции (тогда называлась 
Закарпатская ГЭС). Гидроэлектростанция была сдана в эксплуатацию 15 
февраля 1956 г. Большое число архивных документов, касающихся 
подробностей строительства, свидетельствует, что это было очень важное 
событие для Закарпатья. [26, c. 1-25] 

30 июня 1956 г. ЦК КПСС издает постановление «О преодолении культа 
личности и его последствий». А 11 сентября 1957 г. Президиум Верховного 
Совета СССР своим указом постановил: «Признать необходимым прекратить в 
дальнейшем присвоение краям, областям, районам, а также городам, поселкам 
и другим населенным пунктам, предприятиям, железнодорожным станциям, 
колхозам, учреждениям, учебным заведениям и организациям имен 
государственных деятелей при их жизни». В будущем присвоение имен может 
производиться только посмертно. В указе отмечалось, что «в период 
распространения культа личности имена государственных и общественных 
деятелей еще при их жизни стали присваиваться большому количеству 
районов, городов, поселков, предприятий, колхозов, учебным заведениям. 
Такая практика ведет к неправомерному возвеличению отдельных личностей, 
умаляя роль партии, как коллективного руководителя и организатора масс, не 
способствует правильному воспитанию кадров в духе партийной скромности». 
Интересно, что на многих колхозных собраниях, где крестьян знакомили с 
текстом указа, звучал вопрос: если и раньше было известно об опасностях 
культа личности, почему КГБ ничего не делало?     

26 февраля 1958 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о 
награждении Закарпатья орденом Ленина «за достижение высоких показателей 
по производству зерна, винограда, фруктов, молока, мяса, шерсти и другой 
сельскохозяйственной продукции». [31, c. 1-15] 

15-22 января 1959 г. в Советском Союзе провели перепись населения. 
Согласно данным переписи, общая численность населения Закарпатья 
составила 920.200 человек, что на 112 800 человек больше по сравнению с 1950 
г. Таким образом, прирост населения составил 14%. 686 464 человек, то есть 
74,6% населения, составляли украинцы. Венгров насчитывалось 146 247 
человек, что составило 15,8% от общего числа населения.  Другие источники 
называют касательно венгерского населения цифру в 154 738 человек. Но ни 
первый, ни второй вариант не отображают всю действительность. Ведь из-за 
репрессий (например, «маленький работа»), принудительных работ на 
Донбассе, преследований на религиозной почве или с целью лучшего 
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трудоустройства, учебы и т.д., много венгров указывало другую 
национальность. Фактом при этом остается значительный прирост населения на 
протяжении 1953-1960-х годов. Рост численности населения на Закарпатье в  
1950-х годах является следствием введения в регионе советской экономической 
модели. В городах были созданы большие промышленные объекты. В 
административных центрах также наблюдался рост промышленного 
потенциала, что требовало значительного количества рабочей силы. Нужны 
были кадры и для обновленных государственных органов. Руководящие посты 
получали в первую очередь надежные партработники, поэтому значительная 
часть кадров присылалась с другой стороны Карпат. Таким образом, местное 
население постепенно вытеснялось с серьезных должностей, и их места 
занимали выходцы с Восточной Украины и России. Венгры, которых считали 
«провинившимся народом», не могли претендовать ни на какие серьезные 
руководящие должности. Руководители с местного украинского населения 
также становились послушными исполнителями воли Москвы. Программы, 
направленные на утрату национальной идентичности венгерским населением 
(репрессии против лиц венгерской национальности, «размытие» венгерских 
языковых территорий путем заселения туда русских и украинцев, 
переименование населенных пунктов и т.д.), делали венгерскую общину все 
более слабой. Процессу ассимиляции способствовали и смешанные браки. 
Карьерному продвижению помогало, если у кого-то был(была) супруг или 
супруга украинской или русской национальности. [32, c. 10-11] 

1 марта 1959 г. состоялись выборы в Верховный Совет Украинской ССР V-
го созыва. Среди депутатов от Закарпатья были, например, Анна Лодани, 
Мария Марко, Марк Повзик, Василий Свида. 

12 августа 1959 г. Совет Министров СССР принял постановление, которое 
позволяло рабочим и служащим приобретать хозяйственные товары в 
россрочку.  

На XXI съезде КПРС в 1959 году был принят план семилетки. Главной 
целью и дальше оставалось то, чтобы ВВП на душу населения было выше, чем 
в США. Образование и медицина, отпуск и пенсия гарантировались 
государством. Но самое большое внимание вызвали амбициозные планы 
строительства жилья. Во времена Хрущева с целью улучшения уровня жизни 
населения началось строительство целых «микрорайонов». Квартиры в 
многоэтажных домах были маленькими и тесными (согласно нормам на одного 
человека приходилось 8 кв.м. жилья, но из-за его нехватки часто в одной 
квартире жило несколько поколений), но здесь хотя бы были горячая вода, 
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центральное отопление, водоснабжение и санузел, о чем средне статистический 
советский гражданин раньше не мог и мечтать.  

У 1960 году была принята государственная программа, 
предусматривавшая превращение Закарпатья в «цветущий сад». Одним из 
шагов программы стала закладка 29 марта 1960 г. первых 10 гектаров 
фруктового сада «Дружба» (общая площадь планировалась на 160 га) «в честь 
90-й годовщины с рождения вождя мирового пролетариата В.И.Ленина и 15-й 
годовщины освобождения Венгрии». Насаждения располагались в долине реки 
Боржава по обе стороны советско-венгерской границы – на землях 
Закарпатской сельскохозяйственной исследовательской станции (с. Бакта 
Береговского района) и кооператива «Дружба» (г.Вашарошнамень в Венгрии). 
[41, c. 358] 

13 октября 1960 г. закончилось строительство нефтепровода «Дружба» на 
отрезке Броды-Ужгород. 

В январе 1961 года проведена денежная реформа. Старые рубли 
обменивались на новые в соотношении 10:1. В таком же соотношении были 
пересчитаны зарплаты, цены, стоимость услуг. [33, c. 1-11] 

Одна из главных целей хрущевских реформ – догнать и перегнать до 1980 
года США по уровню производства и потребления. Эту задачу советское 
руководство торжественно задекларировало на XXII съезде КПСС в 1961 году, 
на котором уже публично осуждались деяния Сталина. Начался второй этап 
десталинизации.  

В свете решений XXII съезда КПРС 11 августа 1962 г. ЦК Компартии 
Украины издает указ об усилении идеологической работы. Согласно 
постановлению в процесе идеологической и просветительской работы 
необходимо акцентировать внимание на усилении межнациональных связей, на 
позитиве сближения советских народов. При этом партийные организации 
должны остро реагировать на любые проявления национализма.  

Согласно указу Верховного Совета Украинской ССР от 26 декабря 1962 г. 
14 экономических районов укрупнены до 7 – Донецкий, Киевский, Львовский, 
Подольский, Приднепровский, Харьковский, Черноморский. Закарпатье вошло 
в состав Львовского экономического района. [41, c. 1-34] 

15 июля 1964 г. Верховный Совет СССР принял закон «О пенсиях и 
пособиях членам колхозов». С целью повышения «благосостояния народа» 
государство ввело для членов колхозов «пенсии по старости». Женщины – 
члены колхозов получили право на пособие по беременности и родам, как это 
было предвидено раньше для женщин, работающих на заводах и в 
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государственных учреждениях. Отпуск по беременности и родам 
предоставлялся на 56 календарных дней до родов и 56 календарных дней после 
родов. [41, c. 359] 

С транспортной точки зрения Закарпатье имело стратегическое значение 
в восточно-западном направлении. Зона Чоп-Батево стало одной из самых 
значимых «перевалочных пунктов» Советского Союза, его «западными 
воротами». Через Закарпатье в Европу экспортировалось электричество, газ, 
нефть. Здесь пролегали высоковольтная линия электропередач «Мир», 
газопроводы «Дружба», «Союз» и «Уренгой-Помары-Ужгород».   

Позитивные изменения наблюдались и в общественной жизни. В конце 
1950-х годов в Ужгороде работало более полсотни магазинов, несколько 
десятков ресторанов, столовых и кафе, два больших рынка. На полках 
магазинов появились новые товары, исчезли очереди за хлебом, можно было 
приобрести сахар, кофе, спички, чай, рыбу, колбасу, сыр, яйца, мясо, масло, 
консервы, фрукты, овощи и другие, необходимые в быта вещи. Многое можно 
было купить и на базарах, но качество товара не соответствовало ожиданиям 
покупателей. Импортные товары завозились в первую очередь с Китая, 
Чехословакии, Венгрии, НДР. Развивалась социальная сфера. Строились 
школы, детские сады, ясли, дома культуры, клубы и жилые дома.   

Из Закарпатья рабочие отправлялись в другие области. Согласно планам, в 
1955 году из Закарпатья в южно-восточные области (Николаевскую и 
Сталинскую, то есть Донецкую) необходимо было переселить 7.600 лиц, на 
деле получилось убедить 6.446 человек. К тому же в этом году на область 
получила дополнительные квоты по переселению: министерство лесного 
хозяйства просило еще 1.300 человек (переехало даже больше – 1.409), а 
министерство угольной промышленности требовало 4.450 человек (отправили 
2.246 человек).   

В начале 1957 года на Донбасс поехало 700 молодых закарпатских ребят 
для строительства шахты «Закарпатская комсомольская». Еще в этом году на 
Закарпатье прибыла первая символическая поставка угля, добытого на этой 
шахте. Кстати, туда часто ездили на учебные экскурсии учащиеся закарпатских 
школ.  

В первой половине 1950-х годов власти заставили или убедили уехать с 
Закарпатья почти семьдесят тысяч человек разных национальностей и 
общественных групп. Приблизительно такое же количество русскоязычного 
населения (вместе с военными) поселилось на Закарпатье.  

Радикальная трансформация этнической и социальной структуры, 
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идеологическое объединение культуры и быта (точнее советизация), языковая и 
культурная ассимиляция (русификация) происходили под лозунгами 
«советского интернационализма».   

Руководство области с гордостью заявляло, что на советском Закарпатье в 
мире и дружбе живут представители более тридцати национальностей. Но 
никто не вспоминал, что мирное сосуществование имело в регионе 
многовековые традиции. В истории Закарпатья неизвестно ни об одном 
конфликте на этнической почве. Украинцы, венгры, румыны, цыгане, евреи, 
немцы, словаки на протяжении веков жили друг с другом в мире.  

Советская власть преследовала любые формы национальной 
самоорганизации. Не было никаких возможностей создания политических или 
общественных организаций и структур. На протяжении долгих десятилетий 
закарпатские венгры вели горькую и почти безнадежную борьбу за свои 
элементарные права. 

В советскую эпоху главным руководителем Закарпатской области считался 
первый секретарь областного комитета Компартии.   

Во второй половине ХХ века пост первого секретаря Закарпатского 
областного комитета КПУ занимали: Иван Ваш  (7 сентября 1952 г. – 4 июня 
1959 г.), Филипп Щербак (июнь1959 г – 5 февраля 1962 г.), Юрий Ильницкий 
(февраль 1962 – 2 декабря 1980 г.). [25, c. 300-345] 

Непосредственно после первых секретарей парткомов следовали 
председатели исполкомов.  

Руководителями исполкомов на Закарпатье в этот период были: 
Иван Ваш в 1951-1952 годах 
Иван Гарагович в 1955-1963 годах  
Василий Русин  в 1963-1974 годах [41, c. 218-223] 
Закарпатью уделяли много внимания в пределах Украинский ССР в связи 

его геополитическим расположением.  
В каждом году на заседаниях парткомов колхозов или совхозов 

утверждалась номенклатура кадров.  
В конце своего правления Хрущев остался в одиночестве, все его планы 

сошли на нет.  
 

 
Выводы 

 
В 1920 году, После вхождения Закарпатья в состав Чехословакии пражское 
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правительство начало проводить политику государственной централизации. В 
октябре 1944-го, когда в результате Карпато-Ужгородской операции 4-го 
Украинского фронта всё нынешнее Закарпатье и часть Словакии были заняты 
советскими войсками, ситуация изменилась 

26 ноября 1944 года был проведён первый съезд национальных комитетов 
Закарпатской Украины, где единогласно одобрили Манифест о воссоединении 
Закарпатской Украины с Советской Украиной. На съезде был создан 
Национальный совет во главе с упомянутым Иваном Tуряницей. Начался 
процес  «объединении всех украинских земель», и территория Закарпатья была 
присоединена к Советскому Союзу. 29 июня 1945-го чехословацкая делегация 
подписала с СССР соглашение о включении «Закарпатской Украины» в состав 
Украинской ССР. Последующяя история Закарпатья стала частью советской 
истории до 1991 года.  

1953-1964 года называют «оттепелью», периодом хрущевских реформ, 
десталинизации и либерализации.  Была проведена амнистия, выпустили много 
заключенных, реорганизовали ГУЛАГ, произошла реабилитация осужденных, 
били проведены важные реформы в сельском хозяйстве, в частности был 
ослаблен налоговый пресс на крестьян и т.д.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ 
СВЕТА В ЛИНЗЕ ИЗ СТЕКЛА БУДУЩИМИ ИНЖЕНЕРАМИ: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
THE PROBLEM OF STUDYING THE NORMAL DISPERSION OF LIGHT IN GLASS 

LENS BY FUTURE ENGINEERS: PRACTICAL ASPECT 
ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ДИСПЕРСІЇ СВІТЛА В ЛІНЗИ ЗІ СКЛА 

МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ  
DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-022 

 
Введение 
 
Несмотря на то, что явление дисперсии света изучается более 300 лет, 

начиная с открытия этого явления Исааком Ньютоном, оно остается 
актуальным при решении различных проблем в промышленности, биомедицине 
[11, 15, 16]. Значительный вклад в исследование дисперсии света был 
осуществлен Оґюстеном Коши (1789-1857), который вывел эмпирическую 
формулу для аппроксимации зависимости показателя преломления среды от 
длины волны. Ф. П. Леру в 1860 году открыл явление аномальной дисперсии 
света, которое было детально исследовано немецким физиком А. Кундтом в 
1871-1872 годах и российским физиком Д. С. Рождественским в начале            
ХХ века. Хендрик Лоренц развил электромагнитную теорию света (1896 г.), 
которая объяснила явление распространения света в среде и явление дисперсии 
света [2, 15].  

Явление дисперсии света, например, неоднократно освещалось в 
различных научных источниках в следующих аспектах, а именно:  

- подчеркивалась важность учитывания этого явления при изготовлении 
оптической техники для астрономических наблюдений [4, 5, 16]; 

- объяснялись причины негативного влияния дисперсии света на качество 
осветительной аппаратуры при освещении зон повышенной аварийной 
опасности, при освещении дорожного движения транспортными фарами, при 
освещении медицинских лабораторий и операционных зон [4, 5, 26, 28, 29];  

- обсуждались вопросы о развитии биотехнологий и медицины; о 
возможности корректирования зрения с помощью очков и различных 
экстраокулярных и интраокулярных линз, которые изготавливают из различных 
современных материалов [10, 11, 28, 29, 30];  

- предлагались рекомендации о необходимости учета хроматической 
аберрации врачами-практиками во избежание сильной коррекции миопии при 
использовании свойства красных лучей преломляться в меньшей степени, чем 
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зеленых при подборе очков с использованием красно-зеленого текста и очень 
многие другие вопросы.  

Таким образом, изучение дисперсии света и поиск путей решения 
проблемы хроматической аберрации остается актуальным в современной 
промышленности и биомедицине. 

Дидактическим аспектам изучения линз, явления дисперсии света в курсе 
физики для общеобразовательных учебных заведений, вузов всегда уделялось 
большое внимание. Многие вопросы, которые касаются явления дисперсии 
света, были включены в учебную программу по физике для изучения будущими 
инженерами. В образовательном процессе всегда использовались различные 
научные статьи, исследования явления дисперсии света, например, с целью  

- оказания помощи в ориентации в огромном пласте научных 
исследований, познания материального мира, установления причинно-
следственных связей;  

- подготовки работ МАН, работы факультативных занятий, занятий 
кружка, курсов по выбору; 

- выбора сферы профессиональной деятельности; 
- развития психических процессов; 
- активизации образовательного процесса, например, создания проблемной 

ситуации, актуализации учебного процесса, использования активных методов 
обучения. 

Учеными, дидактами, методистами разработана, например, методика: 
1) наблюдения явления дисперсии света во время проведения: 
а) фронтального эксперимента с помощью стеклянной пластинки с косыми 

гранями [3]; 
б) демонстрационного эксперимента с помощью трехгранных призм 

флингласа и кронгласа, призмы прямого зрения [4, 5];  
в) домашнего эксперимента по наблюдению искусственной радуги [19];  
г) занятий кружка по визуализации графических линий преломленного 

луча [18]; 
2) изучения устройства, процесса работы спектроскопов Кирхгофа, 

Брунзера, спектроскопов прямого зрения Гофмана, карманного спектроскопа 
[4, 5]; 

3) объяснения аберрации , окраски краев линзы вследствие хроматической 
аберрации [4, 5]; 

4) проведения работ лабораторного практикума:  
а) изучению и определению характеристик линз [18, 25]; 
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б)по установлению закономерностей зависимости показателя преломления 
вещества от частоты (длины волны) света с использованием призмы [10, 14, 17, 
20]. 

Необходимо также отметить, что явление дисперсии изучается на примере 
призмы, а в современной оптической технике и в биомедицине используют 
преимущественно линзы и поэтому для подготовки будущих инженеров 
необходимо расширить спектр лабораторного практикума, связанного с 
исследованием дисперсии света с использованием линз из разных материалов. 
Будущим инженерам полезно убедиться в том, что вследствие возникновения 
хроматической аберрации лучи, которые имеют разную длину волны 
фокусируются на разном расстоянии от оптического центра линзы [2].  

Таким образом, рассмотрим некоторые аспекты исследования будущими 
инженерами наличия нормальной дисперсии света в линзах из лабораторного 
набора при проведении лабораторного практикума. 

При проведении лабораторного практикума будущие инженеры должны: 
– экспериментально установить и показать графически, что показатель 

преломления прозрачных веществ, в частности, лабораторной собирающей 
линзы, уменьшается с увеличением длины световой волны; 

-  рассчитать параметры в формуле Коши для стеклянной линзы; 
– использовать возможности Microsoft Exel для обрабатки результатов 

эксперимента.  
 
 
3.1. Установление зависимости показателя преломления вещества от 

длины волны света 
 
3.1.1. Описание лабораторной установки и определение радиуса 

кривизны собирающей линзы 
Во время проведения лабораторного практикума используется известная 

лабораторная установка для определения фокусного расстояния собирающей 
линзы, набор светофильтров, источник света (см. рис. 1).  

С одной стороны измерительной шкалы лабораторной установки 
размещается источник света, с другой стороны - экран, а между источником 
света и экраном - собирающая линза из стекла, которую можно передвигать 
вдоль измерительной шкалы. 

Для экспериментального исследования нормальной дисперсии 
собирающей линзы необходимо определить радиус ее кривизны. Радиус 
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Рис. 1. Установка для определения фокусного расстояния линзы 

 
кривизны линзы вычисляем по формуле  

 
 
Эта формула выведена из следующих соображений, а именно: считаем, что 

лабораторная собирающая линза состоит из двух сегментов сфер, радиусы 
кривизны которых равны. 

Для вычисления радиуса кривизны лабораторной собирающей линзы 
вводим дополнительные величины X и Y, где X соответствует половине 
толщины линзы, а Y - половине диаметра линзы (см. рис. 2, табл. 1). 

 
Таблица 1  

Определение радиуса кривизны собирающей линзы 

 
Рис. 2. Схематическое обоснование расчета 

радиуса кривизны линзы 

 

 
 

 

 
Значения дополнительных величин X и Y и радиуса кривизны 

лабораторной собирающей линзы, которые были получены согласно 
экспериментально-расчетного метода представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Параметры линзы из стекла, которые получены согласно 
экпериментально-расчетного метода 

X, м Y, м R, м 
0,00312 0,030 0,1458 
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3.1.2. Определение оптической силы собирающей линзы и показателя 
преломления материала линзы с использованием светофильтров 

Оптическую силу собирающей линзы определяем согласно известной 
формулы для тонкой линзы (см. табл. 3) 

 
 
Для экспериментального подтверждения того факта, что с уменьшением 

длины световой волны лучи фокусируются ближе к линзе, используем 
светофильтры. Светофильтры необходимо последовательно устанавливать 
перед источником света, например, в порядке цветов радуги (см. рис. 3 – 9).  

Для каждой серии опытов проводим по три эксперимента по определению 
расстояния от источника света до линзы (d) и от линзы до экрана (f) и 
вычисляем среднее значение результатов измерения (см. табл. 3). 

 
Рис. 3. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

красным светофильтром 

 
Рис. 4. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

оранжевым светофильтром 

 
Рис. 6. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

желтым светофильтром 

 
Рис. 7. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

зеленым светофильтром 
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Рис. 8. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

голубым с светофильтром 

 
Рис. 9. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

синим светофильтром 

 
Рис. 11. Установка для определения оптической силы линзы в работе с 

фиолетовым светофильтром 
 
Показатель преломления света лабораторной собирающей линзы при 

использовании разных светофильтров вычисляют по формуле (см. табл. 3) 

 
где n – показатель преломления, F – фокусное расстояние линзы,  – 
оптическая сила линзы, R1 и R2 – радиусы кривизны линзы . 

 
Таблица 3 

Средние значение оптической силы линзы (D, дптр) и показателя 
преломления (n) при использовании светофильтров 

Ц
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λ, мкм 0,680 0,610 0,580 0,530 0,495 0,465 0,450 
D, дптр 22,794 23,111 23,383 23,468 23,612 24,049 24,659 

n 2,675 2,685 2,69 2,701 2,715 2,747 2,791 
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Значение фокусного расстояния линзы уменьшается при использовании 
светофильтров от красного до фиолетового и является наименьшим для 
фиолетового светофильтра. 

                           
 
Оптическая сила линзы постепенно равномерно возрастает при 

использовании светофильтров от красного до фиолетового и является 
наибольшей при использовании фиолетового светофильтра (см. табл. 3). 

   
 
Показатель преломления света лабораторной собирающей линзы при 

использовании разных светофильтров возрастает при использовании 
светофильтров от красного до фиолетового и является наибольшим при 
использовании фиолетового светофильтра (см. табл. 3). 

                                        (6) 
 
3.1.3. Графическое представление нормальной дисперсии 
Для построения графика зависимости n = f (λ) воспользуемся 

возможностями Microsoft Exel. 
1. Заносим данные из таблицы 3 в электронную таблицу Exel (см. рис. 10) 

 
Рис. 10. Данные в электронной таблице Exel 

 
2. Выделяем второй и третий столбики и, используя функцию «Вставка» → 

«Точечная» → «Точечная с гладкими кривыми», строим зависимость n = f (λ) 
(см. рис. 11). 

3. Для построения сетки выбираем вкладку «Макет» → «Сетка» → 
«Горизонтальные линии сетки по основной оси» и «Вертикальные линии сетки 
по основной оси» → «Основные и промежуточные линии сетки» (см. рис. 12) 
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Рис. 11. Выбор построения графика зависимости n = f (λ) 

 

 
Рис. 12. Построение сетки на графике 

 
4. Для того, чтоб подписать основные оси, выбираем вкладку «Макет» → 

«Название осей» → «Название основной горизонтальной оси» и «Название 
основной вертикальной оси» → «Название под осью» или «Повернутое 
название» (см. рис. 13) 

5. В итоге получаем график зависимости n = f (λ) (см. рис. 14).  
На графике (см. рис. 14) наблюдается уменьшение показателя преломления 

лабораторной линзы с увеличением длины световой волны. Это 
свидетельствует о наличии нормальной дисперсии в линзе. 
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Рис. 13. Подпись основных осей 

 

 
Рис. 14. График зависимости n = f (λ) 

 
3.2. Определение параметров А и В в формулы Коши для стеклянной 

линзы 
 
Согласно классической электронной теории дисперсии в оптическом 

диапазоне волн поляризация вещества возникает только за счет деформации 
электронного облака. Уравнение [20], описывающее нормальную дисперсию 
согласно формулы Коши имеет следующий вид  
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Для большинства оптически прозрачных веществ в формуле Коши для 
согласования теоретических и экспериментальных данных достаточно 
ограничиться первыми двумя членами [8, 9, 12, 20, 24]: 

 
Таким образом 

 

 
где  N – количество молекул вещества в линзе, e – заряд электрона, m0 - масса 
электрона, c - скорость света в вакууме. 

 
Определение параметров А и В в формуле Коши аналитическим методом 
Аналитический метод обработки результатов эксперимента заключается в 

определении наилучших параметров k, b и проведении наилучшей прямой         
y = k x + b [7, 21, 22, 23].  

Для определения параметров А и В в формуле Коши  представим формулу 
8 в виде линейной зависимости  

y = k x + b       (11) 
В таблице 4 представлены обозначения вспомогательных величин для 

вычисления графическим способом параметров А и В в формуле Коши. 
 

Таблица 4 
Обозначения вспомогательных величин  

y = n 
 

k = B b = A 

 
В таблице 5 представлены значения x и y для лабораторной собирающей 

линзы при использовании светофильтров. 
Таблица 5 

Расчет паратетрив x и y 
λ, мкм 0,680 0,610 0,580 0,530 0,495 0,465 0,450 
⋅1012, м-2 2,163 2,687 2,973 3,560 4,081 4,625 4,938 

y 2,675 2,685 2,69 2, 701 2,715 2,747 2,791 
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Алгоритм обработки результатов эксперимента аналитическим методом 
представлен в таблице 6 [7, 21,22,23].  

Таблица 6 
Алгоритм определения параметров А и В в формуле Коши 

аналитическим методом 

Единицы 
измерения 

Формула 
Числовое 
значение 

 
 

3,575 

 

 

13,692 

 

 

12,783 

 

 

2,713 

 

 

7,363 

 

 

7,362 

 

 

9,738 

 

 

94,102831 

 

D(x) -  0,909 

D(y) D(y) -  0,002 

k ,  
 

0,041407 

b b =  2,565213 

 
 

 

   

,%  
12 
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Единицы 
измерения 

Формула 
Числовое 
значение 

  
0,2 

 
 

Уравнение лучшей прямой: y = k x + b 

 
 
На рисунке 17 представлен график зависимости . Алгоритм 

построения графика зависимости  в Microsoft Exel аналогичен 

алгоритму, расписанному в п. 1.3. Отличие состоит в том, что вместо функции 
«Точечная с гладкими кривыми» вибираем функцию «Точечная с маркерами».  

 
Рис. 17. Графики зависимости  для стеклянной линзы 

 
Для того, чтобы получить аналитически вид функции y = k x + b также 

воспользуемся аналитическими функциями Microsoft Exel: 
1. Выделяем точки графика, открываем вкладку «Макет» → «Линия 

тренда» → «Дополнительные параметры линии тренда» (см. рис. 18) 
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Рис. 18. Получение аналитического вида функции y = k x + b 

 
2. В окне «Формат линии тренда» выбираем «Линейная», выставляем 

нужный нам прогноз и ставим галочку возле «показывать уравнение на 
диаграмме» (см. рис. 19) 

 
Рис. 19.  
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В итоге получаем аналитический вид уравнения y = k x + b  (n= A + Вx) 

 
 
Выводы.  
 
Результаты, описанные в данной работе, были представлены в феврале 

2020 года на областном этапе Малой академии наук Запорожской области 
учеником 10-А класса Запорожского многопрофильного  лицея «Перспектива» 
(1 место в секции «Технологічні процеси та перспективні технології», 
Відділення технічних наук) и были рекомендованы на III (Всеукраинский) 
этап МАН 

1. Результаты проведенного экспериментального исследования 
свидетельствуют о наличии нормальной дисперсии в линзах лабораторного 
набора для оптических экспериментов. 

2. Полученные в результате экспериментально-расчетного исследования 
данные позволяют на первом этапе устанавливать факт хроматической 
аберрации и решать проблему выбраковки некачественных линз в производстве 
оптической техники. 

3. На примере экспериментального исследования нормальной дисперсии, 
определения параметров А и В в формуле Коши показаны возможности 
Microsoft Exel. 

Исследования следует продолжить в направлении исследования 
нормальной дисперсии в линзах из различных материалов. 
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ГЛАВА 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

SECURITY OF VALUES OF MODERN YOUTH AS A FACTOR OF SOCIAL 
DEVELOPMENT 

 БЕЗПЕКА ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ  

DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-020 
 
Вступ.  
 
Безпека об’єктивно означає відсутність загроз основним цінностям 

особистості та суспільства. Безпека цінностей та безпека моралі, що формують 
безпеку процесу пізнання є складовими безпеки духовності [26]. 

Головною складовою безпеки духовності є саме безпека цінностей, 
оскільки вони є фундаментальною компонентою самої духовності та слугують 
центральними орієнтирами для визначення пріоритетів, напрямку дії, мети 
суб’єкта, його життєвого сенсу. Оскільки цінності є основним елементом 
свідомості, яка, у свою чергу, визначає сутність буття, забезпечення безпеки 
цінностей, фактично призводить до забезпечення безпеки власного буття. 

Важливим є розуміння цінностей як високого ступеню значущості 
відповідних явищ та предметів реального світу, що зумовлено потребами та 
інтересами соціального суб'єкта. Формування та фактичне входження цінностей 
у повсякденне життя, як мотивів до дії, є наслідком тривалих та складних 
процесів. Потреба людини мати перед собою орієнтири для діяльності є 
основною підставою для виникнення цінностей. Адже наявність такого 
своєрідного дороговказу дозволяє людині не витрачати кожного разу часу на 
вирішення якихось важливих питань та проблем її життя, а орієнтуватись на 
стереотип, закріплений у вигляді цінностей [20]. Система безпеки цінностей, у 
першу чергу, покликана забезпечити відсутність загроз, особливо в період їх 
трансформації, коли сама стабільність, як якість системи, зменшується. 
 
 

4.1. Загальне визначення системи безпеки цінностей.  
 
Як зазначають деякі дослідники, існування, визнання й поширення тієї або 

іншої системи цінностей, нерозривно пов'язані, як з економічною та військовою 
міццю суспільств, що підтримують дані цінності, так й з особистим бажанням 
людей боротися за свої права, з рівнем їх духовності. Найбільш небезпечними є 

http://translate.meta.ua/?page=morph
http://translate.meta.ua/?page=morph
http://translate.meta.ua/?page=morph
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зіткнення та конфлікти ціннісних систем, що існують чи формуються не на 
основі національно-культурних спільностей, а в середині певного народу [20]. У 
такому випадку соціальні конфлікти здатні досягати максимальної напруги, що 
становить підвищену загрозу не тільки духовності суспільства, але й 
національній безпеці держави. 

Безпека цінностей є важливою складовою суспільного розвитку, тому що 
стабільність соціуму передбачає розробку та створення стійкої системи захисту 
пріоритетів, у тому числі домінантних цінностей.  
 
 

4.2. Джерела загроз безпеки духовності. 
 
Протилежним процесу забезпечення безпеки цінностей виступають 

джерела загроз безпеки духовності. Сутнісна складова цього поняття  
розглядається як інформаційна, ідеологічна, психологічна, організаційна 
діяльність, спрямована, з одного боку, на руйнування духовного світу людини, 
релігійних та моральних орієнтацій та принципів, дестабілізацію її свідомості, 
духовне та інтелектуальне насильство, з метою опанування психікою, та, в 
подальшому, підкорення свідомості індивіда, а з іншого боку – на знищення 
духовної культури суспільства, традиційних та загальнозначущих ціннісних 
засад, його деморалізацію, на культивування ідеології насильства, ксенофобії, 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, з метою дестабілізації соціуму [9].  

В. Горлинський пропонує розглядати загрози розвитку суспільства, що 
виникають у духовній сфері, за наступними групами: до першої групи належать 
небезпеки руйнування духовного світу людини, що загрожують становленню її 
свідомості, світоглядним основам, свободі думки, переконань, інтелектуальної 
діяльності. Друга група – це загрози усталеному функціонуванню всіх форм 
суспільної та масової свідомості, ментальності. До третьої групи доцільно 
віднести загрози розвиткові культури всього суспільства, його етнічних та 
конфесійних спільнот, а також загрози функціонуванню соціокультурних 
інститутів – науки, моралі, освіти, виховання, мистецтва, релігії, що 
забезпечують задоволення духовних потреб нації та обумовлюють ціннісні 
орієнтації особистості. Водночас, треба брати до уваги, що загрози в духовній 
сфері хоча й мають латентний, прихований характер, проте негативно 
впливають на соціально-політичні процеси та безпеку суспільства [9]. 

На жаль, в наш час відбувається поступове витіснення вищих цінностей та 
ідеалів утилітарними, прагматичними, технократичними орієнтаціями та 
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глобалізаторськими імперативами мислення. Дедалі відчутнішу загрозу безпеці 
суспільства створює девальвація моральних цінностей, культурних та 
національних традицій, загальнолюдських гуманістичних цінностей. Наслідком 
духовного вакууму в суспільній свідомості стає моральний та правовий нігілізм, 
пропаганда культу жорстокості та насильства, попрання національних та 
релігійних святинь, розповсюдження насильства й порнографії. 

Духовна «всеїдність», що поширюється серед молоді через Інтернет та 
ЗМІ, породжує мораль уседозволеності, яка межує з аморальністю. Зростання 
аномальної залежності людини від Інтернету та комп’ютерних технологій, слід 
розцінювати як загрозу свідомості та основну причину психічних захворювань, 
порушення пізнавальних функцій та соціальної апатії [9]. 

Руйнування ціннісних засад функціонування суспільства супроводжується 
соціальною аномією, девіантною та аморальною поведінкою, антисоціальною й 
антидержавною спрямованістю свідомості маргіналізованої частини населення, 
соціальною конфронтацією, етнічно-культурною напруженістю. 

Отже, розглянувши загальну специфіку безпеки цінностей молоді та 
джерел її загроз, перейдемо до аналізу її особливостей в сучасному 
українському суспільстві, просякнутому процесами олігархізації.  

 
 
4.3. Трансформація цінностей під впливом “м’якої ідеології”.  
 
Розглядаючи трансформацію ціннісних орієнтацій сучасної молоді, можна 

було б стверджувати, що вона викликана застосуванням «М'якої ідеології». 
Однак ця теза вірна тільки в першому наближенні. Справа у тому, що 
олігархізація як феномен українського соціуму, є причиною більш глибокого 
рівня, яка визначає, нехай опосередковано, напрямок розвитку ціннісних 
орієнтацій молодого покоління.  

Вітчизняні олігархічні утворення всіляко прагнуть до максимальної 
концентрації у своєму розпорядженні, як різних видів ресурсів, так і владних 
повноважень, а їхні ціннісні орієнтації спрямовані на отримання надприбутку. 
Суттєвим моментом при цьому, є процес отримання контролю над засобами 
масової комунікації, що представляють собою ефективні важелі управління 
суспільною та індивідуальною свідомістю. У свою чергу, фінансова залежність 
працівників мас-медіа від олігархічних груп, є основною причиною подачі 
інформації, з позицій моралі олігархів як соціальної групи [8, с.  293]. 

Контроль над мас-медіа, який дозволяє сформувати позитивну суспільну 
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думку, щодо феномену олігархії, спочатку призводить до його легітимації у 
суспільній свідомості, а, згодом, – до вбудовування інституту олігархії в 
інституційну матрицю українського соціуму. Власне, прагнення олігархічних 
утворень трансформувати інституційну матрицю відповідно до своїх завдань, є 
однією з головних причин, що опосередковано визначають вектор змін, які 
відбуваються в ціннісних орієнтаціях як молоді, так і соціуму. Зрозуміло, 
кінцевою метою є суспільна свідомість, так як інституціональна матриця 
відбивається у ній у вигляді певного архетипу [24, с. 110]. 

В умовах сучасного рівня розвитку українського соціуму, спрямоване 
застосування «М'якої ідеології» є одним з визначальних чинників, що дозволяє 
прискорити процес нівелювання духовної компоненти системи ціннісних 
орієнтацій як індивіда, так і суспільства, особливо якщо врахувати, що молодь 
здатна до трансформації власних ціннісних орієнтацій у відносно малий термін. 

Внаслідок дії філософського закону взаємного переходу кількісних та 
якісних змін, цей спрямований вплив, на першому етапі, призводить до якісної 
трансформації системи ціннісних орієнтацій молоді, а, на другому, – до 
відповідних змін у суспільній свідомості. При цьому, розвиток ціннісних 
орієнтацій суспільної та індивідуальної моралі набуває спрямованості до 
наживи та користолюбства [8, с. 275]. Закономірно, що кінцевим результатом є 
нівелювання духовної компоненти, властивої як індивідуальній свідомості 
представників молодого покоління, так і соціуму в цілому, а провідну роль у 
цьому процесі відіграють засоби масової комунікації. 

Аналіз наукових розробок, таких дослідників, як Г. Маркузе  [19],  Д. 
Майерс [18], Діпак К. Гупта [10], Р. Барт [3], В. Петров [25], М. Лапченко [17], 
Д. Зеркалов [11], С. Кара-Мурза [13], А. Зиновьєв [12], А. Тузиков [27], Н. 
Кириллова [14], В. Глазунов [8] та інших,  дозволяє зробити такі узагальнення: 
1) в умовах сьогодення відбувається зміщення основних акцентів управління у 
бік інформаційного ресурсу [8, с. 290], а ЗМІ стають «безликим божеством» [12, 
с. 335-337] в постмодерному суспільстві; 2) ЗМІ та Інтернет – основні джерела, 
з яких молодь отримує інформацію різної спрямованості та за допомогою яких 
формується світогляд молоді в цілому [27, c. 123-133] та система ціннісних 
орієнтацій, зокрема [18, с. 311]; 3) засоби масової комунікації використовуються 
для створення та маніпулювання суспільною думкою [8, с. 25], а ступінь 
розвитку сучасних технологій дозволяє успішно досягти таких ефектів, як 
«дисципліна», «згода», «підтримка» [8, с. 294]; 4) напрямок розвитку ціннісних 
орієнтацій визначається елітою, яка обирає відповідні пріоритети, серед безлічі 
ціннісних норм та ідеалів; 5) мас-медіа ефективно транслюють в індивідуальну 
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та суспільну свідомість певні потреби. Закономірно, що при трансляції 
переважно матеріальних потреб, проявляється тенденція домінування 
матеріальної компоненти в суспільній та індивідуальній свідомості, що 
неминуче відбивається й на суспільних відносинах. Зокрема, у них починають 
превалювати індивідуалізм, корисливість, що, у свою чергу, обумовлює прояв 
такої тенденції, як відсутність толерантності [33]. У той же час, це сприяє 
подальшому розповсюдженню цінностей суспільства споживання. 

 
 
4.4. Процеси формування та функціонування суспільства споживання.  
 
Процеси формування та функціонування суспільства споживання вивчали 

багато філософів, такі як Е. Фромм [29], Г. Маркузе [19], В. Блюмкін [6] та інші. 
Важливою є його сутність, що викладена Е. Фроммом у такий спосіб: 
суспільство споживання представляє собою зібрання індивідів, що активно 
піддаються масовому навіюванню, внаслідок чого, їх єдиною метою стає 
максимальне матеріальне виробництво та споживання. Такий соціум керується 
професійними політиками й менеджерською бюрократією. Будь-які види 
суспільної діяльності підпорядковані економічним інтересам, тому кошти 
стають метою, а індивід трансформується в подобу автомата. Він відмінно 
одягнений, ситий, однак не має потягу до головної мети людської діяльності – 
виробництва духовних цінностей. При цьому засоби масової комунікації 
постійно проголошують, що саме такий спосіб життя приносить людям щастя 
[304, с. 112] 

Аналогічну думку у своїх роботах виклав В. Блюмкін, при цьому він прямо 
вказав на ціннісні орієнтації, що транслюються у свідомість як молодого 
покоління, так й соціуму: «Споживайте ... Живіть заради придбання та 
споживання тих красивих, дорогих та зручних речей, які створює сучасна 
промисловість, заради чуттєвих насолод, у цьому сенс життя, у цьому його 
найвища цінність» [5, с. 63]. 

Закономірно, що суспільство споживання активно впливає на своїх 
представників, а, особливо – на молодь. Внаслідок цього вони 
трансформуються в «одномірних людей». Зокрема, на цю якісну особливість 
вказує у своїх дослідженнях Г. Маркузе. «Одномірність» індивіда пов'язана з 
тим, що він асоціює себе тільки з матеріальними речами, розуміючи себе, як «Я 
– це моє майно». При цьому у традиційному суспільстві, людина розуміла себе, 
як «Я – це мої принципи». У зв'язку з цими якісними особливостями свідомості 
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особистості, у традиційному соціумі предмети побуту є додатком до людини, а в 
суспільстві споживання відбувається перетворення, сутність якого полягає у 
тому, що індивід стає додатком до оточуючих його речей та служить тільки їм. 

Суспільство споживання не здатне до прогресивного розвитку. В значній 
мірі це обумовлено тим, що в суспільній свідомості теорія колективної 
відповідальності заміщається теорією особистого успіху. Внаслідок цього, 
починає проявлятися стійка тенденція, сутність якої полягає в тому, що 
особисте благо стає вище загального, у зв'язку з чим знаходить панування 
індивідуалізм, а, далі, – егоїзм.  

Щодо інтеграції засобами масової комунікації у свідомість української 
молоді відповідних цінностей суспільства споживання, необхідно зазначити 
наступне. 

По-перше, українські мас-медіа культивують певний ідеал індивіда, який 
досягнув високого рівня добробуту та увійшов у фінансову еліту суспільства. 
Він являє собою розумного та вольового «завойовника-одиночку», у достатній 
мірі жорсткого та жорстокого, який не здатний до співчуття, основні життєві 
пріоритети якого спрямовані на досягнення матеріального благополуччя. 
Звичайно ж, ці установки знаходять своє відображення у свідомості молодого 
покоління, після чого екстраполюються на соціальні відносини. Внаслідок 
цього, виникає «феномен хижака», сутність якого полягає у тому, що молодь, 
вважаючи, що виживає найсильніший, всі відносини у суспільстві починає 
засновувати на «принципі сили». Логічним продовженням цієї закономірності є 
як зниження ступеня толерантності у соціумі, так і активізація процесу його 
дезінтеграції. У підсумку, суспільство починає трансформуватися у зборище 
незалежних індивідів, яких пов'язують тільки жорсткі економічні відносини. 
При цьому ніяких ідей вищого порядку, які обумовлюють появу інших 
відносин, а, отже, виконують функцію мобілізації, немає. Закономірно, що 
розпад соціуму на атоми-індивіди не дозволяє ефективно вирішувати 
поставлені перед ним системні завдання, й це є однією з основних негативних 
тенденцій його розвитку. Суттєвим моментом є те, що домінування у суспільних 
відносинах «принципу сили», може призвести до знищення соціуму [4, с. 110]. 

По-друге, засоби масової інформації активно постулюють тезу про те, що 
критерієм добірності є багатство та влада. У кінцевому підсумку, все зводитися 
до аксіоми: «Обраний – це багатий, багатий – це обраний». Істотним чинником є 
завуальоване, проте досить активне переконання молодого покоління у тому, 
ніби «гроші не мають запаху», тому, будь-який спосіб їх заробляння 
прийнятний. 
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Закономірно, що в процесі соціалізації, ці установки та критерії, впливають 
відповідним чином на рівень духовності молоді та наявність/відсутність 
потужної духовної компоненти в структурі ціннісних орієнтацій молоді, що 
неминуче знаходить відображення й у специфіці побудови суспільних відносин. 
Зокрема, в них починає проявлятися негативна тенденція, сутність якої полягає 
у тому, що багато представників молодого покоління починають відчувати 
презирливе ставлення до людей, які мають низький матеріальний достаток. 
Важливим є те, що ця тенденція спричиняє не тільки зниження рівня 
толерантності в соціумі, а й неприпустима з точки зору етики. Адже не можна 
не погодитися з В. Ключевським, який висловив таку тезу: «Хто з людей 
зневажає людей, повинен зневажати й самого себе, тому зневажати людей 
вправі тільки тварини» [136, с. 365]. 

По-третє, засоби масової комунікації активно транслюють досить 
специфічні установки про джерела щастя, якими є матеріальне багатство та 
споживання. Обидві тези запозичені у мас-медіа країн Західної Європи та США 
[19;26;18;16]. У контексті даного дослідження необхідно розглянути вплив обох 
установок на рівень духовності ціннісних орієнтацій молодого покоління. 

Активний вплив ЗМІ на свідомість молоді підтверджують й соціологічні 
дослідження. Пріоритетним джерелом інформації для української молоді 
залишається телебачення [22], 65%, серед опитаної молоді, принаймні, раз на 
тиждень дивляться загальнонаціональні телеканали, а 30% – місцеві, 8% – 
іноземні. Сучасна молодь, яка веде активне соціальне життя, має потребу у 
щоденному доступі до мобільного зв’язку, соціальних мереж та електронної 
пошти. Дослідження «Молодь України-2015» підтвердило те, що більшість 
молодих людей мають у особистому користуванні Інтернет – 82%, 77% – 
персональний комп’ютер, 59% – мобільний телефон, а 46% – смартфон. Кожен 
четвертий, серед молоді, користується планшетом (24%), незначна частина (8%) 
– електронною книгою. Більшість молоді користується Інтернетом один або 
кілька разів на день (86%). Також, кожен четвертий, серед молодих людей 
(26%), хоча б раз на тиждень слухає радіо. Друковані засоби інформації є 
найменш затребуваним у молодіжному середовищі інформаційним джерелом: 
19% молодих людей раз на тиждень переглядають місцеву пресу, 17% – 
загальноукраїнські видання, 3% – іноземну пресу [22]. 

Саме тому, наслідком трансляції установки про матеріальне багатство як 
джерело щастя, є виникнення тенденції, у вигляді прагнення молоді до 
накопичення матеріальних цінностей та акумулювання фінансових коштів, з 
метою знайти основне джерело щастя. Суттєвим моментом є нівелювання, за 
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допомогою «М'якої ідеології», мотивації до духовного самовдосконалення й 
саморозвитку. 

У цьому контексті важко не погодитися з думкою А. Шопенгауера про те, 
що тільки причетність людини до процесу одержання знань, розумової праці, 
творчості, дозволяє отримати відчуття внутрішнього задоволення, а, отже, й 
щастя. «Тим не менше, – вказував філософ, – люди в тисячу разів більше 
зайняті придбанням багатства, ніж культурою духу, як не очевидно, що те, чим 
ми є насправді, означає для нашого щастя набагато більше, ніж те, що ми 
маємо» [31, с. 22]. 

На жаль, стан речей докорінно не змінився й у теперішній час, у тому числі 
й в країнах, що «зробили крок» у постмодерн. Зокрема, Д. Майерс, який 
проводив дослідження у США, зробив такий висновок: незважаючи на те, що в 
період з середини до кінця ХХ століття громадяни стали у два рази багатше, 
тільки третина від загальної кількості вважають себе щасливими [18, с. 760]. 
Важливим є також те, що один з висновків, до якого дійшов учений, 
співвідноситься з позицією А. Шопенгауера. Його сутність полягає в тому, що 
значні грошові кошти, з досить високим ступенем ймовірності, здатні зробити 
свого власника нещасним [18, с. 759]. 

Таким чином, можна стверджувати, що індивід, який прагне до фінансових 
статків як до джерела щастя, невірно визначає напрямок докладання своїх 
здібностей та можливостей. Безперечно, певний рівень матеріального достатку 
необхідний, проте він є таким собі додатком до щастя, але не одним з його 
джерел. «Сутність щастя полягає не в тому, щоб досить благополучно прожити, 
але в тому, щоб відчути та зрозуміти, у чому воно може складатися» [15, с. 372]. 

Одним з найважливіших наслідків інтегрування у свідомість молоді 
ціннісних орієнтацій, що визначають вектор її прагнень до багатства як джерела 
щастя, є активізація процесу заміщення духовних ціннісних орієнтацій, отже – 
збільшення швидкості нівелювання їх духовної компоненти. У підсумку, це 
тягне за собою збільшення обсягу товарів та послуг, що продаються й це, 
безсумнівно, позитивно відбивається на показниках економічної сфери. Однак 
основні зусилля молодого покоління отримують неправильний вектор. Справа у 
тому, що споживацтво не робить людину щасливою внаслідок двох причин: 
здатності індивіда швидко адаптуватися до досягнутого рівню та схильності до 
соціального порівняння. Феномен швидкої адаптації проявляється у тому, що 
людина, у відносно короткий термін, звикає до рівню матеріальної 
забезпеченості, якого вона домоглася (навіть якщо цей показник дуже високий). 
Тому для того, щоб відчути знову почуття задоволення від досягнутого, їй 
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потрібно щось більше. Природно, процес підвищення добробуту, внаслідок 
об'єктивних причин (прибутковість бізнесу, податкова політика, інвестиційний 
клімат, прояв економічних криз, тощо), має певні межі. Тому отримувати 
почуття задоволення, від збільшення рівню матеріальної забезпеченості, стає 
все складніше [18, с. 763]. 

У свою чергу, соціальне порівняння дуже сильно впливає на самооцінку 
індивіда. Людина постійно прагне порівнювати себе з тими, хто досяг чогось 
значного у професійному плані, або має більший обсяг власних матеріальних 
ресурсів. У разі якщо її рівень, перевищує відповідний показник іншої людини, 
вона відчуває радість досягнутим, якщо немає – розчарування. Цю особливість, 
притаманну багатьом людям, а, понад усе, – представникам молоді, ефективно 
використовують ЗМІ. Під час порівняння відбувається процес штучного 
зниження рівню самооцінки індивіда, так як людина усвідомлює, що у її 
володінні відсутній певний матеріальний об'єкт, наявний у інших. У свою чергу, 
потреба у підвищенні рівню самооцінки, стає причиною того, що у людини 
виникає мета придбати цей предмет. Істотним негативним моментом є постійне 
повторення цього ланцюга причинно-наслідкових зв'язків, так як мас-медіа 
періодично демонструють людині новостворювані матеріальні блага [18, с. 763]. 
Закономірно, що внаслідок цих маніпуляцій, здійснюваних «М'якою 
ідеологією» за допомогою ЗМІ, молодь не може знайти постійне джерело щастя 
у збільшенні обсягів споживання. Однак у неї активно розвивається важлива 
якість: в системі ціннісних орієнтацій, споживацтво займає одну з домінуючих 
позицій. У підсумку, постійно збільшується прагнення представників молодого 
покоління до придбання матеріальних цінностей, що трансформує їх у «рабів 
речей» [23, с. 164]. 

У цьому випадку напрошується цілком закономірний та логічний висновок 
про те, що установка на споживацтво тягне за собою штучне підвищення 
ступеню значимості матеріальних ціннісних орієнтацій у свідомості молодого 
покоління. Однак, це тільки в першому наближенні. Прагнення до збільшення 
обсягів споживання, може призвести до виникнення суперечності між 
«споживацтвом» та соціальною природою людини, яка виражається у 
необхідності створення духовних благ для інших людей. У свою чергу, спроба 
подолати це протиріччя, як правило, призводить до того, що індивід 
розчаровується у всій системі людських цінностей [5, с. 63], а це тягне за собою 
певні руйнівні перетворення у свідомості молоді. При цьому істотним 
моментом є не тільки деструктивний вплив споживацтва на рівень духовності 
системи ціннісних орієнтацій. Важливою видається й та обставина, що у 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 71 

свідомості молодого покоління починає превалювати принцип «наплювати на 
майбутнє», який негативно впливає на розвиток духовного потенціалу 
особистості [18, с. 766]. 

Підводячи проміжний підсумок, необхідно відзначити, що наслідком 
негативного впливу «М'якої ідеології», що інтегрує за посередництвом мас-
медіа вищевказані ідеали та ціннісні орієнтації, є зниження рівню духовного 
потенціалу, яким володіє молоде покоління нашої країни. Крім того, у його 
свідомості знаходять прояв такі якості, як байдужість до історичної долі 
суспільства, релігії, прагнення до отримання задоволень, крайній індивідуалізм, 
десоціалізація [32]. 

Розглядаючи основні трансформації, що відбуваються в системі ціннісних 
орієнтацій свідомості молоді, необхідно відзначити, що вони здійснюються на 
тлі такого негативного явища, як відсутність прагнення якісно оволодівати 
знаннями. Особливо таке негативне явище посилюється під впливом засобів 
масової комунікації як основного інструменту «М'якої ідеології», головним 
завданням яких є формування досить вузького світогляду «одномірної людини», 
для забезпечення високого ступеня керованості соціумом.  

Ця тенденція властива не тільки Україні, вона проявилася у багатьох 
країнах Західної Європи, а також в США. В процесі проведення досліджень ця 
тенденція була виявлена такими вченими, як М. Вебер [7, с. 237-264], А. Моль 
[21], А. Тузиков [27], С. Кара-Мурза [13] та іншими.  

Зокрема, С. Кара-Мурза прямо вказує, що мас-медіа є інструментом 
одурманювання, так як ефективно знижують інтелектуальний рівень багатьох 
представників соціуму, а особливо – молоді. При цьому, в якості основних 
причин він розглядає: по-перше, зниження інтелектуального рівня повідомлень, 
які транслюються. По-друге, активний вплив засобів масової комунікації на 
розвиток стереотипного мислення [13, с. 26]. Виділяється ще одна причина – 
реклама, за допомогою якої енергія молодого покоління спрямовується не в 
русло отримання знань, а у бік збільшення обсягу споживаних товарів та послуг 
[18], при цьому ЗМІ привчають молодь не замислюватися над вибором шляху 
задоволення потреб, хоча на складність проблеми вибору вказувало багато 
філософів, зокрема М. Хайдеггер [30] та Н. Аббаньяно [1]. 

Безперечно, молоде покоління повинно мати достатньо високий рівень 
знань, за домінуючої духовної компоненти в системі ціннісних орієнтацій. Як 
відзначав Демокріт, «більш вірними є надії на майбутній добробут освічених, 
ніж багатство невігласів» [2, с. 107]. Однак у такому випадку, можуть виникнути 
деякі протиріччя. По-перше, між цілями, що переслідують суб'єкти політики, 
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застосовуючи «М'яку ідеологію» та ціннісними орієнтаціями молоді. По-друге, 
між високим рівнем духовності молодого покоління та несуттєвим значенням 
духовного розвитку соціуму, що характеризується низьким ступенем піднесення 
людини. Справа у тому, що чим якісно вищий ступінь освіченості молоді та 
значніше її моральний потенціал, тим вищі вимоги, що пред'являються в 
процесі соціалізації до рівня духовності суспільства та його системи ціннісних 
орієнтацій. 

Крім того, високий ступінь освіченості молодого покоління й значний 
моральний потенціал, є тими істотними причинами, що викликають певну 
складність в програмуванні його дій. Можна припустити, що закономірним 
підсумком вирішення цих протиріч буде прагнення молодого покоління 
українців, яке володіє якісною системою знань та високим ступенем духовності, 
трансформувати невідповідні характеристики інституційної матриці соціуму. 

Звичайно, олігархічні суб'єкти, які намагаються змінити інституційну 
матрицю, цілком усвідомлюють ймовірність виникнення вищевказаних 
протиріч. Тому на шляху формування якісного масиву знань та підвищення 
рівня духовності постає «М'яка ідеологія», що використовує у власних цілях, як 
засоби масової комунікації, так й природні характеристики людини. 

В умовах застосування «М'якої ідеології», навіть інтенсивна дія зовнішніх 
причин (наприклад, відповідна політика освітніх інститутів, а також 
спрямований вплив сім'ї), не призведе до підвищення освітнього рівня молоді та 
формування її високого духовного потенціалу. Це пов'язано з тим, що зусилля 
інститутів сім'ї та освіти, які виступають як зовнішнє протиріччя, діють тільки 
через протиріччя внутрішнє. У свою чергу, внутрішнє протиріччя являє собою 
певну боротьбу, між зовні привнесеними установками та негативним 
ставленням до освітнього процесу, сформованим «М'якою ідеологією». З 
урахуванням високої ефективності цієї ідеологічної моделі, ймовірною є 
перемога інтегрованих нею установок. Тому негативне ставлення молоді до 
процесу оволодіння знаннями буде важко подолати. З цієї ж причини, 
збережеться й домінування матеріальних ціннісних орієнтацій у свідомості 
багатьох її представників. У підсумку, стає майже неможливим вирішити 
гармонійним шляхом протиріччя, що виникають між інститутами сім'ї та освіти, 
з одного боку, та молодим поколінням, – з іншого, якщо не враховувати всю 
специфіку забезпечення безпеки цінностей молоді. 

 
 
 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 73 

Висновки.  
 
У якості висновків можна зазначити, що система безпеки цінностей 

покликана забезпечити відсутність загроз, особливо в період трансформації 
ціннісних орієнтацій, коли сама стабільність як якість системи зменшується. 
Існує кілька груп загроз суспільного розвитку, що виникають у духовній сфері 
суспільства та обумовлюються ціннісною кризою: небезпеки руйнування 
духовного світу людини; загрози усталеному функціонуванню всіх форм 
суспільної свідомості та ментальності; загрози розвиткові культури всього 
суспільства та функціонуванню соціокультурних інститутів. 

У наш час відбувається поступове витіснення вищих цінностей та ідеалів 
утилітарними та прагматичними орієнтаціями. Руйнування ціннісних засад 
функціонування суспільства супроводжується соціальною аномією, девіантною 
та аморальною поведінкою, антисоціальною та антидержавною спрямованістю 
свідомості маргіналізованої частини молоді, соціальною конфронтацією, 
етнічно-культурною напруженістю. І все це відбувається в українському 
суспільстві на тлі процесів подальшої олігархізації. 

Внаслідок олігархізації держави, а також застосування олігархічними 
утвореннями «М'якої ідеології», активно проявляється тенденція нівелювання 
духовної компоненти у ціннісних орієнтаціях молодого покоління. Суттєвим 
моментом є той факт, що цей процес здійснюється на тлі систематичного 
зниження інтелектуального потенціалу молоді. Закономірно, що ці негативні 
причини відображаються, як у відповідних системах суспільної свідомості, так 
й в духовно-моральному потенціалі соціуму. Подальшим підсумком 
перетворень духовності, що відбуваються у свідомості молоді може з'явитися не 
тільки феномен психологічних злиднів мас, а й «духовне поневолення соціуму» 
[28, с. 217 ]. 
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ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

USE OF DEVELOPED COMPUTER PROGRAMS IN THE TRAINING OF FUTURE 
RAILWAY SPECIALISTS FOR MODELING NETWORK TECHNOLOGIES 

ВИКОРИСТАННЯ  РОЗРОБЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ  ПРОГРАМ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  К МОДЕЛЮВАННЮ 

МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-003 

 
Вступ 
 
Постановка проблеми. У світі настав час індустріальної революції, галузь 

залізничного транспорту повинна бути одним із лідерів по впровадженню 
систем та технологій Industry 4.0 [16]. У освітніх програмах університети 
ураховують рекомендації щорічних звітів NMC Horizon Report Higher Educaion 
Edition. Останніми роками в них значне місце відводиться обговоренню 
освітніх програм, націлених на підготовку фахівців, затребуваних новими 
виробничими галузями, які породжуються Industry 4.0 [6]. Через еволюції 
суспільства концепція навчання змінюється, як і концепція навчальної 
програми; ці зміни вимагають впровадження в навчальні плани XXI століття 
нових та удосконалення існуючих методів навчання. Вирішення цього питання 
можливо при застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
освітнього призначення, зокрема, комп’ютерних програм (КП) з використанням 
об’єктно-орієнтованого підходу (ООП) до моделювання, спрямованих на 
формування у майбутніх фахівців залізничного транспорту їх предметної 
компетентності: дослідження існуючих і проектування нових мереж.  

Аналіз останніх досліджень. Узагалі застосуванню ООП до моделювання 
присвячені роботи Буча Г., Васілакіна В., Йордона Е., Крєпкої З., Меллюра С., 
Сіліч М., Труба І. та ін. Аналіз наукових досліджень [4], [5], [15], [20], [21], [22] 
навчальної та методичної літератури [3], [6], [10], [11], [12], [14], інтернет-
джерел [16] указав на проблеми: 1) використання різних технологій на 
залізничному транспорті в Україні та за кордоном (мережі Ethernet, Fast 
Ethernet, Gigabit Ethernet [15], [19], бездротові мережі [20], [21], мережі 
маркерних технологій [17], [22]); 2) відсутність загальної методики 
дослідження мережевих технологій з урахуванням сучасного стану їх 
використання на залізничному транспорті та вимог щодо підготовки майбутніх 
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фахівців. Для розв’язання дослідницьких задач мережевих технологій 
використовується метод імітаційного моделювання. Зокрема, програма 
NetCracker Pro будує моделі технологій родини Ethernet для проведення на них 
досліджень характеристик, але їх спектр обмежений, а суттєвим недоліком 
програми Cisco Packet Tracer вважається неможливість використання 
обладнання відмінного від фірми Cisco, тому доцільно використання КП. Для 
прогнозування та маршрутизації Ethernet-трафіку складені КП різними мовами 
(Objeсt Pascal, C++, Java та ін.) в різних системах (C++Builder, JBuilder, Alice, 
OMNet++, OpNet та ін.) та з використанням різних апаратів: мереж Петрі ([12], 
2010); систем масового обслуговування ([10], 2012); кліткових автоматів ([13], 
2015); Ateb-функцій ([2], 2017), але вони не придатні до підготовки фахівців 
залізничного транспорту: 1) дуже складні математичні апарати їм не відомі; 2) 
відсутній відкритий доступ до висококоштовних систем; 3) відсутність навичок 
програмування з усіх мов. 

Метою роботи є використання розроблених КП, створених в Delphi, що 
передбачають інтерактивну форму навчання, у підготовці майбутніх фахівців 
залізничного транспорту к моделюванню маркерних технологій на основі ООП. 

 
 
5.1. Загальна характеристика розроблених комп’ютерних програм  
 
Програмна модель мережі повинна відтворювати процеси генерації 

повідомлень додатками, розбиття повідомлень на пакети і кадри певних 
протоколів, затримки, які пов’язані з обробкою повідомлень, пакетів і кадрів, 
процес отримання доступу комп’ютером до поділюваного середовища, процес 
обробки пакетів комунікаційним обладнанням та ін. Слід зазначити, що 
маркерні технології мають деякі переваги в зрівнянні з технологіями родини 
Ethernet: детермінована природа самих маркерних методів доступу; передача 
більшого об’єму даних; призначення пріоритетів даних та існування механізмів 
їх обробки; відмовостійкість мереж. Відомо, що до маркерних технологій 
відносяться такі технології, в основі яких методи: маркерний метод доступу до 
шини (технологія Token Bus); маркерний метод доступу до кільця (технології 
Token Ring та FDDI). Треба зазначити, що функціонування локальних мереж за 
маркерними технологіями [17], [18], спирається на таких важливих поняттях, 
як: фізична та логічна топологія мережі; маркер, час утримання маркера 
станцією мережі, час обертання маркера по кільцю, формат кадру та маркера; 
діаграма станів канального рівня станції мережі, що визначає той чи інший 
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метод доступу до середи відповідно до існуючих міжнародних стандартів; 
керуючі процедури (або процеси керування); механізм призначення та обробки 
пріоритетів; реалізація відмовостійкості мереж.  

Для всіх КП обрана мова Delphi з використанням ООП, основними 
перевагами якої являються те, що вона дозволяє без перешкод створювати 
власні компоненти та використовувати їх в програмі, і також має потужні 
графічні можливості, які роблять програму більш наочною, цікавою та 
зрозумілою, що відіграє не останню роль при використанні в навчальному 
процесі. Відомо, що при моделюванні мережі значну вагу має питання 
адекватності отриманої моделі. Оцінку адекватності моделі мережі на основі 
КП можливо отримати наступними засобами: зрівняти отримані результати 
роботи моделі мережі на КП з результатами вже існуючих програмних моделей 
інших науковців; зрівняти значення деякої мережної характеристики, що знята 
на моделі мережі, та підрахована з використанням відповідного математичного 
апарату. Але перший підхід досить важко реалізувати (треба мати доступ до 
іншої програмної моделі, що практично неможливо), а другий підхід можливо 
реалізувати (провести відповідний математичний розрахунок при спрощених 
умовах функціонування програмної моделі мережі). 

На «Token Bus», «FDDI» та «Study-AnyLAN» отримані авторські свідоцтва 
[7], [8], [9] відповідно. Організація моделювання маркерних технологій 
відбувається за наступною схемою: основні положення та фундаментальні 
принципи технології; обмеження, початкові дані, результуючі характеристики 
програми та її структура; тестування та апробація.  

 
 
5.2. Комп’ютерна програма «Token Bus» 
 
Основні положення та фундаментальні принципи технології Token Bus. У 

методі маркерного доступу до шини розрізняються чотири черги запитів для 
зберігання кадрів, які чекають на передачу (класи доступу). Кожна станція 
мережі повинна мати один таймер утримання маркера для 6-го класу та три 
таймери обертання маркера для трьох нижчих класів доступу (4, 2 та 0); 
розроблена відповідна діаграма станів канального рівня станції мережі, що 
покладена в основу комп’ютерної програми. 

Обмеження, які накладаються на «Token Bus»: розглядається тільки 
процес передачі кадрів та маркера; довжина зв’язків між станціями мережі не 
враховується; станції мережі підключені в суворо визначеній послідовності; 
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довжина заявки, що генерується, не потребує розбиття на кадри. 
Початкові параметри «Token Bus». Діалогова форма, де користувач 

вводить дані для подальшого моделювання, складається з наступних елементів: 
швидкість передачі даних; кількість станцій мережі; інтенсивність генерації 
заявок; кількість кадрів, які передає станція мережі за час утримання маркеру; 
довжина кадру даних; у полі «Вхідний потік» є можливість обрати закон 
розподілення вірогідностей часу появи заявок на станції мережі; у полі «Поява 
заявки» для кожного класу доступу вказується відсоток появи заявок; у полі 
«Тип моделі» можна обрати моделювання в стійкому стані або з підключенням 
керуючих процедур; за результатами  введених параметрів мережі в полі 
«Константи» розраховуються значення часу утримання маркеру та часу 
обертання маркера за відомими формулами. 

Результуючі характеристики «Token Bus»: максимальний час очікування 
заявки в черзі для кожного класу доступу; час реакції мережі; корисна 
пропускна спроможність мережі розраховується за формулою: 

мод

бд
k

t
klC ⋅

=                                                     (1) 

де kC  – корисна пропускна спроможність мережі, бдl  – розмір блоку даних 
кадра, k – кількість переданих кадрів; модt – час моделювання. 

 
Структура «Token Bus» складається з наступних форм: «Діалог»; 

«Моделювання»; «Результати». Форма «Діалог» призначена для завдання 
параметрів локальної мережі; існує можливість запуску моделі зі значеннями 
по замовчуванню або зі значеннями, які вводить користувач, що будуть 
знаходитися у припустимому діапазоні, після чого виконується автоматичний 
розрахунок необхідних констант. До форми «Діалог» надходять наступні 
функції: «Ініціалізація початкових значень»; «Уведення користувацьких 
даних»; «Підтвердження введених даних»; «Розрахунок та виведення 
констант»; «Перехід до моделювання». Форма «Моделювання» призначена для 
відображення процесу моделювання локальної мережі за маркерного методу 
доступу до шини з заданими параметрами. Представляє користувачу 
можливість зміни деяких параметрів локальної мережі та відображає стан 
основних параметрів мережі в процесі моделювання. Форма «Моделювання» 
складається з наступних функцій: «Ініціалізація початкових умов»; «Генерація 
заявок»; «Передача даних»; «Оцінка стану моделі, створення відгуків»; 
«Відображення стану моделі». Форма «Результати» призначення для 
виведення вихідних характеристик локальної мережі; до цієї форми належить 
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функція «Виведення відгуків» відображає відгуки, що розраховані на момент 
завершення моделювання. Натиснувши кнопку «Результати» з’являється 
відповідна програмна форма з результуючими характеристиками.  

Тестування «Token Bus». Довжина кадру складає  6556088195 =⋅  біт. 
Розрахуємо час передачі одного кадру як 655610/65560 =  мкс; отримане 
значення округлюємо до десятків 65606556 ≈  мкс. Тепер розрахуємо час 
передачі для чотирьох кадрів, як: 2624046560 =⋅  мкс. Відповіді, що одержані на 
КП, та за математичним розрахунком співпадають; можливо вважати, що 
створена модель мережі адекватна.  

Апробація «Token Bus». На основі використання «Token Bus» викладач 
може запропонувати студенту знайти розв’язок задач різної складності з 
придбанням практичних навичок розрахунку часу утримання маркеру станцією 
6-го класу доступу та часу обертання маркеру для 4, 2 та 0-го класів доступу. 

 
 
5.3. Комп’ютерна програма «FDDI» 
 
Основні положення та фундаментальні принципи технології FDDI (Fiber 

Distributed Data Interface), що дозволяє обробляти два типи трафіка 
(синхронний та асинхронний) [17]. За синхронного трафіка необхідно частіше 
передавати дані, але невеликими порціями, а за асинхронного – рідше, але 
великими порціями.  При цьому для різних типів трафіка передбачено різний 
час утримання маркера: для синхронного трафіка – це константа, яка задається 
адміністратором мережі, для асинхронного – змінна, яка залежить від того, як 
швидко маркер обійшов кільце та повернувся на станцію мережі: 

TRTMAXTTHT ас −= _ ,                                                   (2) 

де асTHT (Token Holding Time) – час утримання маркера для асинхронного 
трафіка, MAXT _  – максимально припустимий час обертання маркера по 
кільцю, який визначається під час процедури Claim Token; TRT  (Token Rotation 
Time) – фактичний час обертання маркера по кільцю. 

 
Максимально припустимий час обертання маркера по кільцю FDDI 

визначається за формулою: 
{ }

i
TTRTMAXT

ni≤≤
=

1
min_ ,                                                    (3) 

де TTRT – бажаний час обертання маркера, який виставляють станції мережі (у 
діапазоні від 4 до 165 мс), n – кількість станцій  мережі. 
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За стандартом [17] складені відповідні діаграми станів канального рівня 
станції мережі FDDI (в стійкому стані та при використанні процесів керування 
Claim Token, Beacon), що покладені в основу «FDDI».  

Обмеження, які накладаються на «FDDI»: розглядається тільки фаза 
передачі даних, так як фаза прийому не впливає на відгуки мережі; заявки 
мають довжину, яку не потрібно розбивати на кадри; концентратори не вносять 
затримку при ретрансляції кадрів; усі довжини ліній зв’язку між вузлами та 
діаметр мережі знаходяться у межах зазначеним відповідним стандартом. 

Початкові параметри «FDDI»: інтенсивність генерації заявок на станціях 
мережі; кількість та різновиди вузлів мережі; фізична структура мережі; 
кількість портів Master на концентраторах; значення параметрів THT і TTRT  для 
станцій мережі; довжина генерованих кадрів для синхронного та асинхронного 
трафіків; відсоткове співвідношення появи синхронного та асинхронного 
трафіків; закон розподілення генерації заявок на станціях мережі. 

Результуючі характеристики «FDDI»: максимальне значення TRT ; 
максимальний час очікування заявки в черзі; середня кількість заявок на 
станціях мережі; загальна кількість згенерованих та відправлених заявок в 
мережі; максимальна довжина черги; час «чистої» передачі; час реакції мережі.  

До складу структури «FDDI» надходять «Головний» модуль та об’єкти: 
«Станція мережі», «Концентратор мережі». Об’єкт «Станція мережі» 
забезпечує генерацію заявок по закону розподілення вибраним користувачем, 
після чого заявки становляться в чергу. Паралельно процесу генерації 
відбувається аналіз можливості передачі станцією мережі власних кадрів та 
ретрансляції чужих кадрів. Об’єкт «Концентратор мережі» призначений для 
виконання функцій концентратора мережі, тобто зберігання кадрів, які 
надходять від вузла-попередника та передачу цих кадрів власному наступнику. 
Модуль «Головний» призначений для організації обміну між об’єктами та 
генерації системного часу, а також для передачі його усім об’єктам моделі.  

«FDDI» складається із одного вікна, яке дозволяє користувачеві 
створювати на робочому полі за допомогою кнопок із зображенням станцій 
мережі, концентраторів та ліній зв’язку структуру мережі, що проектується 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Кнопки створення структури мережі FDDI 
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Користувач має можливість змінювати параметри мережі в цілому або для 
окремо взятого вузла мережі. За допомогою кнопок управління моделюванням 
можливо призупиняти процес моделювання та поновлювати його. Модельний 
час відображається в мікросекундах. На рисунку відображені кнопки створення 
структури мережі FDDI: 1 – станція SAS; 2 – станція DAS; 3 – концентратор 
SAC; 4 – концентратор DAC; 5 – лінія зв’язку первинного кільця; 6 – лінія 
зв’язку вторинного кільця; 7 – пошкодити або відновити лінію зв’язку. Меню 
«Настройка мережі» призначене для настройки глобальних параметрів, вузлів 
та моделі. Настройки можливо змінювати до початку процесу моделювання. 
Меню «Настройка мережі» складається із наступних пунктів: «Кількість портів 
Master на концентраторах SAC»; «Кількість портів Master на концентраторах 
DAC»; «Значення параметра THT »; «Значення інтенсивності»; «Відсоткове 
співвідношення генерації синхронного та асинхронного трафіків»; «Довжина 
кадрів даних»; «Закон розподілу заявок»; «Відобразити анімацію». Меню 
«Настройка вузла (станції)» призначене для індивідуальних налаштувань 
окремих характеристик станції мережі. Меню стає доступним тільки при виборі 
однієї із станцій мережі, змінювати параметри можливо до початку процесу 
моделювання. Меню «Настройка вузла (концентратора)» призначене для 
індивідуального налаштування кількості портів Master на обраному 
концентраторі. Меню стає доступним тільки при виборі одного із 
концентраторів, змінювати параметр можливо до початку процесу 
моделювання.  

Меню «Стан вузла» відображає стан обраного вузла під час процесу 
моделювання, всі характеристики вузла змінюються динамічно і не потребують 
завершення процесу моделювання для підрахунку та відображення остаточних 
значень. Меню «Стан вузла» складається із наступних пунктів: «TRT »; «Кадрі, 
що ретрансльовано»; «Наступник по первинному кільцю»; «Попередник по 
первинному кільцю»; «Наступник по вторинному кільцю»; «Попередник по 
вторинному кільцю». Меню «Стан мережі» відображає стан всієї мережі під 
час процесу моделювання та характеристики, що знімаються на моделі мережі; 
характеристики змінюються динамічно і не потребують завершення процесу 
моделювання для підрахунку та відображення остаточних значень. Меню 
«Стан мережі» складається із наступних пунктів: «Максимальне значення 
TRT »; «Максимальний час очікування заявки в черзі»; «Середня кількість 
заявок на станціях»; «Усього відправлено кадрів»; «Усього згенеровано 
кадрів»; «Максимальна довжина черги»; «Час чистої передачі»; «Час реакції»; 
«Максимальний час життя кадру»; « MAXT _ ». 
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Тестування «FDDI». У якості прикладу розглянемо задачу простого рівня 
складності. За допомогою КП створити структуру мережу FDDI, яка 
складається із дев’яти SAS та однієї DAS, двох SAC та одного DAC. 
Призначити SAS параметр TTRT за формулою 2)10( №SAS− , а DAS – за 
формулою 15№DAS ⋅ . Знайти максимально припустимий час обертання маркера 
по логічному кільцю ( MAXT _ ) та виявити станцію-переможця по завершенню 
процесу ініціалізації логічного кільця Claim Token. У якості прикладу одну із 
можливих структур мережі FDDI, що побудовано на комп’ютерній програмі, 
показано на рис. 2. Станцією-переможцем стає SAS№ 9, а значення 

MAXT _ досягає 5 мс, що співпадає з рішенням на КП; можливо вважати, що 
створена модель мережі адекватна. 

 
Рис. 2. Загальна та розгорнута структури мережі FDDI, що проектується 

 
Апробація «FDDI». На основі використання «FDDI» викладач може 

запропонувати студенту знайти розв’язок задач різної складності з придбанням 
практичних навичок: проектування структури мережі FDDI (двійне кільце 
дерев, що складається з первинного та вторинного кілець), яка може працювати 
в двох режимах (True та Wrap), за наявністю спеціальних вузлів (SAS, DAS, 
DAC і SAC) та відповідних до них портів (A, B, S, M); розрахунку 
максимального часу оберту маркера за кільцем і утримання маркеру станцією 
при обробці синхронного та асинхронного трафіків. 
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5.4. Комп’ютерна програма «100VG-AnyLAN» 
 
Основні положення та фундаментальні принципи технології 100VG-

AnyLAN, в основі якої лежить метод Demand Priority (пріоритетний метод за 
вимогою). Робота станцій мережі та концентратора можлива у двох режимах: 
«нормальному» режимі; режимі «монітора», створені відповідні діаграми 
канального рівня, що покладені в основу відповідної КП. У технології 100VG-
AnyLAN концентратору відводиться роль арбітра, аналізуючи пріоритети 
запитів станцій мережі очікують передачі, а також фізичний номер порту, 
концентратор вирішує якій саме станції мережі дозволити передавати дані. 
Вхідна програмна форма «100VG-AnyLAN» передбачає наступні вкладки: 
«Завдання констант»; «Завдання закону розподілу»; «Побудова мережі»; 
«Налаштування програми». На вкладці «Завдання констант» здійснюється 
введення даних: час моделювання, протягом якого здійснюватиметься 
моделювання; інтенсивність надходження заявок на станцію мережі; швидкість 
передачі даних; кількість станцій мережі; довжина блоку даних; ймовірність 
надходження заявок високого пріоритету. На вкладці «Побудова мережі» 
вибирається тип концентратора, відповідно до якого комп’ютерна програма на 
підставі загальної кількості станцій мережі та кількості портів концентратора 
автоматично визначає конфігурацію мережі. 

Результуючі характеристики «100VG-AnyLAN». У процесі моделювання 
на станціях мережі ведеться збір статистки, яка відображається у вигляді 
таблиці: кількість кадрів (переданих, прийнятих і втрачених); довжина черги; 
час «чистої» передачі; середній час очікування заявки в черзі. По закінченні 
процесу моделювання є можливість збереження статистики у файл. Після 
проведення серії експериментів є можливість почергового відкриття файлів з 
результатами для їх подальшої обробки. Крім того, за процесом моделювання 
можна спостерігати в демонстраційному режимі. Під час передачі або прийому 
кадру відображаються адреси передавальної та приймальної станції, їх 
завантаження, а також рух кадру: високого пріоритету червоним кольором; 
низького пріоритету синім кольором. 

Апробація «100VG-AnyLAN». На основі використання КП викладач може 
запропонувати студенту знайти розв’язок задач різної складності з придбанням 
практичних навичок проектування структури мережі 100VG-AnyLAN та 
обробки запитів високого та низького пріоритетів. 
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5.5. Комп’ютерна програма «Study-AnyLAN» 
 
КП включає в себе наступні підсистеми: настройку навчального 

комплексу; електронних карток-завдань студентів; тестування студентів; 
створення/редагування тестових питань. Перші три підсистеми є надбудовою 
до основної моделі мережі («Token Bus», «FDDI» або «100VG-AnyLAN»); 
остання система – це окремо виконуваний exe-модуль, для виклику якого в 
основній програмі передбачена спеціальна кнопка («світлофор»). 
Функціонування «Study-AnyLAN» виконується з налаштування наступних 
підсистем: електронних карток-завдань та тестування. 

Налаштування підсистеми електронних карток-завдань представляє 
введення індивідуальних даних про студентів і заповнення картки-завдання. 
Що стосується налаштування діалогу введення індивідуальних даних, слід 
зазначити, що номер картки виставляється автоматично, останній незадіяний, 
але при бажанні можна призначити вручну. КП не допустить ситуації, що одна і 
та ж картка дістанеться двом або більше студентам, з’явиться повідомлення про 
те, що дана картка вже задіяна. Налаштування підсистеми тестування 
передбачає: введення початкової дати терміну; настройку системи нарахування 
балів; настройку балів за правильну відповідь залежно від складності питань; 
завдання часу на відповідь.  

Як зазначено в [1], одним з найбільш розвинених застосувань аналітики є 
можливість визначення своєї індивідуальної траєкторії навчання: «З ризиком»; 
«Студент, що встигає»; «Громадський студент» завдяки статичним даним 
студентів (наприклад, демографічним даним; минулим досягненням) і 
динамічним даним (наприклад, зразку онлайн логінів; кількості дискусій). У 
нашому випадку пропонується траєкторія навчання «Бонусні та штрафні 
бали». У підсистемі тестування передбачається не тільки нарахування балів за 
правильну відповідь залежно від складності питань, а також від часу відповіді 
з урахуванням  балів. 

Ефективність використання КП. Проведення опитування на протязі 
декількох років в різних академічних групах з дисципліни «Локальні мережі» 
показав, що доцільно мати в базі (за однією технологією)  60 % тестів простого 
рівня,  30 %  тестів середнього рівня  та 10 % тестів вищого рівня. До простого 
рівня слід віднести тести «так/ні?», а також тест «один із багатьох»; до 
середнього рівня – тест на упорядкування та тест на відповідність; до високого 
рівня – тест «багато із багатьох» та «вікно введення». Створення тестів повинно 
відбуватися як на основі теоретичного матеріалу, так і на основі використання 
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КП, що дозволяють формулювати задачі різної складності, які використані в 
дистанційному курсі «Локальні мережі» системи «Лідер».  

Апробація використання КП з дисципліни «Локальні мережі» відбулася на 
третьому курсі студентів спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та 
«Кібербезпека» в Дніпровському  національному університеті залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (кафедра електронних обчислювальних 
машин). Проведено опитування студентів відповідно до технологій: Token Bus; 
Token Ring; FDDI; 100VG-AnyLAN за формами: усне, письмове, тестування в 
системі «Лідер», з використанням КП (рис. 3). Аналіз отриманих результатів за 
різними формами опитуванням студентів, а також на основі КП свідчить про 
можливість підвищення якості програмних результатів навчання за 
технологіями: Token Bus; FDDI; 100VG-AnyLAN. Із рисунку видно, що на 
основі використання КП якість навчання студентів  з дисципліни «Локальні 
мережі»  підвищується  в середньому на  25 %, 20 % та 10 % в зрівнянні з 
письмовим, усним опитуванням та тестуванням в системі «Лідер» відповідно. 
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Рис. 3. Якість навчання студентів за різними формами опитування 
 
 
Висновки 
 
1. Розроблені КП з використанням ООП до моделювання, що спрямовані 
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на формування у майбутніх фахівців залізничного транспорту їх предметної 
компетентності: дослідження існуючих і проектування нових мереж різних 
технологій. Реалізація всіх КП виконана в Delphi, що передбачає інтерактивну 
форму навчання; визначені призначення та структура, обмеження, початкові 
дані та результуючі характеристики кожної КП.  

2. В основу «Token Bus», «FDDI» та «100VG-AnyLAN» покладені 
діаграми станів канального рівня станції мережі за маркерним методом доступу 
до шини, за маркерним методом доступу до кільця та за методом Demand 
Priority відповідно. При організації досліджень станційних та мережних 
характеристик на КП передбачена можливість використання процедур 
керування, що надає результати близькими до реальних. Проведено тестування 
всіх КП: результати, які отримані на них, співпадають з математичними 
розрахунками, що свідчить про адекватність створених моделей мереж.  

3. Використання розроблених КП при вивченні маркерних технологій 
дозволяє студенту знати і розуміти математичні положення та фундаментальні 
принципи, що лежать в основі функціонування локальних мереж, вміти 
описувати їх роботу та виконувати дослідження. Викладач може запропонувати 
студенту розв’язати задачу різної складності з метою формування особистості 
майбутнього фахівця, здатного вирішувати типові та складні професійні 
завдання в галузі залізничного транспорту. 

4. Функціонування «Study-AnyLAN» здійснюється з налаштуванням 
підсистем: електронних карток-завдань та тестування студентів, передбачає 
використання бази тестів за технологіями Token Bus, FDDI та 100VG-AnyLAN з 
урахуванням бонусних та штрафних балів. Апробація використання КП 
відбулася на 3-му курсі спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та 
«Кібербезпека» з дисципліни «Локальні мережі». Виконаний аналіз отриманих 
результатів за різними формами опитуванням. Визначено, що на основі 
використання  КП  якість  навчання  студентів підвищується в середньому на  
25 %, 20 % та 10 % в зрівнянні з письмовим, усним опитуванням та 
тестуванням в системі «Лідер» відповідно. 

Перспективою подальшого дослідження застосування інтерактивного 
навчання вважаємо створення нових КП інших технологій, що 
використовуються в сучасних комп’ютерних мережах та лежать в основі 
інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспорту, для 
організації відповідних експериментальних досліджень.  
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ГЛАВА 6. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

РАЗНЫХ СТРАН  
THE GLOBAL CRISIS AND INNOVATIVE CHANGES IN THE INFORMATION 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF DIFFERENT COUNTRIES 
ГЛОБАЛЬНА КРИЗА ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ  

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ РІЗНИХ КРАЇН  
DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-021 

 
Введение 
 
Два глобальных кризиса, которые были вызваны социальной и 

информационной революциями сотрясли системы образования всех стран в 
начале второй половины XX века. Социальная революция, нацеленной на 
снятие противоречия между инерционностью системы образования и высоким 
темпом развития науки, техники, политики и других областей 
жизнедеятельности, стала причиной первого кризиса в образовании. 
Информационная революция, одной из предпосылок которой было стремление 
снизить эффект быстрого устаревания приобретенных знаний, породила второй 
кризис. Что, в целом, привело к смене образовательной концепции и, как 
результату, к реформам образования в ряде стран, имеющих не 
социалистический формат развития. Эти страны решали проблему обеспечения 
перманентного образования, необходимость которого была обусловлена 
высокой скоростью обновления системы научных знаний, возрастания их 
информационного объема [1], ориентированного на непрерывно 
обновляющиеся в соответствии с потребностями рынка труда умения и навыки. 
Эрик Де Корте, бельгийский профессор Центра педагогической психологии и 
образовательных технологий, отмечает, что социальные сдвиги, произошедшие 
в XX в., «…вызвали к жизни постоянно растущую общественную потребность 
в приобретении всеми гражданами навыков грамотности высокого уровня, 
таких как критическое мышление, решение комплексных задач, управление 
процессом собственного обучения, а также информационных и 
коммуникационных навыков» [2]. Он подчеркивает, что присущая системе 
образования консервативность обусловливает ее замедленную реакцию на 
изменения, происходящие в обществе, при этом возникает «…неуклонно 
растущий разрыв между тем уровнем образования, который необходим 
жителям современного сложного мира, и тем, который они получают». В 
работе [12] показаны особенности образования в новом обучающемся 
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обществе: обучение на протяжении всей жизни; ответственность за 
собственный прогресс в обучении; приоритет оценивания в обучении с целью 
выявления достигнутого прогресса, а не для применения санкций за неудачи; 
развитие личностных компетенций обучающихся, формирование их 
общечеловеческих ценностей, признание командного духа; партнерство 
учащихся в процессе обучения, учителей, родителей, работодателей и 
общественности, которые действуют сообща. Но ко всему перечисленному 
можно было прийти, лишь преодолев кризис. 

 
 
6.1. Пути выхода из кризиса образования стран не социалистического 

пути развития 
 
В работе [13] представлен анализ опыта разрешения кризисных ситуаций в 

разных странах мира, выявлены направления, определяющие стратегию реформ 
в странах не социалистического блока в конце XX в. К основным из них 
отнесены:  

•  финансирование образования;  
•  отказ от стереотипов в образовательной системе и ее перестройка; 
•  реформирование содержания образования.  
 
6.1.1. Выход США из кризиса образования 
Правительство США в период 2008-2009 гг. обеспечило финансирование 

различных программ развития высшего образования, здравоохранения, 
энергетики, инфраструктуры и т.д. Для разрешения кризиса был разработан 
пакет реформ разных сфер экономики, финансов и общественной жизни. 
Реформы основывались на «программах роста инвестиций: в образование и 
науку с целью закрепить лидерство США в области высоких технологий; в 
системы начального и среднего образования для их улучшения; в колледжи для 
расширения возможностей получения в них бесплатного образования и т.д.» 
[3]. В университетах США в настоящее время реализуется финансируемая 
государством программа развития естественнонаучного школьного 
образования - организуются бесплатные летние школы для подростков, в 
которых школьники изучают физику, химию и математику. Концепция 
образования в США имеет строгое направление на развитие самостоятельного 
мышления обучающихся. 
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6.1.2. Выход Сингапура из кризиса образования   
В Сингапуре разработали интересный «промоушен», в котором ставка 

была сделана на человеческие ресурсы, что в комплексе с другими мерами 
способствовало быстрому развитию как образования, так и экономики 
Сингапура. Безусловно, увеличение инвестиций в сферы жизнедеятельности 
человека, где на первом месте значилось образование, а далее – здоровье и 
профессионализм, существенно поддерживало программы развития 
человеческих ресурсов Сингапура. Существенно вознаграждались такие 
свойства личности, как предприимчивость и творческая деятельность. Как 
отмечает ?? «…создание стимулирующей среды, которая мотивировала бы 
каждого человека учиться на протяжении всей жизни, получать новые знания и 
навыки, осваивать технологии, развивать дух инноваций и 
предпринимательства, уметь рисковать и брать на себя ответственность и 
обязательства», чтобы воспитать «…открытых миру лидеров, способных 
работать в команде» [4].  

 Сингапур создал централизованную, интегрированную, 
сбалансированную и хорошо финансируемую систему образования. Ее 
стратегические особенности включают подготовку высококвалифицированных 
учителей, создание современных методик преподавания, развитие 
инфраструктуры для применения информационно-коммуникационных 
технологий в образовании. Эту стратегию подхватили страны Юго-Восточной 
Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и др.). Именно эти усилия 
привели к значительному росту результаты школьного образования Сингапура 
и вышеприведенных стран.  

В естественнонаучном образовании методы и содержание обучения 
сингапурских школьников направлены на развитие активной познавательной 
деятельности. В работе [4] показано, что формирование экспериментальных 
умений школьников, играет существенную роль в развитии познавательного 
интереса. Например, в учебниках физики физические закономерности 
описываются в метапредметном контексте - с привлечением бытовых и 
прикладных технических примеров. Таким образом, Сингапур показал пример 
инновационного подхода к развитию личности. 

 
6.1.3. Выход стран Европы из кризиса образования 
Реформы стран Европы были нацелены на установление взаимосвязи 

между их системами образования. Как результат реформ может служить 
разработка EQF - The European Qualifications Framework for lifelong learning 
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(Единая Европейская справочная база квалификаций для обучения на 
протяжении всей жизни). В базу входят системы квалификаций европейских 
стран вместе, она способствует мобильности граждан между странами и тем 
самым облегчает их обучение. База EQF охватывает все уровни образования (их 
всего восемь) как профессиональной, так и академической подготовок [5]. 
Единые квалификационные требования в европейских странах привели к 
модернизации систем образования и их взаимосвязи. После их введения 
возросла возможность трудоустройства, мобильности и социальной нтеграции 
рабочих и обучающихся в Европе.  

Положение в области естественнонаучного школьного образования было 
настолько плачевным, что привлекался опыт неевропейских стран. Например, в 
конце 1980-х годов в Великобритании были введены обязательные 
национальные программы среднего образования, в рамках которых требования 
к уровню подготовки по физике почти полностью совпадали с американскими 
стандартами. Интеллектуальное развитие личности стало выставляться на 
первый план в целях образования. Например, в Женеве частная 
негосударственная организация «Международный бакалавриат» (IB, 
International Baccalaureate) [14] предлагала высококачественные универсальные 
школьные программы международного образования, ориентированные на 
высокий уровень интеллектуальной подготовки. Выпускникам школ 
международного бакалавриата, получившим диплом IB, предлагалось 
обучаться в одном из престижных университетов мира, например, таких как 
Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Принстон, Имперский колледж Лондона, 
Национальный университет Сингапура и т.д.  

 
6.1.4. Выход Австралии из кризиса образования 
Также как и в Сингапуре, в Австралии к качеству образования подошли с 

позиций национальных микроэкономических реформ [6]. Проведенные 
реформы были направлены на улучшение качества преподавания учителей. В 
2010 году был основан Австралийский институт педагогического лидерства, в 
котором разработали профессиональные стандарты для учителей и 
руководителей школ, единые по всей стране [6]. Новые стандарты 
профессиональной подготовки для поддержки реформ на национальном уровне 
учитывали: 

– поощрение и вознаграждение учителей за качественное преподавание; 
– систему управления профессиональным обучением для учителей, 

директоров школ и прочего школьного руководства; 
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– высокую мобильность преподавательских кадров Австралии; 
– взаимное сотрудничество с институтами высшего образования для 

обеспечения высокого качества начальной педагогической подготовки, 
разработку новых методик обучения. Специалисты правительственного 
департамента образования Австралии оценивали качество подготовки 
школьников по показателям, основными из которых являлись компетенция и 
квалификация преподавателей и школьного руководства. Австралийская 
конституция обязывает правительство каждого штата предоставлять 
образование в штате и аборигенам, что является приоритетом, и некоренному 
населению. Приоритетные направления правительства Австралии помимо 
финансирования школьного образования предполагали: 1) повышение уровня 
прозрачности системы образования с целью улучшения как результатов 
обучения учащихся, так и функционирования школьной образовательной 
системы; 2) сокращение разрыва в образовательных результатах между 
коренным и некоренным населением, что представляет собой путь к 
социальному и экономическому процветанию нации [6]. С 2008 года действует 
национальная программа оценок грамотности по английскому языку и 
математических навыков школьников NAPLAN (National Assessment Program – 
Literacy and Numeracy), которая ежегодно охватывает учащихся 3-го, 5-го, 7-го 
и 9-го годов обучения. Результат действия программы  оценивался тестами, 
выявляющими степень сформированности специальных навыков (в российской 
школе такие навыки называются общеучебными или метапредметными). 
Оценивалась и индивидуальная динамика навыков учащихся за предыдущие 
два года. Ее суммирование по всем учащимся позволяло оценить работу 
школы, в целом. Таким образом, инновационный подход к развитию личности в 
Австралии реализован через обеспечение условий для реализации каждым 
школьником страны его индивидуального потенциала. 

 
6.1.5. Выход Финляндии из кризиса образования  
Финское общество отличается небольшой численностью и преобладанием 

этнически однородного населения, а также уважительным отношением к 
преподаванию и начитанности. Труд учителя хорошо оплачивается. Ценится 
профессионализм учителей и сотрудничество учителей и внутри своей школы, 
и между разными школами [7]. При возникновении учебных проблем финские 
учителя имеют возможность немедленно вносить коррективы в процесс 
обучения, также они свободны в выборе методики преподавания. Обеспечение 
равных образовательных возможностей для всех обучающихся является 
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основным принципом финского образования. Учителя уделяют много внимания 
отстающим ученикам и стремятся довести всех до среднего уровня. 
Психологически безопасные и комфортные условия обучения обусловливают 
высокий уровень эффективности обучения и не требуют привлечения 
инноваций. 

 
6.1.6. Выход Южной Кореи из кризиса образования  
Как отмечается в [15], при вхождении Кореи в мировую информационную 

и образовательную среду потребовалось реформировать систему образования и 
перейти от закрытой системы, ориентированной на производителя, к открытой, 
направленной на потребителя. В рамках реформ распределение учеников по 
классам зависело от их способностей и успеваемости – так называемый 
«дифференцированный учебный план» [8]. В средней школе эта 
дифференциация распространялась только на пять основных предметов: 
математику, английский и корейский языки, естествознание и социальные 
дисциплины, а в старшей школе учащиеся –свободно  выбирали учебные 
предметы. Целью реформ было в новых условиях развития демократического 
общества и рыночной экономики сделать образование социальным гарантом 
стабильности. Организация учебного процесса, воспитательная работа и 
внеучебная деятельность в южнокорейских школах и вузах направлены на 
свободу творчества и убеждений. Математике и естественным наукам в школах 
уделяется особое внимание. 

Закон о повышении статуса учителей в Южной Корее обусловил высокое 
социальное положение преподавателей. Этим же законом устанавливалась 
ответственность государства, местных органов власти и других общественных 
организаций за создание и соблюдение условий, в которых гарантированы все 
права учителей. В рамках данного закона главной обязанностью педагогов 
является самосовершенствование их личности и повышение профессионализма 
и квалификации, которые необходимо направить на «развитие образования». 
Новый закон об образовании задекларировал «внесословность» образования и 
определил ответственность родителей за получение их детьми бесплатного 
начального образования. Законодательно определены школьное питание и 
многие другие вопросы. В рамках реформ решались и другие важные вопросы - 
равноправие мужчин и женщин в получении образовательных услуг, 
физическое и сексуальное воспитание, переход к электронной школе, 
здравоохранение в сфере образования, а также проблемы поощрения вклада в 
развитие системы образования, науки и техники. В Южной Корее было 
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разработано большое количество локальных актов, в которых пояснялись и 
регулировались все виды деятельности участников образовательного процесса 
на каждом образовательном уровне.  

 
 
6.2. Выход России из кризиса образования 
 
Кризисные явления в российском образовании стали заметны в конце  

XX в. Неустойчивость экономики отразилась в первую очередь на 
естественнонаучной области образования, требующей непрерывного 
финансирования экспериментальной базы. Перечисленные в параграфе 1 
особенности образовательных реформ других стран в разной степени развития 
можно было отыскать и в реформах российского образования, за исключением 
такого элемента, как личностные компетенции.  

В России перемены в системе образования начались с принятия нового 
Закона РФ «Об образовании» в 1992 г. № 3266-1 [9], приведшего к новой волне 
реформ, вызвавших существенные изменения в системе образования. Далее 
реформы проводились в соответствии с Национальной доктриной образования 
в Российской Федерации и Концепцией модернизации российского 
образования, разработанной на период до 2010 г. Согласно Концепции 
«…страна должна разрешить свои назревшие социальные и экономические 
проблемы не за счет экономии на общеобразовательной и профессиональной 
школе, а на основе ее опережающего развития». Общеобразовательная школа 
рассматривалась в программе модернизации как базовое звено образования, 
обеспечивающее ориентацию процесса образования «…на развитие его 
(обучающегося – прим. авт.) личности, его познавательных и созидательных 
способностей». Что подразумевает формирование целостной системы 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 
компетенций, определяющих современное качество содержания образования. 
Изменения, происходящие в российском образовании сегодня, подтверждаются 
различными нормативными документами Российской Федерации. Разработаны 
приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО) и 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 гг.. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года ставит главной стратегической 
целью государственной политики в сфере образования повышение доступности 
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качественного образования, которая реализуется путем решения приоритетных 
задач, таких как: 

• обеспечение инновационного характера базового образования; 
• модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития; 
• создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 
• формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг. 
К одной из значимых задач программы модернизации российского 

образования можно отнести задачу разработки и внедрения единого тотального 
контроля образовательных результатов. Ее решение получено путем введения 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-м и Государственной итоговой 
аттестации (ГИА) в 9-м классах. Неоспоримым достоинством ЕГЭ является 
возникшая возможность использования выпускниками его результатов для 
поступления в ВУЗы.  

 
6.2.1. Школьный российский стандарт первого поколения 
Не менее важной была и задача программы модернизации российского 

образования, направленная на стандартизацию общего образования. Разработка 
в ее рамках Государственного стандарта общего образования (ГСОО, 2004 г.) 
была нацелена на обеспечение гибкости требований к формированию 
содержания разных ступеней общего образования – начального, основного и 
среднего (полного). Для этого в рамках закона «Об образовании» с учетом 
основных направлений модернизации в Государственный стандарт общего 
образования (ГСОО) были введены федеральный, региональный (национально-
региональный) компоненты и компонент образовательного учреждения. 
Обязательный для всех федеральный компонент Государственного стандарта 
общего образования (ФК ГСОО, 2004) определял минимум содержания 
основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся и требования к уровню подготовки выпускников. Пример подготовки 
по физике в рамках этого стандарта приведен на рисунке 1.  

Этот стандарт первого поколения, как и прежде, в структуру целей 
включал освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие 
личности. Добавлены были ключевые компетенции, под которыми 
подразумевается способность практического применения приобретенных 
знаний и умений. Несмотря на то, что одной из целей являлось развитие его 
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Рисунок 1. Схема подготовки по физике учащихся 

общеобразовательных школ в рамках государственного стандарта общего 
образования первого поколения (ФК ГСОО, 2004 г.). 

 
(обучающегося) личности, стандарт не включал личностные достижения, 
межпредметность и способы овладения навыками познавательной, учебно-
исследовательской и прочими видами деятельности, которые, важны, в 
частности, при самостоятельной работе обучающихся по предмету «Физика». В 
целом, система подготовки по физике оставалась прежней по формам, 
методикам и способам наполнения содержания предмета «Физика». В ее основу 
был положен опыт советской школы, направленный на формирование знаний, 
умений и навыков по требованиям, сформулированным к уровню подготовки 
выпускников. Требования давались в деятельностной форме в соответствии с 
обязательным минимумом по ступеням общего образования и учебными 
предметам в двух форматах – то, что контролировалось, и то, что 
рекомендовалось. Этот стандарт не оправдал возлагаемых на него ожиданий.  

 
6.2.2. Школьный российский стандарт второго поколения 
В стандарты второго поколения в 2012 г. были включены новые 

результаты подготовки – компетенции. Такое новшество следовало ожидать 
после введения обновленного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., в котором один из принципов 
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государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования определял «…обеспечение права на образование в течение всей 
жизни в соответствии с потребностями личности» [10].  

В стандарте второго поколения (ФГОС) отражен новый ориентир 
российского образования. Следует отметить, что переход на ФГОС 
осуществляется, как было указано выше, поэтапно во всех школах страны 
одновременно. В соответствии с положениями закона «Об образовании в РФ» в 
федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) основного 
и среднего общего образования введены следующие новшества [10]. 

1. Критерии к качеству обучения представлены требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы (ООП), ее 
структуре и условиям реализации.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников, представляемые ранее 
в виде знаний, умений и навыков, сформированы во ФГОС как требования к 
результатам освоения ООП и включают предметные (знания, умения и навыки), 
а также новые – личностные и метапредметные – результаты. 

3. Обязательный минимум содержания образовательной программы 
заменен на требования к структуре ООП в части содержательного раздела и 
дополнен двумя новыми разделами – целевым и организационным. 

4. На всех уровнях образования во ФГОС установлены требования к 
следующим условиям реализации ООП: кадровым, финансовым, материально-
техническим, психолого-педагогическим и информационно-методическим. 
Новые технологии психолого-педагогического воздействия на развитие 
личности должны были бы находиться в психолого-педагогическом блоке 
требований к условиям, однако содержание этого блока по объему существенно 
уступает всем остальным и уложено в шести общих положениях. 

Программы содержательного раздела дополнены двумя новыми 
требованиями – развития УУД (универсальных учебных действий) и 
коррекционной программы. Программы отдельных учебных предметов, кроме 
прочего, должны содержать результаты освоения конкретного предмета – 
личностные, предметные и метапредметные. На стандарт второго поколения 
уже полностью перешли 7–9-е классы общеобразовательной школы, а 10–11-е 
классы – лишь частично, в экспериментальном режиме. Полный переход 
начинается с 2020 года.  
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Рисунок 2. Схема подготовки по физике учащихся 

общеобразовательных школ в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС, 2012 г.). Новые по 

отношению стандарту первого поколения элементы выделены жирным 
контуром 

 
Упомянутые выше изменения видны на схеме примера подготовки по 

предмету «Физика». (см. рисунок 2). Новые по сравнению со стандартом 
первого поколения элементы в ней выделены жирным контуром. Ситуация 
осложняется тем, что введенные во ФГОС новые результаты, которые должны 
быть достигнуты выпускниками школ – личностные и метапредметные – 
содержат большой круг вопросов, относящихся к области психологии. 
Психологические же технологии, с помощью которых можно достичь 
названных результатов, в школу пока не поступили. Схема на рисунке 2 не 
является детальной. Мы раскрыли состав лишь тех элементов, которые сочли 
важными для обучения физике. Обозначенные на схеме нововведения 
демонстрируют существенные изменения в школьном стандарте второго 
поколения, например во ФГОС для старшей общеобразовательной школы [11]. 

Итак, вышеописанные факты показывают, что российское образование 
претерпевает изменения, вектор которых установлен федеральными 
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документами и направлен на личность, однако их внедрение сопровождается 
определенными трудностями, особенно в части создания условий для 
достижения учащимися метапредметных и личностных результатов. 

 
 
Выводы 
 
На основе проведенного анализа выхода из кризиса образования разных 

стран, в том числе, Россия, США, Сингапур, страны Европы, Австралия, 
Финляндия и Южная Корея установлено общее для всех стран инновационное 
направление в образовании, ориентированное на развитие личности. 
Направление сформировалось в результате поиска странами путей выхода из 
глобального кризиса В результате реформ в вышеперечисленных странах 
образование было переориентировано на учет потребностей человека в знаниях 
и развитие его личностных компетенций; совершенствование форм и способов 
обучения на дисциплинах по выбору; индивидуальные траектории обучения; 
многоуровневую дифференцированную систему набора базовых дисциплин и 
многое другое. Таким образом, пути преодоления кризиса в образовании в 
разных странах мира имели одну общую тенденцию перемен – развитие 
личностных компетенций обучающихся. 
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ГЛАВА 7. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МОДУЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

POSSIBILITIES OF USING SOFTWARE MODULES IN TRAINING 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ В НАВЧАННІ  

DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-014 
 
 
Introduction 
 
The paper considers the possibilities of using software products in the field of 

education. Some instrumental techniques are discussed. 
 
 
7.1. Types of training programs 
 
Normally the basis for classification are the features of educational activity of 

students in the programs. The majority of authors identify four types of training 
programs:  

• Training and supervising 
• Mentoring  
• Simulation and modeling  
• Educational games 
Training programs designed to secure the same acquired skills. That is, it is 

assumed that the theoretical material has been studied [1, 2]. These programs offer 
the student at random to answer questions and solve problems about a given topic. In 
the end they count the number of correctly and incorrectly solved tasks. The student 
learns about the correctness of the solved tasks either immediately after a response or 
at the end, when all phases completed. With the proper settings, after an incorrect 
response, the program can give assistance in the form of tips.  

Mentoring programs offer students the theoretical material for the study. Tasks 
and questions are in these programs for management training. So if the answers given 
by the student is incorrect, the program can return to re-learning of theoretical 
material. When using this program, the student simultaneously studying the theory, 
and verifies only that knowledge.  

Program mentoring type are direct descendants of funds programmed training 60 
years. In the sense that the basic theoretical source of modern e-learning is considered 
programmed instruction. In the publications by foreign experts, and today the term 
"programmed learning" to understand modern computer technology. One of the 
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founders of the concept of programmed training is the American psychologist B. F. 
Skinner.  

The program, which is understood as an ordered sequence of recommendations, 
is the main element of the programmed training. Recommendations are transmitted 
with teaching machines or programmed textbooks. They are trainees. There are 
several known varieties of programmed learning:  

1. Linear programmed instruction. 
Linear programmed instruction was founded by B. F. Skinner, Professor of 

psychology at Harvard University. He first presented his concept in the middle of the 
last century. When it was created, Skinner relied on behavioral psychology. In 
accordance with it, all learning is based on the principle of S-R (S – stimulus, R - 
reaction), i.e., the appearance of some factors and reactions to them. According to 
this concept, for any, respectively, enhanced, reactions characterized by the tendency 
to repetition and consolidation.The main encouragement for the student is the 
confirmation of each successful step by the program.  And given the simplicity of the 
reaction, the possibility of making a mistake is minimized. 

 The linear program, as Skinner implied, is characterized by the following 
features: 

 • Didactic material is divided into small parts.  They are called steps that 
trainees overcome relatively easily and gradually. 

 • Questions that are contained in a separate program framework should not be 
very difficult so that students do not lose interest in the work. 

 • Trainees themselves provide answers to questions, attracting the necessary 
information for this. 

 • During training, students are immediately informed that the answers given are 
correct or correct. 

 • All students take turns passing all the framework of the program, but everyone 
does it at a convenient and comfortable pace. 

 • In order to avoid automatic memorization of information, one and the same 
thought is repeated in different versions and formulations, as well as in several 
program frames. 

2. An extensive program.  
The author of the concept of branching programming is Norman A. Crowder. 

The extensive program gives the user to choose one correct answer among several 
incorrect. As did the author choose the right answers will require considerable mental 
abilities of learners, in contrast to remembering any information. He also was 
considered a kind of type of feedback immediate confirmation of the correctness of a 
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response.  
Understanding Crowder, questions, aims:  
• To check the student knowledge of the material.  
• If the answer is to send the learner to justify the correct answer material.  
• Ability to consolidate information with exercise.  
• Elimination of machine learning through repetition of information.  
• Formation of the necessary motivation of the student.  
If the basis of the linear program is the desire to avoid mistakes, the branched 

program is not intended to reduce the number of errors in the learning process. Their 
Crowder believes the opportunity to detect shortcomings and gaps in the knowledge 
of trainees. Due to this fact, his program can say that it boils down to "management 
thinking", while the linear program is reduced to "manage answers".  

However, gradually both classical linear and branched programmed learning 
gave way to the mixed forms. It's for the best, because in such systems there are 
positive aspects as one type or the other [3, 4].  

On the structure of the PPP, which implement the programmed approach, 
characterized by the presence of the following blocks [15]: 

• Unit indicative framework for action (CCCS), which contains text and graphic 
presentation of the theoretical foundations of some section of the automated course.  

• Control and diagnostic unit, which controls the assimilation of OOD and 
manages training.  

• Block the automated control of knowledge, which forms the summative 
assessment of the knowledge of the student.  

At the moment there are several kinds of organization programs mentoring type, 
which is also referred to as algorithms programmed training.  

• Consistently-training algorithm. The initial phase of the task is relatively 
simple. He prepares the second, in turn, slightly more complex, second, third, etc. the 
Final stages have a fairly high level of complexity [5, 6].  

• In parallel, the preparatory algorithm. The primary elements of tasks 
independently from each other, prepare the following for them an integrated element 
of a higher level.  

• Consistently correcting algorithm. The primary elements of the task have a 
high level of difficulty, and each subsequent element corrects the previous.  

• Parallel-adjusting algorithm. The learner is offered a comprehensive, high level 
component, where the subsequent elements play a suggestive role, independently of 
one another.  

• A work-stealing algorithm. Are two array elements A (N) and (N). They can be 
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concepts, relations, actions, characteristics, etc. From the student is required to 
establish a logical correspondence between them.  

• Analytical algorithm. Proposed elements of A (N). You must install the 
appropriate belonging each to one of the classes In (K).  

• Synthesizing algorithm. The elements of the array A (N) are divided into 
subgroups. The task of the learner is to establish the criteria by which classified 
elements.  

• Algorithm ordering. The elements of the array A (N) you must order according 
to some specified criteria (K). The algorithm requires from the user a complex mental 
activity.  

Most such systems allow the teacher to make training and controlling tasks with 
different response types [7, 8]:  

1. With a selective response. The learner proposed assignment or question and 
set of answers. It needs to choose one of them , in his opinion, correct.  

This variant of the task that is most convenient for machine checks (e.g. on a 
computer). The machine analyzes only the number that is easily determined the 
correct answer. But the job with selective response are also a number of 
disadvantages, namely: the need for mandatory submission of a correct answer and 
the possibility of guessing. Thus mental activity of the learner is limited. But these 
shortcomings can be rectified by the creative and witty writing such assignments.  

The probability of guessing the correct answer is minimized by following simple 
techniques:  

• Repeating several times the same meaning, but different in the form of a 
question.  

• Increase in the number of answers possible (when, for example, of the five 
responses, the probability of guessing correct is 0.2).  

• An increase in the number of correct answers to two or more variants. To find 
the answers in the tasks necessary so that they were believable and Ravnopraviye for 
the student.  

2. With a partially-constructed response. Tasks of this type are intermediate and 
a link between the jobs sample and response svobodnovihrevym. Partially-
constructed response, as its name implies, is made up of parts suggested by the 
teacher. This method is used for assignments in the definition, laws, theorems, 
standard language and other things. As a rule, not all elements of the task are 
included in the correct answer, and the order of their selection is not rigid [9, 10]. 

3. Free-constructed response. Tasks of this type are most preferred for 
automated learning and monitoring. They allow the listener in a natural language to 
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communicate with the computer. This is similar to the traditional dialogue of the 
student and the teacher. Tasks with free-response design is the most challenging to 
the learner and require a good preparation. Because such tasks completely exclude 
the possibility of guessing, and require hard mental work before entering into the 
computer a response. But at the same time dramatically increases the complexity of 
the activities of the teacher.  

The standard can usually contain, as a rule, no more than 80 characters, 
including spaces. The student response to the question compared to the text of the 
standard, while analyzing their similarities and differences. In the end, produced the 
corresponding characteristic answer: "right", "wrong" and "alleged". Then the 
program goes to the frame of the script that corresponds to the obtained basis.  

Thus, the teacher, the author of the course, forms the frames imposed on the 
student depending on the sign of the answer. This creates the illusion of 
"understanding" system meaning the entered phrase and live chat, since different 
answers to the same question, and the learner receives a different response of the 
computer [11, 12].  

 
 
7.2. About some instrumental systems 
 
In modern instrumental systems implement the following methods comparison 

of the reference response with the response received from the student:  
1. Analysis by key words. This method is simple and universal. Pre-entered by 

the teacher, the reference response used by the computer as the key. With it and 
compares the response of the student. The key can be a single character, word or 
group of words.  

It is possible to achieve quite good results when working with the method 
keyword. But to apply this analysis it is necessary rather cautiously, because of the 
ability to recognize the meaning with it is limited. A huge lack of key search is that 
the response is not recognized if the student rearrange the words inside the key. 

2. Parsing using the symbols of the partial response processing of the learner. 
This method of analysis is best used when you want to compare is not the key, and 
hard to reference. Each extra character is considered a bug, spaces are not ignored. 
Using this method, is performed as if the character-by-character comparison of the 
response with the standard. Only match characters response characters of the Etalon 
response can be considered correct [13, 14].  

However, when students work with the course may occur such a situation when 
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necessary for a more correct interpretation of the meaning of the response, to make 
some deviations from the rules of direct comparison.In this case, the parsing method 
provides a means of partial processing of the learner's answers. 

 Characters with partial processing of the response, the so-called special 
characters included in the standard of the answer, will allow to ignore one or more 
characters or words in the student’s response when it is compared with the standard.  
All other characters that differ from the characters of partial processing, in the text of 
the student must follow in the same order as in the standard of the answer. 

 3. Logical analysis.  The logical method of analysis gives the student the 
opportunity to formulate an answer in a freely-designed form.  His answer may be a 
phrase or sentence in which there is no strict definition of the word order.  They may 
ignore endings or other parts. 

 The main difference of this method is that it completely eliminates the need to 
list all possible sequences of keywords if a verbose answer is considered.  Because, 
unlike analysis by keywords, this method makes it possible to analyze several answer 
options using one standard. 

 The purpose of this activity is to overcome the over-presetness of the learner's 
answers, which is a common and almost the main drawback of many teaching staff. 

The disadvantages of such programs are:  
• A significant decline in motivation in the course of the program.  
• The emergence of the knowledge gaps that appear because of involuntary 

distraction in the process, as well as the weakening system linking knowledge, in the 
absence of intonational selections [15, 16].  

• High complexity in the organization of educational dialogue, as well as the 
complexity of the programs involved in the diagnosis and management of learning.  

These programs are often developed its own language of programming. They 
have their own interface, which is designed for developer, not programming skills. 
This is needed due to the high complexity of the process of writing training programs.  

There are a large number of instrumental programs of this kind and they still 
continue to be developed. Their common shortcomings is the first of the above 
mentioned high complexity, difficulties with organization when used in real schools. 
Organizational difficulties connected with the fact that such programs absolutely 
cannot be used in the structure of the lesson due to significant differences in the 
learning pace of different students. The same methodological difficulties appear in 
the fact that methodological decisions and moves when the presentation of theoretical 
material offered by developers may not appeal to many teachers. They may simply 
not agree with those ways that are used in the program. In the work of good teachers, 
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interested in the result, many creative and original moments. In programs that do not 
meet often because of the importance of these developers don't realize until the end 
[13].  

Program 3-type modeling based on graphic and illustrative capabilities of the 
computer on the one hand, and computing, on the other. They allow a computer 
experiment. With the help of these programs the student can not only observe on the 
display screen some process, but to influence its course of supply commands from the 
keyboard, thereby changing the values of the parameters.  

Program 4-type the game gives the student a certain imaginary environment or 
the world that exist only in the computer. They are represented by a set of features 
and tools for their implementation. Using the program provided funds necessary for 
the realization of the opportunities associated primarily with the study of the game 
world and activities in it. This leads to the development of student cognitive skills 
and interest in self-discovery of regularities.  

The greatest distribution received training programs of the first two types.This is 
mainly due to their relatively low complexity, as well as the possibility of unification 
in the development of many blocks of programs.  While programs of the 3rd and 4th 
types require a lot of work from programmers, psychologists, specialists in the field 
of the subject being studied, and teacher-methodologists.  In addition, the technology 
for creating programs of the 1st and 2nd types is now greatly simplified with the 
advent of tools or refillable automated training systems (AOS). 

 The main actions that perform the programs of the first two types: 
 • Presentation of a frame with text and graphic image. 
 • Submission of a question and a list of answer options or a field for entering an 

open answer. 
 • Analysis and evaluation of the response. 
 • Providing help and tips on pressing a special key. 
 They can be programmed easily and unifiedly.  In this regard, the developer of 

the training program can only enter the necessary text into the computer, answer 
options, and optionally draw accompanying pictures on the screen using the “mouse” 
manipulator.  To create a tutorial in this case, programming skills are not needed at 
all.  It does not require serious computer knowledge and is capable of any high school 
teacher. 

The establishment of a training system using tools typically goes through four 
stages [14].  

1. Script development training program. At this stage, the teacher needs to 
determine which section of a training course it will translate into the training 
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program. You also need to consider material information personnel with questions 
and answers to them, so they diagnosed the gaps in knowledge of students, and also 
showed the difficulties that will face the students in mastering material. You should 
develop a flow diagram, a system of relationships between its individual resources 
and fragments.  

2. The input of text for a single frame of the future programme and drawing 
pictures for them. Controlling the formation of fragments: questions, answers, as well 
as ways of analysis of correctness of answers. At this stage, the teacher requires a 
minimum possession of computer functions and capabilities of input and editing, 
which are embedded in the instrumental program.  

3. Then follows the tying of the individual elements of the training program into 
a complete dialog system, the establishment of logical relationships between frames, 
questions and help and, finally, the final development of the program.  

4. The first test programs, the diagnosis of programming errors, making it fixes 
and additions, the need for which will be found in the real learning process.  

It is obvious that such a problem as the lack of a variety of quality programs in 
sufficient quantity helps to solve the creation of training programs by means of 
instrumental systems. The main purpose of such actions is a good translation of 
training programs in a real systematic teaching in school lessons in most disciplines. 
So far, these programs have a genre of "demonstrations" and are not used as often as 
desired.  

As a first step towards the computerization of education should consider training 
and monitoring programs. After all, with the preparation of monitoring programs for 
any section of the training course can handle even a student of the senior class who 
sufficiently knows computer science. The programme is prepared on the BASIC 
programming language or by using tools. Use to work systematically. This will 
largely relieve the teacher from routine such as check writing, control of students ' 
knowledge. The program will not require fundamental changes in the educational 
process, but students will have a powerful incentive to learn. Also issues with the 
lack of students ' assessments.The next problem with computer training is that using a 
computer does not fit into a standard classroom lesson system.  Computer - usually 
used for individual training, when the amount of time is not so limited.  The best 
options for organizing the educational process and the work of teachers have yet to be 
found and put into practice.  It is very important that the student in computer training 
is not limited by a strict time frame and that the teacher does not need to be torn 
among many students.  The ideal solution would be the option in which the teacher 
can communicate with each student, give individual advice on the material being 
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studied and on working with the training program, and help to overcome individual 
difficulties. 

When conducting a lesson using computers, the teacher goes through the 
following phases of lesson planning: 

• Preparation of software (filling shells Supervisory programs and training 
systems relevant teaching materials, the selection of modeling programs, 
accommodation software on the corresponding magnetic disk and checking programs 
for errors and zaposlenosti).  

• Conducting the lesson with the help of educational programs.  
• Summing up (patching tutorials, archiving them for future use, processing of 

results of computer test, removing unnecessary temporary files from magnetic disks). 
A separate and important area of computer use in teaching - the integration of 

subject courses and computer science. The computer is used not only as training tool 
but also as a means of processing information. She, in turn, can turn in the study of 
traditional subjects - mathematics, physics, chemistry, ecology, biology, geography, 
etc. using the tool of software on your PC, you can solve math problems in an 
analytical way, to build charts and graphs, perform calculations in a table to write and 
produce text, diagrams, etc., the Computer acts as tools subject, tool. It brings the 
style of learning activities in lessons to the standards of modern scientific, 
technological and management activities.  

Expectations in this use of the computer associated with the computer 
telecommunications capabilities local and global computer networks. A very 
promising technology training is a method of group research projects, simulating the 
work of real scientific community [11]. This technology includes the following 
points:  

• The strongest motivation of the research. The discovery of some paradox, 
statement of the problem tasks.  

• Search for explanations of this paradox, the construction of hypotheses.  
• Conducting various researches, experiments, observations and measurements, 

literature research, etc. the whole Purpose is to prove or to reject previously 
constructed hypothesis.  

• Group discussion of results, report writing, conducting scientific meetings.  
• The question of the practical application of research results, development and 

presentation of their final project on the topic.  
The project work lasts from two weeks to two months, depending on the size 

and complexity. During the final stages of work on the project usually arise new 
problems, discovered new paradoxes, i.e., it creates reason and motivation for the 
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implementation of new projects. 
 
 
Conclusions 
 
In the presented work, an approach was used related to the use of software for 

teaching students. Some steps of computerization of education are shown. 
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ГЛАВА 8. СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ 
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

THE MODERN UKRAINIAN FAMILY: SALVING A MARRIAGE  
AND DEVELOPMENT ISSUES 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СІМ’Я: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ  

DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-008 
 
 

Вступ 
 
Сім’я, як первинний осередок суспільства, як спільність людей, пов’язаних 

подружніми стосунками, взаєминами батьків і дітей, як структура з важливими 
соціальними функціями, має особливе значення в житті кожної людини. 
Загальновідомо, що вона фокусує в собі практично всі аспекти життєдіяльності 
суспільства і виходить на всі рівні соціальної практики – від індивідуального до 
суспільно-історичного, від матеріального до духовного. Сім’я виступає 
важливим носієм культури та її складових: цінностей, аксіологічних орієнтацій, 
традицій, соціальних норм, правил поведінки тощо. Отже, не дивно, що в 
складних трансформаційних умовах сьогодення проблеми сім’ї привертають до 
себе все більше уваги вчених та дослідників. 

Сім’я як соціальний феномен, що склався у суспільстві, має для кожної 
окремої людини дуже велике значення, і в самому суспільстві становить 
загальновизнану соціальну цінність.  

Велике значення сім’ї, як соціального інституту робить її предметом 
пильної уваги багатьох наукових досліджень – соціологічних, педагогічних, 
правових тощо. Вивченню питання ролі сім’ї як соціального інституту та 
належного середовища для виховання дітей були присвячені наукові праці 
таких вчених, як: Н. Єршова [5], З. Ромовська [9], Я. Шевченко [14], 
В. Рясенцев [10], А. Бєлякова [2], Г. Матвеєв [7] та багатьох інших. 

Найбільш значний внесок у дослідження проблем сім'ї внесли: 
С. В. Дармодехін (державна сімейна політика), А. Г. Харчев [11, 12] (теорія), 
М. С. Мацковський [8] (методологія і методика), А. І. Антонов [11] 
(народжуваність), В. А. Сисенко (стійкість шлюбу), І. С. Голод (стабільність 
сім'ї), В. А. Борисов (потреба в дітях), Л. А. Гордон, Е. В. Клопов (життєвий 
цикл сім'ї), І. А. Герасимова (демографічна типологія сімей), В. Л. Ружжо 
(типологія сімейних груп), І. В. Бестужев-Лада (прогнозування сім'ї), 
Н. В. Малярова (типологія подружніх конфліктів), Т. М. Гурко (молода сім'я), 
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В. Б. Голофаст [4] (функції сім'ї), І. С. Кон (сексуальна поведінка), Е. М. Черняк 
(соціологія сім'ї). 

У дослідженні велику допомогу нам надали роботи таких авторів, як 
А. І. Антонов [1], Ю. А. Гаспарян [3], Т. С. Зубкова [6] та ін., в тому числі і 
закордонних [15-18], в яких показана робота з сім'єю, її структурні та 
функціональні зміни, форми і методи соціальної роботи з молодими сім'ями. 

 
8.1. Соціальна сутність сім'ї та шлюбу 
Усім відомий вислів «сім'я – осередок суспільства». Можна було б 

визначити її і як своєрідну модель або навіть ген суспільства. Адже в сім'ї 
виявляють багато визначальних характеристик останнього. В ній відбиваються 
риси соціального буття. Водночас саме через сім'ю (в ході соціалізації нових 
поколінь) зберігається стійкість і спадкоємність соціуму. В житті будь-яких 
суспільств бувають періоди, коли руйнуються всі зв'язки, коли воно 
розпадається, розвалюється, і лише сім'я залишається місцем, де зберігається 
«соціальний генотип», який передає соціальну пам'ять майбутньому. 

Соціологія сім'ї як спеціальна галузь науки вивчає умови життя сім'ї, 
чисельність і структуру, етапи життєвого циклу, рольову поведінку її членів, 
суспільні функції, мотивацію шлюбів і розлучень тощо [13, с. 147]. 

Звичайно сім'ю визначають як засноване на шлюбі та кровній 
спорідненості об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту і взаємною 
відповідальністю. 

У чому ж полягає соціальна сутність сім'ї? Справа в тому, що маючи 
глибинну природно-біологічну, інстинктивну природу, сім'я пропускає 
історичні суспільні відносини через призму своїх конкретних форм. З'явившись 
у глибині віків, у надрах первісного суспільства, вона пройшла тривалий шлях, 
поки з'явилася сучасна нуклеарна сім'я.  

В будь-якому суспільстві сім'я має подвійний характер. З одного боку, це 
загальна соціальна інституція, а з іншого – мала соціальна група, що має 
специфічні закономірності функціонування та розвитку. Це обумовлює 
залежність сім'ї від суспільного ладу, існуючих економічних, політичних і 
релігійних відносин і водночас досить значну самостійність. У сфері сімейного 
життя традиції дуже стійкі. Вони не змінюються відразу за змінами в 
економічній та політичній сферах суспільства. 

Причинами, що підштовхують людей до створення сім'ї, є потреби 
суспільства та людини. 

Ми вже наголошували на тому, що сім'я – одна з найперших соціальних 
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інституцій. Вона виникла набагато раніше, ніж з'явилися такі соціальні 
інституції, як релігія, гроші, держава, освіта. 

Людське суспільство розвивалось і удосконалювалось, але контроль у 
сфері сімейно-шлюбних відносин все одно існував, адже сім'я залишалася 
потрібною суспільству[13, с. 147]. 

Потреба в існуванні сім'ї для нормального функціонування суспільства і є 
причиною того, що далеко не завжди людина брала шлюб за власним 
бажанням. Упродовж тисячоліть суспільство чи держава спонукало людей до 
цього. Норми, традиції, батьки, закони, суспільна думка, економічні обставини 
вимагали від людини робити це в певному віці, за певних обставин, з певними 
партнерами. 

Проте було б неправильно вважати, що тільки тиск з боку суспільства 
приводив до утворення сім'ї. Кожна людина в усі часи прагнула до цього. 
Причина цього в тому, що людина, як правило, вступає в шлюб з метою 
задовольнити власні потреби. І налічується їх багато: потреба в дітях, в 
батьківстві, контактах з дітьми, їхньому вихованні; потреба в одержанні 
матеріальних засобів існування одними членами сім'ї від інших у разі 
непрацездатності чи в обмін на послуги; одержання господарсько-побутових 
послуг подружжям один від одного; духовне спілкування; одержання 
індивідами психологічного захисту, емоційної підтримки; потреби у 
соціальному просуванні; потреби у спільному проведенні дозвілля; 
фізіологічні, сексуальні потреби тощо [13, с. 149]. 

Отже, люди створюють сім'ю з метою задоволення не окремих, а 
комплексу важливих для особистого життя потреб. Деякі з них можна 
задовольняти і поза сім'єю, але саме в ній їх задоволення здійснюється 
найбільш прийнятним для людини шляхом. У цьому і полягають причини 
міцності сім'ї як соціальної інституції. Досить часто, якщо один шлюб у 
людини був невдалим, вона робить спроби ще раз створити сім'ю. 

На реалізацію функцій сім'ї впливають особливості певних періодів в 
життєдіяльності сім'ї. Єдиної точки зору з приводу визначення періодів 
життєдіяльності сім'ї на сьогодні ще не склалось. Дослідники сім'ї виділяють, 
як правило, такі етапи: перший – від вступу в шлюб до народження першої 
дитини (цей період поділяють ще не три-чотири підперіоди); другий – 
закінчується вступом дитини до школи; третій – досягненням соціальної 
зрілості останньою дитиною; четвертий – створення власної сім'ї останньою 
дитиною [13, с. 151]. 
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8.2. Проблеми розвитку сучасної української сім’ї 
Проблеми розвитку сім'ї умовно можна поділити на дві групи. Перша 

група — це ті труднощі, що є для сім'ї «зовнішніми». Це якісь несприятливі для 
неї умови, створені суспільним макросередовищем, кризовими соціально-
економічними обставинами. Вони не витікають з самої сутності, природи сім'ї, 
а е лише середовищем для її існування. Друга група – проблеми, які існують у 
сфері сімейного життя навіть за сприятливих зовнішніх умов. Вони 
породжуються зміною, самостійним розвитком сім'ї (наприклад, переходом від 
авторитарної сім'ї до демократичної). 

Економічний спад упродовж ряду років призвів до того, що в Україні 
демографічна ситуація вже не керується з боку держави і набуває різко 
негативного характеру. У 1991 р. вперше смертність населення України на 
50 тис. перевищила народжуваність, і відтоді ця тенденція зберігається. 

Чинники соціально-економічного характеру, що виступають зовнішніми 
умовами існування сім'ї, впливають і на саму роль сім'ї в суспільстві, її 
внутрішні тенденції розвитку. Наприклад, втрата сім'єю ролі посередника у 
відносинах між індивідом і суспільством виявляється в тому, що наявність і 
розмір сім'ї тепер є нейтральним, а найчастіше навіть негативним чинником у 
всіх найважливіших моментах життя людини: при влаштуванні на роботу, в 
матеріальному забезпеченні, в підвищенні професійного рівня тощо. 
Багатодітні сім'ї у нас завжди жили гірше, ніж малодітні. Тепер же такі сім'ї 
потрапили в критичну ситуацію. 

Іноді навіть прогресивний розвиток сім'ї породжує труднощі й проблеми. 
Так, перехід від традиційної авторитарної сім'ї до сучасної егалітарної, 
демократичної посилює конфлікти в сім'ї.  

Крім того, впродовж десятиріч впроваджується ідеологія емансипації, 
рівноправності жінок і чоловіків. Якщо раніше свобода чоловіка в сім'ї 
уживалася поруч з несвободою жінки, то тепер жінка стала також вільною, як і 
чоловік (принаймні психологічно вона вимагає цього). Свого часу Г. Спенсер 
сформулював «закон рівної свободи», за яким людина вільна робити, що вона 
хоче, доки не зачіпає рівної свободи іншого. Отже, конфлікти в сучасній сім'ї 
приречені самим прогресом, і вони можуть стримуватися лише взаємними 
поступками чоловіка і дружини.  

Викладене виявляється в тому, що в наш час набагато більше розлучень, 
ніж це було раніше. Наприкінці 80-х років у СРСР кожний третій шлюб 
закінчувався розлученням (у 1950 р. на 100 укладених шлюбів було всього 
3 розлучення). В Україні цей показник становив більше ніж 40 %. Ця тенденція 
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збереглася і нині). У деяких містах ця цифра ще вища. (До речі, цікава 
історична довідка: в давньому Римі впродовж 230 років не було жодного 
випадку, коли б чоловік пішов від дружини або дружина від чоловіка). 

Говорячи про стійкість тенденції зростання розлучень у нашому 
суспільстві, треба виділити основні причини цього явища. Їх можна поділити на 
три групи: етично-психологічні, економічні та фізіологічні. 

Дослідження показують, що найчастіше причиною розлучення стає 
пияцтво, алкоголізм, які, в свою чергу, нерідко пов'язані з жорстоким 
ставленням до іншого члена подружжя і дітей. Систематичне пияцтво 
призводить до деградації особистості, розпаду духовного зв'язку подружжя. Ця 
причина веде до розпаду сім'ї приблизно в кожному четвертому випадку (за 
визначенням суду, а при опитуванні самих розведених жінок ця причина 
фігурує у 50 % випадків). 

Друга за важливістю причина розлучень — подружня зрада. Подружня 
вірність є однією з головних умов етичності шлюбу. Звичайно, в основі самих 
зрад найчастіше лежить порушення духовної та сексуальної гармонії. 

Як причина розлучень фігурує також «несумісність характерів». Під нею 
розуміють неуживчивість, запальність, дратівливість. Нерідко вони самі є 
наслідком інших причин. Різні погляди на життя, його цілі можуть вести до 
порушення нормальних відносин у сім'ї, до нервово-психологічних зривів і, 
зрештою, роблять неможливим спільне життя. 

Причиною розлучень може бути і втручання родичів у сімейне життя, 
особливо під час спільного проживання. Тут переплітаються етично-
психологічні та економічні аспекти. 

Слід особливо підкреслити, що глибинною причиною розлучень часто 
виступає безвідповідальне відношення партнерів до своїх сімейних обов'язків. 
Відсутність відповідальності сприяє розвитку таких вад, як пияцтво, подружня 
зрада тощо. Нерівномірний розподіл роботи по дому, перевантаженість жінки 
або, навпаки, небажання дружини займатися «дрібницями побуту» може 
порушити психологічну рівновагу в сім'ї. Загалом у нас жінка витрачає на 
домашню роботу в 2-3 рази більше часу, ніж чоловік.  

Зберігаються також причини розлучень економічного характеру. 
Найгострішою тут є житлова проблема. Хоч аналіз показує, що матеріально-
житлові умови як чинник, який пов'язує подружжя і як причина розлучень у 
відсотковому відношенні виглядає незначним (близько 3%), але він може 
породжувати інші негативні моменти, які потім фігурують як причини 
розлучень. 



Инновационные подходы к развитию личности                                                                                                          . 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-97-0 113 

І, нарешті, третя група причин розлучень має фізіологічний характер: 
фізіологічна невідповідність, неможливість мати дітей, хвороби. В сукупності 
ці чинники становлять, за різними даними, 10-15 % в причин розлучень. 

У соціологічних дослідженнях сім'ї з'ясовується багато різних причин і 
мотивів її розпаду. Але, ймовірно, найзагальнішою причиною є те, що 
найбільші соціальні зміни в суспільстві (передусім урбанізація) значно 
випередили духовний, етичний, культурний розвиток членів суспільства. Старі 
устої зруйновані, нові не створені. Тут наочно виявляється стан аномії, коли 
для індивідів втрачають значущість соціальні норми[13, с. 161] . 

Одним із факторів, що впливає на стабільність шлюбу є міжособистісні 
стосунків подружжя. 

Адекватно оцінивши ситуацію, яка склалась: послаблення сім’ї, її 
нездатність адаптуватись до змін життя, різке погіршення фізичного і 
психічного здоров’я, зростаюча міжособистісна ізоляція, постає питання про 
розробку термінових заходів по наданню допомоги сім’ї у всіх її напрямках 
Кардинальні міри зі сторони держави повинні передбачити не лише економічні 
і соціальні заходи, але і створення служб психологічної допомоги сім’ї. 

Таким чином, турбота про сім’ю є проблемою великої політики, а значні 
зміни в функціонуванні сім’ї являються стержнем структурних, політичних, 
економічних, демографічних реформ в Україні. 

 
 

8.3. Майбутнє сім'ї: соціологічні аспекти 
 
Серед західних учених дуже поширена думка, що сім'я сьогодні переживає 

глибоку кризу, до того ж майже у всіх розвинених суспільствах. Серед них є і 
суспільства, охоплені кризою, як наше, і досить благополучні в економічному 
відношенні країни Європи та США, країни Азії та Латинської Америки. 

Ця криза виявляється в таких фактах сімейного життя: зменшення 
народжуваності дітей; зростання кількості розлучень; зростання чисельності 
неповних сімей і дітей, народжених поза шлюбом; збільшення кількості 
бездітних сімей; пізній час вступу до шлюбу; проживання подружніх пар без 
оформлення шлюбу [13, с. 164]. 

У чому ж причина цих явищ? Справа в тому, що будучи первісним 
елементом суспільства, сім'я віддзеркалює ті самі протиріччя, які притаманні й 
суспільству. Сучасна сім'я опинилась під впливом не однієї, а відразу кількох 
глобальних тенденцій світового масштабу. Соціологи називають серед них такі: 
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зростання ролі жінок в економічній, культурній, політичній сферах суспільного 
життя (а це викликає їх прагнення до більшої самостійності, перегляду 
традиційної структури сімейних відносин, рівноправності з чоловіками у 
прийнятті рішень); утворення двох центрів життя — роботи і дому (раніше 
професійна діяльність і домашнє господарство існували в єдності); еволюція 
поглядів суспільства на сексуальну мораль (або сексуальна революція з 
послабленням соціального контролю, зростанням анонімності сексуальної 
поведінки, пом'якшенням традиційних уявлень про дозволене і недозволене); 
загальносвітові тенденції початку XXІ ст., пов'язані з інформатизацією 
суспільства, новими напрямами його розвитку, зростанням особистого 
потенціалу. 

Отже, всі ці тенденції пов'язані переважно з переходом багатьох сучасних 
суспільств до «індустріальної» та «постіндустріальної» стадій розвитку. Деякі 
дослідники взагалі вважають, що на цьому етапі зникає більшість соціальних 
функцій сім'ї. З розвитком міського способу життя і постійним зниженням 
частки сільського населення в суспільстві сім'ю все важче характеризувати як 
економічний осередок суспільства. Кожен її член має, як правило, власну 
роботу і, виконуючи її, знаходиться у стосунках з іншими людьми, а не з 
представниками своєї родини. В результаті зменшується значення для 
суспільства економічної функції сім'ї [13, с. 164]. 

Розвиток сфери послуг, торгівлі, громадського харчування зменшує 
вагомість господарсько-побутової її функції. Самотні люди тепер живуть з не 
меншим комфортом, ніж сімейні. 

Незважаючи на високий освітній рівень українських жінок, українське 
суспільство зберігає патріархальний за своїм змістом життєвий устрій. І 
традиційно сімейні ролі в більшості випадків розподіляються в такий спосіб, 
що стають зобов’язанням жінки або ж волонтерським внеском чоловіка (у 
кращому випадку). Такі традиційні сімейні відносини не є недоліком доти, доки 
не стають формою експлуатації жінки [13, с. 165].  

Брак часу працюючої жінки, яка прагне успішно впоратися з професійними 
обов’язками і з домашніми справами, часто призводить до стресу, оскільки таке 
поєднання є доволі важким.  

Майже третина дітей в Україні виховується самотніми матерями, не 
відчуваючи у своєму житті присутності й турботи батька Розпад сімей, 
пов'язаний із зростанням чоловічої аморальності, став масовим явищем; 57% 
чоловіків на другий день після розпаду сімей перестають піклуватися про своїх 
дітей. Поширеним є уявлення про те, що родина є останнім притулком для 
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людини, порятунком від стресів, спричинених навколишнім соціальним світом, 
що саме в родині людина дістає підтримку і опору в житті. Та, як показують 
соціологічні дослідження, найбільша кількість конфліктів припадає саме на 
сім’ю. Можна сказати, що родина в наш час стає місцем, де розряджається 
невдоволення, вихлюпуються скарги і докори.  

Існує комплекс причин, що призводять до руйнування сім’ї і розлучення. 
Однією з найвагоміших, за свідченням фахівців, є феномен «подвійної 
зайнятості», психофізичне перевантаження жінок у шлюбі, що викликає 
постійну втому, веде до погіршення, а потім і до розриву подружніх відносин. 
Прагнучи якось полегшити своє існування, часом не усвідомлюючи цього, 
жінка звільняється від шлюбу, від чоловіка, якого треба обслуговувати. 
Зокрема, самотні матері вважають, що розлучення з чоловіком різко скорочує 
час на домашню працю. Жінки практично ніколи не називають відверто цю 
причину, оскільки, по-перше, не кожна жінка здатна її усвідомити, а по-друге, 
через поширений у суспільстві стереотип «гарної дружини», яка відповідає за 
всіх у родині і повинна «встигати все», – мало кого цікавить, чого це коштує 
самій жінці. Цей жорстокий рольовий розподіл несе багато негативу для 
чоловіків. За низької середньої заробітної плати в країні в цілому, високої 
ймовірності стати безробітним багато чоловіків опиняються в ситуації депресії 
і, замість того, щоб активізувати свої інші сімейні ролі, вдаються до 
саморуйнування. Загалом патріархальна ідеологія залишається могутнім 
бар’єром на шляху кооперації жіночої і чоловічої праці в родині, створення 
теплих емоційних взаємовідносин, ефективного виховання дітей і, зрештою, 
зміцнення стабільності родини [13, с. 166]. 

Роль сім'ї в процесі відтворення людини також змінюється. Зростає 
позашлюбна народжуваність (майже кожна п'ята дитина в Україні тепер 
народжується поза шлюбом). На кількість дітей в родині впливає не тільки 
урбанізація та пов'язана з нею екологія, а й рівень освіти жінок та 
інформатизація суспільства. Розвиток інформаційного виробництва потребує 
певної відповідності між новітніми технологіями і здатністю людини до праці: 
її загальною культурою, інформованістю, інтелектуальними здібностями, 
професіоналізмом, станом здоров'я, зацікавленістю в праці, працездатністю, 
здібністю до швидкої адаптації, спроможністю самостійно приймати рішення. 
Людина в інформаційному суспільстві активно займатиметься підвищенням 
рівня освіти, інформованості, збереженням здоров'я, гарної форми. 
Підвищується потреба в якості життя. Такі вимоги ставлять сім'ю в умови 
обмеження числа дітей в родині, оскільки велика кількість їх призводить до 
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зниження якості життя її членів (20 % українських сімей взагалі не хочуть їх 
мати). 

Втрата суспільного значення сім'ї призвела до того, що підставою шлюбу 
поступово стає лише інтимна сфера. Засобом з'єднання у сім'ю стають не 
стільки соціальні передумови, потреби і економічна залежність, скільки чинник 
кохання. Можна розглянути цікаву тенденцію — лише в XX ст., коли 
зменшується вагомість сім'ї як соціальної інституції й зацікавленість 
суспільства в її існуванні, головним чинником, що спонукає людину до шлюбу, 
стає власне бажання, а не диктат з боку суспільства чи держави. Сім'я все 
більше стає незалежною від держави і суспільства в цілому. Держава 
позбавляється функцій контролю і застосування каральних санкцій по 
відношенню до сімей та їхніх членів, передусім підлітків і неповнолітніх 
[13, с. 167]. 

Характерною ознакою сучасної сім'ї є автономія її членів. Чим вищий 
рівень культурно-цивілізаційного розвитку суспільства, тим більше член такого 
соціуму усвідомлює себе як індивідуальність, тим більші його потреби у 
відокремленні. В родині, зокрема, автономність виявляється в тому, що 
інтереси обох членів подружжя значно ширші, ніж суто сімейні, і коло 
значущого спілкування для них виходить за її межі. Їхня сімейна поведінка 
регулюється не стільки звичаями, традиціями і зовнішніми впливами, скільки 
індивідуальними уявленнями, естетичним ідеалом і моральними цінностями. 
Сім'я активно реагує на зростання автономності своїх членів. З'являються нові 
форми сімейних структур: шлюбні контракти на певний час, шлюб з трирічним 
випробувальним терміном (без народження дітей), «громадянський шлюб» 
(тобто шлюб за згодою сторін, але без реєстрації), «дистанційні шлюби» 
(окреме проживання подружжя з терміновими зустрічами), «конкубінат»(коли 
сім'я розпалася і її члени мають власне життя, але дітей виховують спільно), 
шлюб між особами однієї статі, груповий шлюб-комуна тощо. 

І хоча деякі вчені вже говорять про занепад нуклеарної сім'ї та її 
зникнення, більшість вважає, що сім'я і в майбутньому залишиться в 
суспільстві, але вона втратить ореол своєї «святості», «недоторканності» та 
«обов'язковості» для людини. 

 
 
Висновки 
 
Сім’я – одна із найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. 
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Через різноманітні канали і за допомогою повних механізмів вона є пов’язаною 
зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із 
зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє вирішенню багатьох важливих 
як економічних так і соціальних задач. 

Одночасно сім’я задовольняє і найважливіші особистісні потреби, 
значення яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому 
спілкуванні, співпереживанні, співучасті. Іншими словами, шлюб сьогодні 
набуває самостійного значення як важливий інститут організації особистого та 
сімейного щастя. На зміну традиційним ролям прийшла гнучка, еластична 
кооперація стосунків і діяльності, заснована на спільності, цілей, потреб, 
поглядів, емоцій. Така діяльність стає не стільки ідеалом, але і реальністю для 
все більшої кількості сімей та важливою характеристикою сімей нового типу. 

Дослідження, проведені українськими соціологами, демографами, 
психологами, дозволяють оцінити сучасний стан функціонування української 
сім’ї як критичний. Показниками такого стану виступають: катастрофічні 
погіршення матеріального благополуччя сім’ї, відсутність нормальних умов для 
її життєдіяльності, зниження народжуваності, динаміка розлучень, 
дисфункійний розвиток сім’ї, які проявляються в підвищенні сімейної напруги, 
незадоволеності, подавлені почуттів, співзалежності. 

Ситуація, яка склалася в сфері шлюбу і сім’ї вимагає невідкладного 
втручання зі сторони суспільства. Аналіз проблем, тенденцій, механізмів 
функціонування сім’ї дозволить розробити концепції і програми допомоги. 
Науковий підхід до вирішення завдань соціальної і демографічної політики 
полягає у врахуванні об’єктивних процесів розвитку сім’ї і соціально-
демографічних тенденцій, які дають можливість прогнозувати майбутнє 
інституту сім’ї. 
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ГЛАВА 9. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

ABOUT THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN EDUCATION 
ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В ОСВIТI  

DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-013 
 
Introduction 
 
This paper discusses some of the possibilities of using computers in the 

educational field. For example, computer technology can increase efficiency when 
conducting testing among students. 

 
 
9.1. The basic principles of the new information technology training 
 
As has been mentioned, the establishment and improvement of computers 

continues to lead to the creation of new technologies in various fields of scientific 
and practical activities. One of these areas is education, the process of preservation 
and transmission of systematized knowledge, skills and abilities from one generation 
to another. Education have responded quickly to the possibilities offered by modern 
technology, as it is itself a powerful information field. Our eyes are constantly 
emerging new innovative information system that are directly related to learning. 
They are called information and learning systems [1, 2].  

Once started industrial production of computers of the first generations and they 
appeared in educational institutions, a new direction in pedagogy - computer 
technology training. The first learning system "Рlatо" based on the powerful 
computers of the company "Соntrol Data Соrроrаtіоn" was developed in the US in 
the late 50-ies and it has developed for 20 years. But the creation and use of training 
programs on a mass scale began from the beginning of 80-ies. At that time there were 
personal computers, which immediately received wide distribution. Ever since the 
use of computers for educational work became one of their main applications. In the 
same row stood a function word processing and graphics, and mathematical 
calculations gone by the wayside.  

The creation of computer training programs have joined tens of thousands of 
professionals with the advent of examples of e-learning. Developing programs 
engaged teachers, specialists in various fields of knowledge, but most often in the 
technical Sciences. The programmes developed by them, embodied their ideas about 
teaching different disciplines with the help of computers. Developers relied mostly on 
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intuition and practical experience. Teachers-theorists and conservatives for a long 
time remained aloof, refusing this new direction in education. The result is a 
recognized psychological-pedagogical theory of e-learning is still missing; computer 
training programs are still generated and applied without the necessary consideration 
of the principles and laws of learning [3, 4]. 

The modern personal computer, thanks to its constructive and functional 
features, is a unique in its capabilities learning machine. The modern PC is used in 
teaching a variety of disciplines. It is the base that has the ability to create a large 
number of new information technology. So what are the features of a personal 
computer so distinguish it from the previously known learning machines and 
technical training?  

It is a combination of many features of PC, such as: 
• Interactive (dialog) mode.  
• "Personality" (relatively small size and reasonable cost, which allows us to 

provide computers for the whole class).  
• Excellent graphic and illustrative capabilities (modifications common screens 

have a resolution of 640x480 pixels with 16 million colour shades. Is the quality good 
color TV or magazine illustration)  

• No difficulties with management, the availability of flexible programming 
languages man-machine dialogue and computer graphics.  

• Ease of registering and storing information about the process of learning and 
working student. Plus the possibility of copying and reproduction of educational 
programs.  

If the computer is used as a learning tool, its technical capabilities allow:  
• To intensify the educational process [6, 7].  
• Make learning personal.  
• Significantly increase the visibility to provide material.  
• To focus on practical knowledge rather than theoretical.  
• To increase interest of pupils to learn. 
Revitalization of the study are presented in the dialog nature of the work 

computer. As well as the fact that each student works at his computer. The basis of 
traditional teaching is the students perception of information in oral form. In this 
situation the student is not always given the opportunity to be active in the classroom, 
since the teacher is not able to organize and monitor the active work of each student. 
That's why traditional training, for the most part, is passive. Many teachers complain 
that their lesson are actively working only 20 - 30% of students. But if learning 
begins to take place in the computer lab, the pupils ' activity is stimulated by the 
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interactive nature of the computer. In the end, the student becomes more active and 
the results are automatically controlled [9, 10]. 

Individualization of training related to the use of the computer is also connected 
with the interactive nature of work with PC: now each student has the opportunity to 
choose for themselves the pace of learning and choose the time for breaks in my 
work. A computer program, which conducted training, are capable of deeper and 
more subtle into account the individual characteristics of each student. It's called PPP 
(short for "educational software"). At the beginning of its work is carried out a test by 
which the program will be able to determine the level of knowledge and skills of the 
student. Then she, according to them, makes the theoretical material, questions and 
tasks, as well as tips and assistance. Training slow learners program leads to the most 
easy level. In this case, the theory is simplified, questions and tasks will cause the 
student difficulty, and help is given in the form of a straight tip. Training the most 
able students are conducted in the most difficult level. The theoretical material is 
taught in depth, offers creative and complex tasks that require student's creativity and 
intuition, and the help was indirect, i.e., it is given in the form of a hint or 
observations, suggestive of the path to the solution. Between these two extreme cases 
of training program could more subtly take into account the level of preparedness of 
students [11, 12].  

Each student in the learning process, difficulties of different scales, which are 
most often associated with the presence of gaps in knowledge or ways of thinking. 
When learning using the computer learning program diagnose gaps in student 
knowledge, as well as its individual characteristics. The program then builds the 
training in accordance with them.  

Training with the help of computer becomes very obvious due to the graphics 
capabilities of the PC displays and flexible programming languages. Indeed, now 
each student at the workplace has a personal display on the screen which can show 
geometric shapes and construction, stylized images of real objects and so on. And all 
this is shown both statically and dynamically. Using computer graphics to visualize 
such phenomena and processes that cannot be seen in reality, and especially in the 
school environment. For example, you can create a visual image of what in fact, no 
clarity has (the effects of relativity theory, patterns, number series, etc.). Cognitive 
computer graphics just based on the capabilities of computers. It is a special direction 
of PC applications in a variety of scientific studies. Her illustrative capabilities are 
very necessary to study the various patterns.  

The question of the relationship between theory and practice in relation to 
scientific knowledge always builds acute. Traditional classroom learning has always 
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been mostly theoretical. Class-lesson form of education by its nature pushes to 
strengthen the theoretical side of learning to the detriment of the practical. This is a 
big problem of each teacher separately, and the entire education system as a whole. 
After all, to present the theoretical knowledge and require them the most accurate 
details from the students is much easier than every time to organize practical 
activities of students. And if you keep training with the help of computer becoming 
more useful in a practical sense. Box nature of the computer, computing and 
modeling capabilities in the form of problem-solving naturally predispose learning to 
a more practical bias [13, 14].  

The most important condition for successful learning is the interest of pupils to 
the subject they are learning in the classroom. It directly affects the training process 
and its result. The interest is associated with many factors: contents of the subject 
under study, the level of difficulty and clarity of presentation, organization of 
educational process, system of rewards and punishments used by the teacher, the 
personal qualities of the teacher and each student. As you can see, a lot of factors, but 
this is not a complete list. Over the last few years appeared and increased the 
imperative of social order in respect of everything connected with computers. This, 
for example, training of specialists in PC and their application in the development of 
computer technology, in disseminating the ability to use a computer to solve a variety 
of applied problems in various spheres of professional activity (the so-called 
computer literacy).  

In recent years an increasing number of "computer" talents and talents. This 
explains the action of a hidden social order. The scope of activities related to 
computers and work on them themselves have attractive features, people, and why 
they are so quickly "pull" them into itself. There is even a special category of 
professionals, who are called "hackers." People who like to do complex and delicate 
issues of managing computers, programming and various computer effects. In some 
private occurs even psychological dependence on computer. So great was the impact 
of computer technology on people [15, 16]. 

Computer technology certainly increases the interest in learning different 
subjects not related to computer science. The new organization of the educational 
process, the changed part of the computer and the actual change in the nature of work 
of the pupil in the classroom, facilitated by a huge increase of interest in learning. At 
the same time, a more subtle use of some features of the computer allows you to 
control the motivation of students during e-learning. This refers, first and foremost, 
replica motivating training programs. This phrases and words, which training 
program assesses the student's work and stimulate interest and desire for further 
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training. These phrases can often have an informal character with a touch of humor, 
which greatly helps to create warm atmosphere of partnership when working with the 
computer. Of considerable importance are the elements of games and competition in 
computer training. For example, often are scoring and then comparing achievements 
of students. Or they can be sound and visual effects such as sound, melodies and 
flashing on the display screen.  

All of the above is quite incomplete Arsenal of the computer. Its broad 
capabilities make it a very promising and attractive for use in the educational process.  

So, computers are unique in their capabilities and functionality of training 
machines for installation in the class. But often it appears that many don't understand 
how those computers to approach. That is why talk about e-learning is still early. 
Teachers wonder: "where to begin the transition to digital learning?"  

The answer is simple: "with the development of the techniques, finding the right 
training programs and figuring out the best options for the use of the computer in 
learning". You cannot see the computer in education and in other spheres separately, 
in isolation from: 

• Software (PPP)  
• Organizational forms of the use of computers 
Currently, there are many training programs in different disciplines. They 

focused on various categories of students starting enrollment of kindergarten to 
personnel of nuclear power plants. Besides, each program is designed for only one 
type of computer. But these types of a great many. 

 
 
9.2. Computer testing 
 
Training – multi-faceted and extensive process, and the control of knowledge is 

one of the few of its parties. However, it is the computer technology has advanced as 
far as possible. Testing among them is lead. In some countries, testing is pushed 
traditional forms of control, such as oral and written exams or interviews [5].  

Apparently, many teachers have realized that to create tests for students – not an 
easy task. Many haphazard questions and answers – this is not a test. It appears, to 
create effective test, it is necessary to spend a lot of effort. Assistance in this matter 
can have a computer.  

There is a special theory test, which looks at the concepts of reliability, validity, 
matrix cover etc. But we won't delve into it, focusing mainly on technological 
aspects.  
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As mentioned above, very widespread currently receiving more instrumental 
system for creating teaching resources: training programs, e-books, computer tests. 
Of particular relevance to teachers of schools and universities acquire the programs to 
create computer-based tests - the test shell. Such software, there are many, 
programmers and developers are constantly building new versions of the so-called 
copyright system. However, the availability of these programs is hampered by lack of 
simple and easy methods of drawing up of test tasks with which you can just "fill" the 
shell. In this section, some approaches to the development of the computerized tests 
[6]. 

Design technology computer tests subject area. Experts often use this method 
based on a top down design model knowledge (technology "top - down"). Is built first 
General the content of the subject area together with the breakdown of integrated 
modules (sections). Then, a detail of the modules at the elementary submodules, 
which, in turn, filled with pedagogical content.  

For modelling knowledge of the complex and large subject area, experts in most 
cases use a method of designing a bottom-up (from particular to the General). This 
method is also suitable for several that are close in structure and content, subject 
areas [1].  

Each of the modules involves incoming information, consisting of a set of 
necessary concepts from other modules and subject areas, and the output creates a set 
of new concepts and knowledge described in this module 

A module may also contain submodules.  An elementary submodule, an 
indivisible element of knowledge, can be represented both as a database and as a 
knowledge base of an information model. 

Modular knowledge representation helps to organize efficient control system 
using computer-based testing, i.e., allows for intermediate testing of each module, the 
final inspection in all modules and the connections between them, carry out filling the 
teaching content of each module, identify and take into account semantic relations of 
the modules and their relationship with other subject areas.  

Design knowledge model is also extremely important in the educational process 
[8]. Ultimately, much depends on the learning environment: the teacher with his 
qualification and experience, means and technology of training, and most importantly 
- control study.  

The modular principle of construction of the knowledge model enables the use 
of the principle of comprehensive control, i.e. an exhaustive search of all available 
test items for a given subject area. It is typical for the outcome measurements of 
knowledge level of the student.  
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We can distinguish two fundamental ways of controlling knowledge, i.e. testing 
of a system:  

• The method of "white box" - principle testing of the expert knowledge model.  
• The method of "black box" testing of a complex system using the principle of 

control of input and output data. This method is most suitable for computer-based 
testing.  

To simplify further discussion we introduce some definitions and concepts [9]:  
Testing is the process of assessment of conformity of personal models student 

knowledge and expert knowledge model. The main purpose of testing is detection of 
the discrepancy of these two models and assessment of their level discrepancy, and 
not the measurement of the level of knowledge, as many tend to think. Testing is 
conducted with a given set of tests, i.e., tests.  

The test task is a clear task for any subject area that requires test takers a clear 
answer, or run a certain algorithm of actions.  

Test is a set of related test items, which gives the possibility to assess the 
conformity of the knowledge of the student and expert models knowledge of the 
relevant subject area. 

Test space is a set of tests on all modules of the expert knowledge model.  
Equivalence class – a set of test tasks. The implementation of a student of one 

guarantees the other.  
Full test is a subset of the test space, providing an objective assessment of the fit 

between personal model, and expert knowledge model.  
Effective test is the optimal scale and efficiency complete the test.  
The most difficult task for the expert on the control of knowledge of students is 

the task of developing tests that allow objectively evaluate the level of compliance or 
non-personal knowledge model of a student and expert models. 

The selection of test tasks is carried out by experts-teachers in the method of 
"white box", and their suitability was evaluated using the method of "black box".  

The easiest way to make the test task - the formation of questions to the 
concepts and definitions that make up the nodes of the semantic graph, or designing 
exercises that require for their implementation an extensive knowledge of the 
properties of the selected concepts. More complicated stage is the development of 
tests that determine relationships between concepts. A deeper level of tasks 
associated with the selection of concepts and identifying the relationships between 
the individual modules.  

The test space can be infinite, according to the principle of exhaustive testing. 
For example, for an exhaustive control of knowledge of the multiplication table of 
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integers from 1 to 100 you must use 100*100 of all possible combinations of two 
numbers. And as for all natural numbers, the test space becomes infinite.  

But really, in every real case there is a finite subset of test tasks, which allows 
with high accuracy to assess the compliance of student knowledge criteria according 
to expert knowledge model.  

From a full test can distinguish effective. Selection of effective test depends on 
the successful partitioning of the test space into equivalence classes, boundary 
conditions, create tests to cover the paths and logical relationships between concepts 
and modules. 

In the example with the multiplication table one of the equivalence classes can 
be a lot of jobs multiplying all the natural numbers on 1: 1*1, 1*2, 1*3 etc. 
Therefore, to test enough to include this equivalence class only a few test items.  

In the future, would be required to test the experiment with a group of students 
from several students, which will hold the adjustment and fine-tuning the test to the 
operating mode (the method of "black box"):  

Thus, the simulation tests can be carried out by the following sequential steps: 
1. Formalization of expert task knowledge model.  
2. The downward design of the test space.  
3. The formation and content of test tasks.  
4. The formation of a complete computerized test.  
5. Test experiment.  
6. The most efficient test.  
7. Analysis, adjustment and debugging to test its suitability for use.  
Types of computer tests. Now, select the three classes of computer tests in 

accordance with the knowledge model: the skills, knowledge, and skills. Types of 
computer test items are determined by means of an unambiguous recognition of the 
retaliation test.  

1.Types of test tasks in the "knowledge" block: 
 • Alternative questions (require an answer of either “yes” or “no”) 
 • Questions with a choice (answer from this set of options) 
 • Informative questions, knowledge of facts (questions like - where, when, how 

much) 
 • Questions on the knowledge of facts, with a formalized structure (in the form 

of an information model or knowledge scheme) 
 • Questions that are controlled by a set of keywords 
 • Questions that can be unambiguously recognized by any method 
 2. Types of test tasks in the block "skills": 
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 • Tasks for standard algorithms (alternative answers “yes” or “no”, or a choice 
from a set of options) 

 • Performing the action itself 
 3. Types of test tasks on the block "skills".  (These are the same as tasks that 

test skills, but use non-standard algorithms and domain tasks to control the time to 
solve them): 

 • Tasks for non-standard algorithms (alternative “yes” or “no”, or a choice from 
a set of options) 

 • Perform an action 
 • The choice of test types is determined 
 • features of instrumental test programs (test shells); 
 • experience and skill of experts. 
 Instrumental test shells.  Shell tools are designed to create tests in any subject 

area.  They allow people without programming skills to create computer tests by 
forming a database from a set of test tasks. 

 
 
Conclusion 
 
The paper considers the prospects for the use of computers in the educational 

field. The results of the work are of interest to relevant specialists. 
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ГЛАВА 10. РИТМИЧЕСКАЯ  ГИМНАСТИКА – ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
RHYTHMIC GYMNASTICS - AN INNOVATIVE FORM OF PHYSICAL  

EDUCATION IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА - ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-026 
 
Введение. 
Сегодня мы являемся свидетелями триумфа ритмической гимнастики. Она 

привлекает к себе внимание миллионов людей различного возраста, стала 
массовым увлечением, особенно среди студентов. Возможности применения 
ритмической гимнастики широки, диапазон упражнений огромен, и под 
умелым руководством преподавателя она является мощным комплексным 
средством воздействия как в оздоровительном и образовательном, так и 
воспитательном направлениях развития личности студентов. 

Ритмическая гимнастика относится к оздоровительным видам 
гимнастики, главное назначение которых  укреплять здоровье студентов, 
поддерживать на высоком уровне их физическую и умственную 
работоспособность. Упражнения ритмической гимнастики можно применять в 
разных частях проведения занятий по физическому воспитанию: в разминке, 
общей или специальной физической подготовке, также и в заключительной 
части. Базируется ритмическая гимнастка на простых общеразвивающих 
упражнениях, для занятий не требуется специального оборудования - это 
обеспечивает доступность её для любого круга занимающихся. Эффективность 
ритмической гимнастики заключается в ее разнообразном воздействии на 
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 
системы. Эмоциональность занятий поднимается музыкальным 
сопровождением, использованием элементов различных танцев, сюжетными 
композициями, отвечающими индивидуальным особенностям студентов, их 
стремлением согласовывать свои движения с музыкой в процессе составления 
самостоятельных комплексов. 

Цель: Цель программы по ритмической гимнастике:  
1. Развитие физических качеств и индивидуальных способностей 

студентов, их физиологических и психических возможностей.  
2. Формирование устойчивых мотивов, потребности бережного отношения 

к собственному здоровью, ведению здорового способа жизни.  
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3. Активизация посещения учебных занятий физической культурой  и 
спортом, способствующих совершенствованию физических качеств, 
формированию формы  тела, гармоничного развития физической, социальной и 
духовной  личности студента.  

4. Обеспечивает поддержание и укрепление сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, развитию культуры 
движений, координации, музыкальности, чувству ритма. 

Ритмическая гимнастика направлена на решениюе основной задачи 
физического воспитания учреждения высшего образования - развитие и 
совершенствование двигательных способностей студентов: гибкости, 
координации движений, силы, скорости, гибкости, выносливости. Они также 
способствуют укреплению здоровья, развитию общей и специальной 
работоспособности.  Комплексы ритмической гимнастики направлены на 
поддержание нервной системы занимающихся методами аутотренингу и 
релаксации.  Медицинское влияние занятий ритмической гимнастикой - 
формировании у занимающихся правильной осанки, улучшении их 
психического состояния. Эстетическое влияние - в развитии у занимающихся 
чувства ритма, музыкальности, пластичности. Ритмическая гимнастика 
способствует решению одной из задач физического воспитания: повышению 
интереса студентов к занятиям физическим воспитанием и другим видам 
двигательной активности. 

Программа по ритмической гимнастике содержит танцевальные 
движения, шаги, бег, прыжки, разнообразие которых повышет 
эмоциональность и благоприятно воздействовуют на организм молодой 
девушки. Все составлящие   ритмической гимнастики по направленности 
можно разделить на четыре основные группы. Первая группа направлена на 
развитие основных физических способностей и качеств. Вторая - воспитывает 
танцевальность, пластичность, грациозность. Третья - воспитывает 
музыкальность, чувство ритма.  Четвертая - направлена на регуляцию 
психического состояния студентов.  В зависимости от подбора способов и 
конечных целей ритмическая гимнастика может нести атлетический, 
танцевальный, психорегулюючий или смешанный характер. Система занятий 
ритмической гимнастикой основывается на специализированной женской 
гимнастике, направленной на оздоровление организма («блаженство тела в 
здоровье, а блаженство ума - в знаниях»).  Основная задача   женской 
гимнастики - аналитическое воздействие на мышечную и подкожно-жировую 
ткань занимающихся с целью индивидуального формирования и коррекции 
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рельефа тела.  Большую роль при этом играет соблюдение определенного 
пищевого и водно-солевого режима. Женская гимнастика, в отличии от 
атлетической, решает исключительно рекреативные и оздоровительные задачи. 
Творческое использование упражнений ритмической гимнастики способствует 
повышению активности и интереса занимающихся к обязательным занятиям по 
физическому воспитанию, выполняя одно из главных требований современного 
занятия - сочетание образовательной направленности, высокой моторной 
цельности, динамичности и эмоциональности. 

Содержание программного материала. В ритмической гимнастике 
используются группы упражнений: строевые, специальные упражнения для 
согласования с  музыкой, общеразвивающие, танцевальные, упражнения 
художественной гимнастики, нетрадиционных оздоровительных видов.  

Строевые упражнения служат средством организации занятий и 
рационального размещения в игровом зале или на спортивной площядке. Они 
выполняются под музыку, в строгом соответствии с требованиями 
гимнастического стиля, могут сочетаться с движениями головы и ног.  

Упражнения для согласования с музыкой является специальным 
разделом в ритмической гимнастике, в котором движения подбираются для 
формирования умений и знаий, дающих возможность различать 
выразительность музыкального произведения (темпа, ритма, размера, оттенков 
и характера музыкального произведения). Эти навыки помогают студентам 
согласовать движения с музыкой, регулировать скорость их выполнения и силу 
мышечных напряжения.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – это упражнения, развивающие 
двигательный аппарат молодой девушки, её мышечный корсет и выполняются 
из разных исходных положений.  

1.ОРУ в положении стоя: упражнения для рук и плечевого пояса   
(згибание-разгибание, супинация-пронация, дуги, круги и т.д.), для шеи и 
мышц туловища (наклоны, повороты, движения по дуге вперед и назад и т.д.), 
для ног (приседи, полуприседи, выпады, шаги и т.д.).  

2. ОРУ в положении сидя, руки в упоре сзади:  упражнения для стоп 
(поочередные и одновременные сгибание и разгибание стоп, круговые 
движения ими вправо, влево поочередно и одновременно).  

3. ОРУ для ног в положении лежа, руки вдоль туловища ( сгибание и 
разгибание ног, поднимание и опускание до прямого угла, отведение и 
приведение в стороны, махи вперёд и в стороны, круговые движения вправо, 
влево). 
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4. ОРУ для ног в упоре стоя на коленях (сгибания-разгибания ног 
поочерёдно, махи в стороны и назад, круговые движения вправо и влево).      

5. ОРУ для мышц брюшного пресса в положении лежа на спине, руки за 
головой (поднимание плеч и лопаток до угла тридцать градусов, поднимание 
плеч и лопаток с поворотом туловища вправо и влево, поднимание  ног до 
прямого угла, поднимание ног до прямого угла и опускание  с разведением и 
сведением, поднимание согнутых ног вверх, опускание – прямых).   

6. ОРУ для мышц спины в положении лежа на животе, руки согнуты перед 
грудью (поднимание рук вверх-вперед и ног вверх-назад поочередно и 
одновременно).  

7. ОРГУ на растягивание в положениях стоя, сидя, лежа. Для грудных 
мышц, для передней, задней и внутренней поверхности бедра (выпады вперед, 
назад, в стороны), для мышц спины, боковой поверхности туловища. 

Все упражнения на растягивание выполняются в статическом или 
динамическом режимах. В статическом режиме упражнения выполняются на 
растягивание и удержание в статичной позе в течение 5-10 сек. в выпаде, 
наклоне, в полуприсяде и т.д. В динамическом режиме выполняются 
пружинные наклоны, выпады, махи, рывки и т.д.  

8. ОРУ на расслабление и восстановление в положении стоя 
(потряхивания, посегментное расслабление частей тела, мышечное напряжение 
и расслабление, пассивное расслабление, плавные движения).  

Сидя (упражнения с задержкой дыхания, аутогенная тренировка, 
дыхательные упражнения по методу А.Н.Стрельникова, К.П.Бутейко.  

 9. ОРУ в ходьбе на месте и в движении (на носках, в полуприседе, 
поднимая колени, приставными и скрестнными шагами правым и левым боком, 
по диагонали, по кругу, с хлопками, щелчками, взмахами руками).  

10. Бег, прыжки на месте и с продвижением (вперед, назад, вправо, влево, 
подскоками и танцевальными движениями) ,бег с различными движениями рук 
хлопками и щелчками, прыжки на двух ногах, одной, с ноги на ногу, с 
проскоками и различными движениями руками.  

11. ОРУ с использованием гимнастической скамейки (подъем и спуск с 
подниманием бедра, с захлестыванием голени, поворотами, переступанием, 
прыжками в сочетании с различными движениями рук). Сидя на скамейке   
наклоны, повороты, махи ногами. Стоя боком, опорная нога на скамейке, 
выпады, наклоны, повороты (тоже стоя лицом к скамейке). 

12. ОРУ возле гимнастической стенки (хореографические упражнения с 
элементами танца, полуприседи, приседы, наклоны, повороты с различными 
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движениями рук и головы).  Движения рук медленные и плавные, используя 
классические позиции. На расслабление – висы и «маятник»  

Танцевальные упражнения. В ритмической гимнастике используются: 
танцевальные шаги, основы народных танцев и хореографии, современные, 
спортивные, эстрадные, бальные танцевальные движения. Танцевальные 
движения разучивают вначале по частям, затем более сложные комбинации и 
только потом комплекы вцелом в различном темпе и разной амплитудой 
движений.   

Хореографические движения в ритмической гимнастике способствуют 
формированию правильной осанки и культуры движений. К ним относятся 
основные позиции рук, ног, наклоны, повороты, махи вперед, назад, в сторону 
на разную, заданную высоту и в различном, заданном темпе.  

Художественная гимнастика в комплексах ритмики применяется во 
время ходьбы, бега, танцевальных шагов. Выполняются простые «волны» 
отдельно, в сочетании с другими упражнениями, развивая у студентов 
способности сопоставлять движения по усилию, чередуя напряжение и 
расслабление отдельных групп мышц. 

Нетрадиционные виды гимнастики: спортивно-атлетическая, 
оздоровительная гимнастика, ритмопластика.  Использование этих видов 
гимнастики значительно повышают разнообразие средств ритмической 
гимнастики, совершенствуя методику проведения занятий. Дополнителные 
виды двигательной активности: стретчинг, калланетика, шейпинг, восточные 
оздоровітельние системы. Стретчинг - гимнастика поз (комплекс поз, 
обеспечивающих наилучшие условия для растягивания мышц и увеличения 
подвижности суставов). Калланетика - гимнастика статических упражнений 
(упражнения, подобранные соответственно выбранному режиму влияния на 
отдельные группы мышц за счет увеличения времени удержания определенной 
позы). Шейпинг - система гармоничного воздействия на организм физическими 
упражнениями, режимом питания на основе результатов компьютерного 
тестирования. Шейпинг - одна из самых популярных систем физическооо 
воспитания, получившая широкое распространение и в высших учебных 
заведениях. Существует несколько видов шейпинг-систем: шейпинг-классик, 
шейпинг-терапия, шейпинг-юни, шейпинг для беременных, шейпинг-про, 
шейпинг тонких тел.  

Восточная оздоровительная гимнастика (использует резервы молодой 
девушки, её уникальные возможности для самосохранения и 
самовосстановления). Специфической особенностью комплексов восточных 
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видов гимнастики является единство внутренней и внешней деятельности 
организма, которая достигается при ведущей роли сознания.  

Занятия по ритмической гимнастике проводятся по принципу: 
последовательность, периодичность, постепенность, причем все упражнения 
вполне доступны для студентов любой подготовленности.  

Необходимо соблюдение требований по технике безопасности:                        
спина прямая,  без прогиба;  смотрим  перед собой или по направлению 
движения; ноги немного согнуты в коленях, что  позволит как бы «пружинить», 
избегая  ударной нагрузки на суставы;  стопы параллельны или слегка 
развернуты наружу, колени в направлении носков; руки  на поясе или работают 
(как при ходьбе или беге),  не висят расслабленно. Все упражнения начинают с 
правой, левой ноги, меняя очередность. Среди специалистов, работающих в 
области оздоровительной ритмической гимнастики, нет единства мнений по 
количеству основных (базовых) шагов, составляющих основу оздоровительных 
занятий. Берем за основу выделенные в спортивной аэробике семь базовых 
шагов, которые наиболее часто используются в ритмической гимнастике.  

Основные шаги базовой аэробики и их разновидность:  
1. Подъем колена. И.п. - стоя на одной ноге.  Поднять колено другой ноги 

вперед до горизонтали (любой угол в коленном суставе), носок вытянут. 
Туловище вертикально.  Упражнение можно выполнять шагом одной ногой 
вперед, по диагонали вправо или влево. (1 - 10 раз одной ногой, а затем другой).  

 2. Мах. И.п. - стоя на одной ноге. Вторая (маховая) прямая поднимается 
точно вперед, разрешено небольшое «выворотное» положение стопы, но без 
сопутствующего маху поворота таза. Амплитуда маха определяется уровнем 
подготовленности занимающегося, не допускаетя неконтролируемое опускание 
ноги после маха (падение).  

 3. Прыжки ноги врозь - вместе. И.П. - ноги вместе (пятки вместе, носки 
слегка врозь). Движение состоит из двух основных частей. Первая - 
отталкиваясь двумя ногами, выпрыгнуть вверх и принять положение 
полуприсед ноги врозь (стопы наружу), на всю стопу. Расстояние между 
стопами на ширине плеч, тяжесть тела равномерна на обеих ногах, направление 
коленей и стоп совпадает. (проекция колен не выходит за стопу, угол в 
коленных суставах больше 90°). Вторая - подскоком соединить ноги, вернуться 
в исходное положение. При выполнении этого движения не допускаются 
движения туловищем.  

4. Выпад. Разным способом (шагом, скачком, после маха), в разных 
направлениях (вперед, в сторону, назад). Основным вариантом является 
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положение выпада вперед, тяжесть тела на согнутую впереди ногу, угол в 
коленном суставе больше 90°, проекция колена над стопой (обязательно на 
пятке опорной ноги), нога сзади прямая, касаясь носком пола, пятка вверх.  

5. Шаг. Ходьба с большей четкостью на месте, с продвижением вперед, 
назад, по диагонали, по кругу; с пружинным движением коленей. 

6. Бег. С ноги на ногу с фазой полета, не рекомендуется использовать 
более двух беговых шагов подряд.  

7. Скип. Подскок, в котором основное движение выполняется в ритме «и - 
раз» или «раз - два». Первое движение выполняется небольшим шагом, второй 
включает подскок на опорной ноге, разгибая колено, мах другой ногой вперед-
вниз (носок в пол). При приземлении обязательно опускаться на всю стопу.  

Самые простые комбинации элементов состоят из четырех частей, каждая 
из которых посвящена выполнению одного элемента один или два раза, в 
зависимости от того, на сколько счетов рассчитан элемент. То есть комбинация 
состоит на 32 счета и рассчитана на 4 элемента, по 8 счетов каждый. Первое 
движение в «восьмерке» должно начинаться с «ведущей» ноги под ударную 
ноту (счет). 

Выбор музыкального сопровождения (темпя. ритм). Как и любая, научно-
обоснованная система физических упражнений, ритмическая гимнастика 
базируется на основных педагогических принципах: индивидуализации, 
постепенности, доступности. Это синтез движений под музыкальное 
сопровождение с частотой сердечных сокращений до 120-160 ударов в минуту. 
В танцевальных направлениях: хип-хоп, латино, самба и др., важным 
эмоциональным и мобилизующим фактором является музыка. Музыка 
определяет ритм и темп движения. Возможно, подбирать музыку к имеющимся 
комплексам упражнений или, к имеющейся фонограмме, упражнения с 
соответствующим ритмом и темпом.  Каждое из подобранных упражнений 
может повторяться несколько раз, а только потом можно переходить к 
следующему упражнению. Более сложным является соединение упражнений 
без многократных повторений одних и тех же движений. Как правило, 
подбирают четное количество упражнений (блок). Такой блок может 
повторяться несколько раз в стандартном варианте или в него можно вводить 
изменения. Возможно, изменять ритм или способ выполнения как отдельных 
упражнений, так и всего блока; использовать ускорение или замедление 
отдельных движений, выполнять их на шагах, прыжках, беге, менять темп. 
Применение этого метода позволяет добиться нужного качества исполнения 
упражнений, а при использовании вариаций блоков можно разнообразить 
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программу. Музыка на занятиях является не только фоном, создающим 
эмоциональный настрой занятия, но и средством формирования умений 
выполнения движений в соответствии с ритмом и характером произведения. 
Музыкальный ритм заключает внутреннее состояние занимающихся, 
выраженное в характере музыки, динамических оттенках, и в построении 
музыкальной мысли. Отражая эти особенности музыкального ритма, движение 
получает внутреннее содержательную и эмоциональную окраску, оставаясь в то 
же время свободным. Ритм должен быть четким и ясным. При этом желательно, 
чтобы музыкальная тема по характеру была абстрактной, без активного 
влияния на эмоциональное состояние. Таким образом, осваивается в основном 
метро-ритме связь движений и музыки. По мере освоения упражнений и 
совершенствования техники, нужно использовать более ритмичную музыку. 
Нельзя сразу требовать от анимающихся эмоционального, выразительного 
исполнения и частей комбинации, и, тем более, комбинации целиком. 
Сконцентрируйте внимание на технической стороне, правильной 
последовательности элементов, затем вносите эмоциональность и 
выразительность. В ритмической гимнастике преподавателю необходимо уметь 
вести не только прямой, но и обратный подсчет. Он позволяет делать 
замечания, указания по передвижению, технике выполнения элемента и тому 
подобное. Для овладения движением под разный музыкальный темп 
(медленный, умеренный, быстрый) студенты должны уметь его различать, а 
затем выполнять упражнения в соответствии с заданного темпа. Эти 
упражнения можно выполнять не только под музыку, но и под бубен, 
треугольник, палочки, хлопки. 

Для преподавателя ритмической гимнастики важно не только красиво 
двигаться самому, но и уметь четко и ясно, в доступной форме объяснить 
технику выполнения движений. Проблема правильного обучения актуальна 
даже при освоении не сложных движений, сложность задачи возрастает из-за 
дефицита времени. Обычно занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю, 
при этом всегда стоит цель: быстрее достичь желаемого эффекта развития 
физических качеств, координации движений, улучшения фигуры и просто 
получения удовольствия от занятий. Обучение происходит «на ходу», сохраняя 
принцип поточности (Non Stop, нон - стоп) при выполнении движений. Это 
повышает требования к преподаванию: студент должен быстро увидеть ошибки 
и тут же исправить их. Все разъяснения и замечания преподаватель обязан 
делать в тактичной и соответствующей форме. Изучение новых движений 
должно быть строго последовательным, систематическим и состоять в 
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сочетании с достаточно хорошо усвоенных ранее элементов. При этом 
внимание нужно уделять не только потому, что исполнять, но и как выполнять 
движение. Студенты должны контролировать не только последовательность 
движений, но и работу мышц, осознанно выполняя элементы и их соединения.  

Структура занятия ритмической гимнастики. 
Занятия по ритмической гимнастике должны состоять из 

подготовительной (разминка и стретчинг); основной (аэробика и силовая 
тренировка); заключительной (упражнения на растягивание и расслабление) 
частей. Из физических упражнений можно выделить три "базовых" вида: 
разминка; аэробные танцевальные и циклические упражнения; силовые 
упражнения; упражнения на растягивание (стретчинг). Первая часть – 
подготовительная (разминка). Она необходима для подготовки организма к 
выполнению упражнений основной части. Во время разминки повышается 
температура тела, разогреваются мышцы, активируется обмен веществ, 
состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем, работоспособность 
студентов.  Ответственное выполнение упражнений в разминке - одно из 
средств предупреждения травм. Продолжительность разминки составляет 8-
12% (8-10 мин) общего времени занятия. 

 Вторая часть - основная.  Предусматривает постепенное повышение 
интенсивности нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В 
основной части используется два вида упражнений: аэробные и силовые. 
Аэробная нагрузка: упражнения классической, танцевальной, степ-аэробики – 
это непрерывная, достаточно интенсивная работа в течение длительного 
времени (20-40 мин). Главное требование к аэробным упражнениям -  
непрерывность, равномернность и заданной интенсивности в течение всего 
занятия. Интенсивность и продолжительность аэробных движений исходит от 
уровня физического состояния студентов. При планировании нагрузки следует 
учитывать обязательно информацию результатов оценки физического 
состояния студентов. 

Силовая нагрузка - развитие мышечной массы. Специальные физические 
упражнения для укрепления мышечные ткани, которые корректируют 
"проблемные" зоны фигуры. В силовую часть комплекса включаются 
упражнения из исходного положения стоя, сидя и лежа с использованием степ-
ступенек, фитболов, эспандеров, гантелей или собственного веса как средства 
сопротивления. Упражнения выполняются в режиме количество подходов 1-3, 
повторений 10-30. По мере повышения тренированности количество повторов 
увеличивается до состояния «не могу». 
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Третья - заключительная часть, длительность 5-10 минут. Включает 
упражнения на растягивание и расслабление. Особенность применения 
упражнений - плавный переход из одной позы в другую с удержанием каждой 
10 - 30 сек. Растягивание после тренировки способствует быстрому 
восстановлению мышц, уменьшению ощущения дискомфорта, развитию 
гибкости. 

Этапы составления учебных комплексов: Составление учебных 
комплексов можно разделить на несколько этапов. Первый этап - подбор 
элементов, которые будут включены в комбинацию. Выбор составляющих 
элементов должен соответствовать уровню подготовленности группы и 
отвечать поставленной задаче. Второй этап - выбор музыкального 
сопровождения. От музыки будет зависеть темп выполнения, характер, 
эмоциональное воздействие на занимающихся. Третий этап - 
непосредственное составление комбинаций на определенное количество счетов 
(32, 64 счета) с учетом динамических акцентов в музыке. Составление 
композиций ритмичной гимнастики это творческая и индивидуальная работа, 
при составлении комплексов необходимо учитывать вид ритмической 
гимнастики (фитнес-аэробика, степ-аэробика, фанк-аэробика, бокс-аэробика, 
слайд-аэробика, силовая аэробика), пол, возраст, физическое развитие, уровень 
танцевально-гимнастической подготовки. 

Данные практические занятия по ритмической гимнастике для студенток 
высших учебных заведений оказывают положительное влияние на физическое 
развитие занимающихся, увеличивая их двигательную активность. 
Применяемые  способы повышения активности студенток несомненно  
привлекут  значительное количество представителей студенческой молодежи  к 
активным занятиям ритмической гимнастикой, физической культурой вцелом, 
обеспечат требуемый уровень их здоровья,  способствующий их  успешному 
обучению, завершению   высшего учебного заведения, и в будущем, активной   
деятельности в избранной профессии. 
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	Обмеження, які накладаються на «Token Bus»: розглядається тільки процес передачі кадрів та маркера; довжина зв’язків між станціями мережі не враховується; станції мережі підключені в суворо визначеній послідовності; довжина заявки, що генерується, не ...
	Початкові параметри «Token Bus». Діалогова форма, де користувач вводить дані для подальшого моделювання, складається з наступних елементів: швидкість передачі даних; кількість станцій мережі; інтенсивність генерації заявок; кількість кадрів, які перед...
	Результуючі характеристики «Token Bus»: максимальний час очікування заявки в черзі для кожного класу доступу; час реакції мережі; корисна пропускна спроможність мережі розраховується за формулою:
	Структура «Token Bus» складається з наступних форм: «Діалог»; «Моделювання»; «Результати». Форма «Діалог» призначена для завдання параметрів локальної мережі; існує можливість запуску моделі зі значеннями по замовчуванню або зі значеннями, які вводить...
	Тестування «Token Bus». Довжина кадру складає   біт. Розрахуємо час передачі одного кадру як  мкс; отримане значення округлюємо до десятків  мкс. Тепер розрахуємо час передачі для чотирьох кадрів, як:  мкс. Відповіді, що одержані на КП, та за математи...
	Апробація використання КП з дисципліни «Локальні мережі» відбулася на третьому курсі студентів спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Кібербезпека» в Дніпровському  національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ка...
	Рис. 3. Якість навчання студентів за різними формами опитування
	Висновки
	1. Розроблені КП з використанням ООП до моделювання, що спрямовані на формування у майбутніх фахівців залізничного транспорту їх предметної компетентності: дослідження існуючих і проектування нових мереж різних технологій. Реалізація всіх КП виконана ...
	2. В основу «Token Bus», «FDDI» та «100VG-AnyLAN» покладені діаграми станів канального рівня станції мережі за маркерним методом доступу до шини, за маркерним методом доступу до кільця та за методом Demand Priority відповідно. При організації дослідже...
	4. Функціонування «Study-AnyLAN» здійснюється з налаштуванням підсистем: електронних карток-завдань та тестування студентів, передбачає використання бази тестів за технологіями Token Bus, FDDI та 100VG-AnyLAN з урахуванням бонусних та штрафних балів. ...
	Перспективою подальшого дослідження застосування інтерактивного навчання вважаємо створення нових КП інших технологій, що використовуються в сучасних комп’ютерних мережах та лежать в основі інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспор...

