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PHYGITAL SPACE AND TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Аннотация. 

В работе рассмотрены и проанализированы тенденции развития фиджитал технологий и простран-

ства в государственном управлении Российской Федерации. Выявлены положительные и отрицательные 

аспекты актуального этапа развития исследуемых прикладных вопросов в контексте пандемии и пост-

пандемии. 

Abstract. 

The paper considers and analyzes the trends in the development of digital technologies and space in public 

administration of the Russian Federation. The positive and negative aspects of the current stage of development 

of the studied applied issues in the context of a pandemic and post-pandemic are revealed. 

 

Ключевые слова: государственное управление, фиджитал, цифровая экономика, электронное прави-

тельство. 

Keywords: public administration, phygital, digital economy, e-government. 

 

The interest of researchers to digital communica-

tion technologies and their impact on transformations 

in the society is growing. The digital revolution that is 

taking place now gave rise to phygital technologies 

(physical + digital), with the help of which the world is 

visualized as an inexhaustible source of information. 

As follows from the semantics of the words, we are 

talking about the fusion of two realities - physical and 

virtual, which leads to the emergence of a new meaning 

of "phygital-communication" and a new type of content 

in phygital-interaction of the state with citizens, society 

and business. The digital world is transforming the way 

people communicate, exchange information, and, con-

sequently, it affects the methods of government. 

 Actual discourses of Russian and foreign re-

searchers on the vectors of environmental transfor-

mation in the field of e-government, Internet communi-

cations, Internet media, public relations confirm the rel-

evance of the chosen research topic. Some researchers 

already consider phygital to be the philosophy of a new 

world structure. Augmented reality and other contem-

porary technologies make access to information and 

services more interactive. The discussed technologies 

have become especially relevant in the period of a pan-

demic and post-pandemic. What happened in the con-

text of a pandemic can be characterized as a break in 

the usual information and communication circuit. The 

advent of quarantine has turned the digitalization of 

everything that is possible into a question with the only 

answer. The actualization of the QR codes also contrib-

utes to the development of the digital community and 

the provision of public services. Phygital space is the 

space where technologies are hidden from view, but 

their presence is obvious. 

Experts predict that due to the introduction of 

phygital, by 2024 the share of certain industries in the 

overall structure of the gross value added of the econ-

omy (the difference between the goods and services 

production and their intermediate consumption) may 

increase: construction - from 7% to 10%, electricity - 

from 3% to 5%, transport and communications - from 

9% to 15%, education and health - from 7% to 13% [1]. 

A Russian citizen is actively exploring the digital space 

- this became clear long before the “coronacrisis” took 

away from him an alternative in the form of offline ed-

ucation, seeing a doctor, etc. So, in the near future, all 

physical objects and phenomena will operate on the ba-

sis of a whole set of breakthrough technologies, includ-

ing the Internet of Things, augmented and virtual real-

ity. Government and local government social media 

pages and e-commerce, which today exist only in digi-

tal form, are likely to merge with physical objects, not 

just as an addition, but rather as an integral part of them. 

This process will seriously affect the economy of the 

state as a whole. In the commercial sector, phygital is 

used in areas such as medicine, catering, construction, 

technology, telecommunications, real estate, and so on. 

E-government can use different strategies to com-

bine online and offline technologies. They should solve 

the following main tasks: 

- To attract attention. A competent interaction 

campaign will help build communication with citizens 

and society as a whole. 

- Data collection. It is an effort to bring digital 

targeting tools, recommendations, testimonials, and rel-

evant specials to the offline world to offer the active 

digital citizen a relevant experience. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-32119-4-5
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- Implementation of useful functions. The technol-

ogies used ensure the comfort of the consumer of public 

services and solve real problems of access to services. 

For example, it is possible that the use of phygital tech-

nologies will bring targeting to almost absolute accu-

racy. 

That is, a citizen, using the Gossulugi platform, 

having entered a request’s parameters, receives a lot of 

important clarifications, up to photographs of offices, 

reception hours, the optimal time for reception, a list of 

additional service options, etc. Using digital geoloca-

tion, the application will instantly plot the requested 

route, indicating the time and available public 

transport. 

There are also opponents of active digitalization. 

So, it is known that the developers of Google Glasses 

announced that in the near future it will be possible to 

instantly get a "dossier" on any person, just meeting 

him on the street and looking at him through digital 

glasses. All the inhabitants of the planet are going be 

familiar to each other. A huge amount of photos and 

various information that seemingly harmlessly walk 

around the Internet can be easily organized and formed 

into personal folders. This is seen as a violation of the 

individual's right to privacy, as illustrated by spam and 

various types of unauthorized advertising that “find” us 

by the categories and queries that we open on the Inter-

net.  

At the same time, it should be noted that from the 

point of view of the real content, phygital is in line with 

the trends of recent decades - the simplification of 

meanings and the depth of value characteristics. But 

these are no longer its problems, but a reflection of the 

general consciousness’ simplification. LETA Capital 

venture capital fund and DEVAR company have calcu-

lated that in 15-25 years the digital economy will reach 

at least 50% of world GDP, which will amount to $ 

100-200 trillion. As of April 2021, 4.8 billion people 

worldwide, or more than 60% of the population, use the 

Internet [1]. In Russia, 78.1% of the country's residents 

over 12 years old spend time online. [2]. And, never-

theless, digitalization from the point of view of a state 

and government is a complex, innovative and quite ex-

pensive process; it should not become an end in itself, 

but become, first of all, an effective instrument of inter-

action between the state and society. 
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THE ROLE OF LEADERSHIP IN THE PROCESS OF FORMATING MANAGERIAL COMPETENCE 

OF THE HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

The article is devoted to the study of leadership qualities inherent in the head of educational institutions. The 

task of managers is to guide and direct people properly to perform their tasks and functions, provide solutions to 

various types of problems and challenges, make effective decisions and create pleasant conditions around them 

that would contribute to the achievement of academic goals and objectives. It is substantiated that professional 

training and development of leaders of educational institutions should take place in accordance with the profile 

of competence – a standardized characteristic that contains the functions for which the head must be ready and 

competencies, the development of which ensures effective implementation of functions by the leader of the educa-

tional institution. 

Стаття присвячена дослідженню лідерських якостей притаманних керівнику освітніх установ. За-

вдання керівників – направляти та спрямовувати людей належним чином на виконання їхніх завдань та 

функцій, надавати рішення різних типів проблем та викликів, приймати ефективні рішення та ство-

рювати приємні умови довкола, які сприяли б досягненню академічних цілей та завдань. Обґрунтовано, що 

професійна підготовка та розвиток керівників-лідерів навчальних закладів мають відбуватися відповідно 

до профілю компетентності – стандартизованої характеристики, що містить функції, до виконання 

яких керівник повинен бути готовий, та компетенції, розвиток яких забезпечує ефективне здійснення 

функцій керівником-лідером навчального закладу.  

https://trends.rbc.ru/trends/industry/6182488e9a7947289bef1279?from=mainpage
https://trends.rbc.ru/trends/industry/6182488e9a7947289bef1279?from=mainpage
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Освіта відіграє особливу історичну місію як 

вирішальний чинник трансформації. Усі суспіль-

ства періодично реформують чи, бодай, удоско-

налюють свої освітні системи. Зумовлено це тим, 

що освіта покликана оперативно реагувати на зміни 

у соціальному замовленні, а воно своєю чергою – 

на зміни у суспільному житті. Сучасні реформа-

торські зусилля теж мусимо сприймати як імпера-

тив часу. Потреба в них пов’язана з переходом 

українського суспільства від авторитарно-патер-

налістського способу життя до устрою громадянсь-

кого, де переважно все залежить від самої людини. 

Цей перехід має не політичний, а універсально-ци-

вілізаційний характер і є ознакою та передумовою 

загального прогресу, бо лише вільна людина може 

бути максимально продуктивною. Означене кри-

тично актуалізує потребу в освітньому лідерстві. 

Освітнє лідерство – це нова управлінська пара-

дигма, яка є орієнтиром і механізмом для 

здійснення реформ у сфері освіти в умовах су-

часних суспільних трансформацій (Бондарчук, 

2002, с. 86–87). Освітнє лідерство слід розглядати у 

таких трьох взаємопов’язаних аспектах (8, с. 204): 

– лідерство в освіті (діяльність керівників, 

викладачів / учителів, студентів / учнів та, як ре-

зультат, освітніх закладів-лідерів); 

– лідерство для освіти (діяльність батьків, 

стейкхолдерів задля розвитку освіти); 

– лідерство освіти (діяльність держави щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освітньої 

сфери). 

Нова управлінська парадигма, яку все частіше 

визначають як лідерство, проявляється через утвер-

дження нових принципів і цінностей, моделей по-

ведінки та організаційних структур. Ознаки лідер-

ства, зокрема делегування влади та співробіт-

ництво, в управлінні організаціями зумовлюють 

його розгляд у взаємозв’язку з принципом команд-

ності. 

Саме лідерство та командність в управлінській 

діяльності навчального закладу виявляються за 

умов, коли потрібна мобілізація усіх зусиль 

освітянської спільноти для подолання кризових 

явищ та проведення складних реформ. Водночас 

проблема лідерства та командності в освіті не 

знайшла належного відображення у сучасних нау-

кових джерелах, що визначає актуальність даного 

дослідження. 

Мета статті полягає в розкритті особливостей 

лідерства та його взаємозв’зку із побудовою управ-

лінської команди у навчальному закладі. 

Лідерство визначається як соціально-психо-

логічний феномен, який пов’язаний з динамічними 

процесами у малій групі; це поняття, яке характе-

ризує відношення домінування і підпорядкова-

ності. Лідерство є результатом дії як об’єктивних 

чинників (мети та завдань групи в конкретній ситу-

ації), так і суб’єктивних (потреб, інтересів, 

індивідуально-психологічних особливостей членів 

групи), а також дій лідера як ініціатора й організа-

тора групової діяльності (Калашникова, 2011, с. 

245–247). 

Розвиток саме освітнього лідерства передбачає 

реалізацію відповідних заходів, серед яких – про-

фесійна підготовка та розвиток керівників-лідерів 

навчальних закладів, що здійснюються на основі 

профілю компетентності – матриці функцій і ком-

петенцій (якостей) керівника-лідера навчального 

закладу. Компетентність – здатність людини ефек-

тивно виконувати певну (у тому числі професійну) 

діяльність. Результатом є набуття певних якостей 

(компетенцій), тобто, складовими компетентності є 

компетенції (якості) (Вишневський, 2004, с. 58–61).  

Розвиток управлінської (фахової) компетент-

ності грунтується на положеннях вітчизняної пси-

хології про єдність процесу формування особи-

стості як фахівця і фахівця як особистості й актив-

ного суб’єкта життєдіяльності (Б. Ананьєв, Л. 

Виготський, В. Давидов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Б. 

Ломов, С. Максименко, В. М’ясищев, С. Рубін-

штейн). 

Українськими психологами виокремлено такі 

основні якості (компетенції) керівника-лідера нав-

чального закладу (Татенко, 2003, с. 161–164): 

1. Прагнення вести за собою. “Бути лідером 

означає вказувати шлях іншим – найкращий, найко-

ротший, найбезпечніший” (Татенко, 2003, с. 12). 

Лідер не лише спрямовує та веде своїх послідов-

ників, а послідовники не просто йдуть за лідером, а 

й хочуть йти за ним. 

2. Мотивація першості. Зусилля людини де-

монструють її професіоналізм.  

3. Впливовість. Бути лідером означає – бути 

авторитетом для інших. 

4. Заглибленість та закоханість у свою справу, 

коли “мотив діяльності 

відповідає самій діяльності” (Татенко, 2003, с. 

166). 

5. Професійність і креативність. Лідером стає 

людина, яка добре розуміється на своїй справі і ви-

користовує творчий підхід у вирішенні проблемних 

питань та ситуацій. 

6. Психологічна надійність – здатність підтри-

мувати необхідну рівновагу між “Я хочу”, “Я 

можу” і “Я повинен” у різних, особливо напруже-

них ситуаціях з життя. 

7. Адекватна самооцінка та саморегуляція. В 

особистості лідера зазвичай поєднуються високий 

рівень домагань, висока самооцінка з високою ви-

могливістю до себе і до всього, що стосується гру-

пових цінностей та цілей. 

8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче 

вчитися, набувати досвіду, удосконалювати свої 

вміння і навички кожного дня. 
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За ступенем розвитку його індивідуальної 

(здібності, особистісні риси, цінності) та універ-

сальної (досвід, навички, стилі лідерства, рольовий 

репертуар) складових визначається рівень лідерсь-

кого потенціалу. Лідерський потенціал – сукуп-

ність внутрішніх потреб, можливостей, засобів, 

ціннісного ставлення, які ставлять за мету досяг-

нення такого рівня інтеграції компетентності, 

відповідальності, активності і комунікабельності, 

що забезпечує провідний вплив на членів групи при 

спільному вирішенні завдань у різних життєвих си-

туаціях та задає позитивну спрямованість процесу 

професійного становлення (Калашникова, 2011, с. 

325–327). 

Лідерський потенціал особистості з позиції 

психологічного аналізу містить: комунікабель-

ність, цілеспрямованість, відповідальність, напо-

легливість, мотивацію до успіху, урівноваженість, 

розсудливість, емпатію, позитивну самооцінку, 

упевненість у собі, щирість, рішучість, розвинуту 

інтуїцію, чутливість, готовність до ризику (інно-

ваційність), критичність (до себе й інших) – та ре-

алізується через емоційну, поведінкову та ко-

гнітивну гнучкість (Міляєва, 2011, с. 142). 

Сутність психологічного забезпечення полягає 

у здійсненні формувальних впливів на особистість 

лідера з метою його професійної реалізації шляхом 

розвитку фахової компетентності у процесі про-

фесійної підготовки та підвищення кваліфікації. 

Змістом психологічного забезпечення є психо-

логічний супровід – система цілеспрямованих 

впливів на формування і розвиток про-

фесійної/управлінської компетентності з урахуван-

ням професійно-психологічного потенціалу та 

особливостей реалізації людини на керівній посаді 

у сфері освіти. Психологічне забезпечення підви-

щує ефективність професійного вдосконалення, ре-

алізує основні принципи, функції і форми загальної 

системи формування, розвитку та вдосконалення 

фахової компетентності керівника-лідера (Міляєва, 

2011 с. 141–144). 

Для виявлення та виховання лідерів, У. Бай-

хем, О. Сміт та М. Пізі у своїй праці «Виховай свого 

лідера. Як знаходити, розвивати та утримувати в 

організації талановитих керівників» (Байхэм, 2002) 

пропагують філософію «виховання лідерів».  

«Виховання лідерів» та побудова команди у 

навчальному закладі найкраще відбувається при 

використанні матричної організаційної структури 

управління, яка поєднує лінійно-функціональну 

структуру з проектним управлінням. У межах цієї 

організаційної структури створюються проектні ко-

манди, її характерною ознакою є командна система 

відповідальності та розподілу обов’язків. 

Перспективністю використання даної струк-

тури є: 

 характерні суб’єкт-суб’єктні відносини 

між керуючою та керованою підсистемами, керів-

никами та підлеглими, педагогами та студентами; 

 принцип партисипатизма, як основа ефек-

тивного управління, тобто своєрідна автори-

тарність, директивність, примус; 

 матрична організація управління успішно 

справляється з управлінням гнучкими комплекс-

ними освітніми процесами, а також розвитком про-

цесів організаційних змін. 

Тобто матрична структура ставить за основу 

випробувати членів колективу у різних ролях, як 

результат визначення їх власних ролей у команді, 

задля ефективної роботи. Перевагами цієї струк-

тури управління є також ефективна координація 

робіт; сприяння саморозвитку та самореалізації 

учасників процесу управління, оскільки вони є 

вільними у прийнятті локальних управлінських 

рішень; зближення внутрішніх потреб учасників 

управлінських впливів з цілями організації, що 

сприяє зміцненню «командного духу». 

Висновки. Парадигма освітнього лідерства, в 

основу якої покладено утвердження принципу ко-

мандності, який зумовлює делегування влади та 

співробітництво, використання матричної ор-

ганізаційної структури управління для забезпе-

чення ефективної спільної праці для досягнення 

визначеної мети – являє собою нову парадигму 

управління навчальним закладом. У кожній управ-

лінській команді повинен бути визнаний лідер, 

здатний забезпечити ефективну комунікацію та ре-

агування на швидкоплинні процеси, які відбува-

ються в суспільстві. Шляхом застосування 

відповідного психологічного забезпечення, засно-

ваного на психологічному супроводі підвищується 

ефективність професійного вдосконалення, ре-

алізуються основні принципи, функції і форми за-

гальної системи формування, розвитку та вдоскона-

лення фахової компетентності керівника-лідера. 

Перспективи подальших досліджень. До-

слідження лідерства, як феномену потребує подаль-

шого розгляду, ґрунтуючись на деталізації таких 

тем: розробку психологічної моделі професійної 

компетентності керівників вищих навчальних за-

кладів; психології професіоналізації керівників-

лідерів спираючись на методологічні засади. 
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Анотація. 

Протягом усієї історії свого існування людство було під прицілом цілої низки інфекційних хвороб і 

перелік нових інфекційних захворювань постійно збільшується. Неможливо передбачити, яким чином нові 

патогени будуть атакувати людство, але можливо звернути свій погляд на історичні дані, яким чином і 

за допомогою яких заходів велася боротьба з інфекційними захворюваннями у минулому. У статті на ма-

теріалах архівних джерел та періодичних видань досліджено заходи боротьби з поширенням інфекційних 

захворювань серед населення Волинського воєводства у міжвоєнний період. Здійснено аналіз діяльності 

польської влади з розробки засад протидії інфекційним недугам, медико-санітарних установ, відстежено 

системні протиепідемічні заходи та їх ефективність у боротьбі з інфекційними захворюваннями.  

Abstract. 

Throughout its whole history, the humankind has been under attack of a multitude of infectious diseases, and 

the list of new contagious diseases has been constantly growing. It is impossible to foresee how new pathogens 

would attack the human race, but it is possible to direct our eyes to the historical data showing how the fight 

against infectious diseases was waged in the past and what means were employed.  

Using the materials of archival sources and periodicals, the article explores the means to control the spread 

of infectious diseases among the population of Volhynian Voivodeship in the Inter-War Period. The actions taken 

by the Polish authorities to develop the framework to counteract infectious diseases, establish healthcare and 

sanitation facilities are analyzed; systemic anti-epidemic measures and their efficiency in controlling infectious 

diseases is investigated. 
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Для влади міжвоєнної Польщі головним за-

вданням стало створення санітарно-епідеміологіч-

ної служби, діяльність якої була спрямована на ви-

явлення, діагностику, лікування й профілактику ін-

фекційних недуг. Виконання цих функцій було 

покладено на Державне управління гігієни, філії 

якого діяли у воєводствах. Головний осередок Дер-

жавного управління гігієни розміщувався у Вар-

шаві, він спільно з філіями провадив санітарно-епі-

деміологічну діяльність на території Польщі та 

співпрацював з Головним надзвичайним комісаріа-

том для боротьби з епідеміями, воєводськими відді-

лами здоров’я, а також повітовими лікарями. Дер-

жавне управління гігієни, при підтримці свого кері-

вника Л. Райхмана (член Ліги товариств Червоного 

Хреста та член Епідеміологічної комісії Ліги наро-

дів), отримало дотації з фонду Рокфеллера в сумі 

212 500 американських доларів. Кошти признача-

лися на будівництво у Варшаві приміщення школи 

гігієни, яка утворилася як новий відділ Державного 

управління гігієни. Головним її завданням стала 

підготовка медичного персоналу для надання меди-

чних послуг населенню в закладах громадського 

здоров’я [1, с.116-121]. 

За підтримки Державного управління гігієни 

на території Польщі створювалася мережа лабора-

торій, серед яких вирізнялася Львівська філія, при 

якій функціонувала бактеріологічна лабораторія. За 

сприяння Державної школи гігієни та її філій воє-

водства забезпечувалися сироватками для щеплень, 

іншими біологічними продуктами та підготовкою 

кадрів [2, S. 569–581]. 

Епідемічний контроль у Волинському воєвод-

стві здійснював санітарний інспектор, що був дер-
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жавним службовцем, та підпорядковувався повіто-

вому лікарю. Його призначав і звільняв староста 

повіту відповідно до подання повітового лікаря. 

Службові обов’язки визначалися статутом про ци-

вільну державну службу від 17 лютого 1922 р. Са-

нітарний інспектор виконував вказівки санітарного 

лікаря; виявляв і фіксував випадки інфекційних за-

хворювань; оглядав хворих і їх помешкання; прово-

див дезінфекцію помешкань, вбиралень; ізолював 

хворих; здійснював контроль за торговельними мі-

сцями; контролював поховання померлих від інфе-

кційних хвороб; оглядав каналізації та смітники; 

допомагав повітовому лікарю при проведенні щорі-

чних щеплень від віспи та інших хвороб; викривав 

випадки антисанітарії [3, арк. 1-4].  

Місцевою владою було встановлено особли-

вий контроль за залізничним сполученням, де був 

значний пасажиропотік, серед якого нерідко трап-

лялися інфекційні хворі, через яких інфекції пере-

носилися й поширювалися на великі відстані. 9 ли-

стопада 1922 р. Рада міністрів прийняла постанову 

про створення санітарних комісій для роботи на за-

лізниці з метою нагляду за санітарним станом залі-

зничної інфраструктури. У квітні 1923 р. до волин-

ського воєводи надійшов лист про виконання цієї 

постанови. У листі звертали увагу на профілактику 

інфекційних захворювань, дезінфекцію й дератиза-

цію приміщень залізничних станцій. Діяльність та-

ких комісій контролював відділ охорони здоров’я 

Волинського воєводського управління. Комісія ко-

нтролювала чистоту приміщень, буфетів, вбира-

лень вокзалу; проводила перевірку санітарних умов 

у вагонах; здійснювала контроль та проведення 

аналізів питної води; контролювала якість харчо-

вих продуктів у буфетах. При виявленні інфекцій-

ного хворого серед працівників залізниці його не-

гайно відсторонювали від виконання обов’язків та 

оглядали усіх осіб, з якими він контактував. Комісія 

стежила, щоб осіб, хворих на віспу, різновиди тифу 

– черевного, поворотного і плямистого (висип-

ного), дифтерію, скарлатину, транспортували в ок-

ремих вагонах, на яких розміщували попереджува-

льну табличку про наявність інфекцій. Про переве-

зення таких хворих інформували всі станції, через 

які проходив поїзд [4, арк. 1-6]. 

Для відстеження санітарно-побутових умов 

прибудинкових територій і осель міських мешкан-

ців створювалися санітарно-поліцейські комісії. 

Упродовж 4–25 березня 1922 р. на території воєвод-

ства було зареєстровано 220 випадків захворювань 

на черевний, 634 – на плямистий і 836 – на поворо-

тний тиф. Проте, через брак засобів пересування та 

постійне виявлення нових вогнищ інфекції інспек-

тор не отримував повної й перевіреної інформації. 

Ефективній протидії поширенню інфекційних хво-

роб перешкоджала відсутність налагодженої теле-

фонної комунікації між лікарями, що спілкувалися 

між собою лише через листування [5, арк. 14].  

Для знезараження вогнищ інфекцій в Польщі 

діяли мобільні пересувні колони (бригади). У Воли-

нському воєводстві 1924 р. на з’їзді лікарів ухва-

лили рішення про звернення до Департаменту слу-

жби здоров’я про «надання Волині пересувної дез-

інфекційної бригади» [6].  

Департамент служби здоров’я на початку 1926 

р. створив спеціальні державні протитифозні пере-

сувні бригади, до складу яких входили лікар, гігіє-

ністка та дезінфектор. Бригади працювали в місце-

востях, де було виявлено епідемію тифу, проте з ча-

сом з’ясувалося, що їхня діяльність непрактична та 

збиткова, тому їх стали прикріплювати до тих пові-

тів, у яких виявили вогнища епідемії. На території 

Волинського воєводства діяла протитифозна бри-

гада, до повноважень якої входило: забезпечення 

ізоляції хворого на плямистий чи поворотний тиф 

та догляд за ним у його помешканні в разі немож-

ливості переміщення до госпіталю; проведення се-

ред оточення хворого та населення роз’яснюваль-

ної роботи; проведення дезінфекції в домівках хво-

рих; боротьба з педикульозом у школах та серед 

населення. Медичний персонал проходив підгото-

вку в Державній школі гігієни у Варшаві [7, S. 827–

832]. 

Пересувні бригади закріплювалися за повіто-

вим лікарем, котрий керував їхньою роботою та на-

правляв у ті місцевості, де виникала епідемія. Проте 

згодом, з огляду на адміністративні та інспекційні 

труднощі, протиепідемічні бригади передали в роз-

порядження воєводського управління. Діяльність 

бригад у вогнищах епідемій тривала до повного їх 

зникнення з урахуванням інкубаційного періоду. 

Під час перебування в сільській місцевості праців-

ники проводили огляд, опитування, дезінфекцію, 

дезінсекцію, повідомляли населення про причини 

поширення інфекційних хвороб, способи їх запобі-

ганню, про покращення санітарного стану, звер-

тали увагу на стан обійсть, криниць та туалетів [8]. 

Координував дії щодо запобігання гострим ін-

фекційним хворобам та боротьби з ними воєводсь-

кий лікар-епідеміолог, який виїжджав у повіти й об-

стежував вогнища захворювань на черевний та пля-

мистий тиф. У 1929 р. серед семи східних воєводств 

найменша захворюваність на плямистий тиф (72 

випадки) спостерігалася у Волинському воєводстві, 

тоді як найбільша – у Віленському. У 1933 р. ситу-

ація на Волині проти попередніх років була гіршою 

– 284 випадки захворювання, але в порівнянні з ін-

шими воєводствами тут був невисокий рівень хво-

рих. Проте ці статистичні показники не відбивали 

реальної ситуації через брак вірогідної інформації 

[9, S. 580–593].  

Упродовж вересня 1935 р. – березня 1936 р. 

воєводський лікар-епідеміолог 13 разів виїздив на 

територію повітів й обстежив 31 вогнище захворю-

вання на плямистий та черевний тиф. У зв’язку з 

цим проводилися перевірки помешкань, дезінфек-

ція вбрання, білизни. Через загрозливу ситуацію в 

Сарненському повіті тут працювала пересувна бри-

гада Польського Червоного Хреста, що її утриму-

вали органи місцевого самоврядування. Окрім того, 

боротьба з інфекційними захворюваннями полягала 

в примусовому розміщенні хворих у госпіталі та на-

данні їхнім родинам постійного догляду [10].  

Заходи по подоланню епідемій потребували 

збільшення санітарних працівників. На початку 
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1933 р. Державна школа гігієни у Варшаві прово-

дила VI чотиримісячні курси підготовки санітарних 

контролерів, яких навчали проводити санітарну ін-

спекцію туалетів, колодязів, приватних помешкань, 

установ, а також відбирати на аналіз харчові проду-

кти, воду та проводити дезінфекційні заходи [11]. 

Такі курси проходили щороку. Про це, зокрема, сві-

дчить лист, надісланий з Варшави наприкінці гру-

дня 1934 р. до міського управління Кременця щодо 

проведення в 1935 р. VIII курсів. У Державній 

школі гігієни від початку існування до кінця грудня 

1938 р. було організовано 161 курс, який прослу-

хало 8614 осіб, із них 2455 лікарів. Ця школа стала 

головним осередком навчання й підготовки саніта-

рних кадрів краю [2].  

У 1934 р. в Луцьку було відкрито філію Держа-

вного управління гігієни на чолі з Г. Валецьким, 

який із моменту створення до 1939 р. її очолював. 

До Луцька він прибув за призначенням Державного 

управління гігієни, а до цього часу працював ліка-

рем-епідеміологом у Варшавському та Білостоць-

кому воєводствах.  

Волинська філія у 1937 р. провела лабораторне 

обстеження 867 забраних проб, із яких у 73 % підт-

вердилися інфекції. За час роботи Г. Валецького у 

воєводстві спалахнуло дві епідемії плямистого та 

один спалах черевного тифу. Він контролював вог-

нища інфекції та інспектував роботу пересувних 

дезінфекційних бригад. Упродовж існування філії 

було створено картотеку та карту виявлення інфек-

ційних захворювань у воєводстві. У 1938 р. на Во-

лині бактеріологічно підтвердили 85 % випадків че-

ревного та 82 % плямистого тифу. Ці дослідження 

проводила лабораторія філії, яка складалася з трьох 

відділів: бактеріологічного, обстеження тварин і 

питної води [12].  

В урядовому розпорядженні від 21 лютого 

1935 р. вкотре давалася інструкція щодо подолання 

таких інфекційних захворювань, як чума, жовта ли-

хоманка, віспа, холера, поворотний тиф, плямистий 

тиф, дизентерія, дифтерія, скарлатина, менінгіт, 

кір, малярія. У випадку спалаху хвороби найголов-

нішим завданням було своєчасно донести інформа-

цію до місцевих органів влади [13]. Отож, ці хво-

роби впродовж усього міжвоєнного періоду стано-

вили небезпеку, їх не вдалося подолати, а лише 

локально зменшити кількість виникнення нових во-

гнищ.  

Керівник Волинського управління охорони 

здоров’я В. Габіх у звіті про санітарний стан воє-

водства за 1936–1937 рр. зазначив про зменшення 

на 113 випадків захворювань на черевний тиф і на 

44 випадки захворювань на плямистий тиф. Це по-

яснюється проведенням активних санітарних акцій 

з утримання в належному стані криниць та туалетів, 

ізоляції хворих у шпиталях, дезінфекції помешкань 

та відвідання населенням лазень. Допомогу в цих 

акціях надавала протиепідемічна бригада, що утри-

мувалася завдяки місцевому самоврядуванню й Мі-

ністерству праці та соціальної опіки. Зменшення на 

19,4% захворюваності на черевний тиф пояснювали 

проведенням масових щорічних профілактичних 

щеплень. У 1936 р. було щеплено 22 165 осіб, що на 

4000 більше, ніж у попередньому році. Водночас 

спостерігалося зменшення захворювань на плямис-

тий тиф, але найбільше хворих усе-таки виявили в 

Кременецькому, Сарненському та Ковельському 

повітах. Щеплення з огляду на дорогу вакцину ро-

били передусім особам, які постійно контактували 

з хворими (лікарі, допоміжний медичний персонал, 

поліція, вчителі) [14]. 

У Волинському воєводстві щотижня збирали й 

обробляли статистичну інформацію щодо кількості 

інфекційних хворих і померлих [15].  

Значної уваги потребував санітарний стан во-

линських міст, адже в жодному не було каналізації 

й належних комунальних служб. Нерозвинутою за-

лишалася водопровідна система. Населення корис-

тувалося невеликою кількістю артезіанських коло-

дязів, які з’явилися в 1910 р. в Дубні, Ковелі, Лу-

цьку, Здолбунові та Рівному [16]. 

Розповсюдження інфекцій великою мірою 

було пов’язане з браком санітарної культури насе-

лення. Для підвищення санітарно-просвітницької 

роботи Департамент служби здоров’я 1928 р. наді-

слав волинському воєводі 12 примірників (для кож-

ного повіту) брошури «Епідеміологічна хроніка». 

Автори публікацій звертали увагу на дотримання та 

поширення загальної й санітарної культури серед 

населення. У цей період на загально польському рі-

вні зменшилася кількість захворювань на черевний 

тиф і віспу. Натомість, занепокоєння викликали 

хвороби дитячого віку – кір і скарлатина [17]. 

У містах діяли санітарно-гігієнічні лаборато-

рії, у яких проводили аналіз води, забір якої робили 

щомісяця на різних вулицях у різних місцях і буди-

нках. Встановлювали фізичні властивості й хіміч-

ний склад води. Воду з перевищеним вмістом хлору 

вважали непридатною для пиття й забороняли вжи-

вати [18].  

Забезпечення населення питною водою з кож-

ним роком покращувалося. Загальна кількість коло-

дязів на Волині в другій половині 1930-х рр. збіль-

шилася і становила близько 102 тис., у тому числі 

2180 свердловин та 1134 копаних колодязів із бето-

нованою серцевиною та помпою. Для покращення 

становища з питною водою у селах Кременецького 

та Ковельського повітів було створено «фундацію з 

оздоровлення села», що мала на меті видачу позики 

або одноразової грошової допомоги господарям, 

які збиралися будувати колодязь [19].  

Важливим завданням у протидії епідеміям 

стало будівництва та утримання лазень у сільській 

місцевості. Це потрібно було для боротьби з плями-

стим тифом, оскільки дезінфекція одягу без чис-

тоти тіла не мала сенсу. У Волинському воєводстві 

в 1920-х рр. діяло лише чотири сільські лазні. Буду-

валася лазня в Рівному, а також були запроектовані 

в Ковелі, Кременці та Милятині [14]. 

Систематичного контролю потребували побу-

тові умови населення. У 1927 р. волинський воє-

вода видав розпорядження про дотримання чистоти 

й порядку в населених пунктах. Заборонялося за-

смічувати вулиці та подвір’я мешканців, а також 

давалися певні практичні рекомендації щодо дотри-

мання належного порядку. За невиконання наказу 
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передбачався штраф у розмірі 100 злотих або арешт 

терміном до трьох місяців, а в окремих випадках ці 

дві міри покарання застосовували одночасно [20]. 

Санітарний інспектор зазначив, що 1927 р. найкра-

щий санітарний стан був у Дубні [21]. Для заохо-

чення населення в дотриманні санітарної культури 

в 1935 р. Міністерство праці та соціальної опіки 

оголосило конкурс на створення найкращого прое-

кту з оздоровлення повіту Польщі. Він повинен був 

уміщувати повну інформацію про санітарний стан 

повіту, захворюваність, смертність, забезпеченість 

населення медичними закладами, проведення акцій 

для запобігання хворобам, а також пропозиції щодо 

усунення недоліків у сфері охорони здоров’я. Ро-

боти подавалися на конкурс і за п’ять найкращих 

виплачували матеріальну винагороду – від 700 до 

1000 зл. [22]. 

Низький життєвий рівень спричиняв захворю-

ваність населення. Однією з найбільших проблем 

сільського населення була бідність. У 1930-х рр. у 

межах Польщі провели дослідження помешкань 

сільських жителів. Узагальнені обстеження пока-

зали, що серед 62 сільських хат було 46 однокімна-

тних, 14 двокімнатних і лише три хати мали три кі-

мнати. Дерев’яна підлога була вистелена в 13 хатах. 

Звісно, що велике скупчення людей в одній кімнаті 

не сприяло особистій гігієні. До негативних момен-

тів додавалося те, що на селі серед старших людей 

80–90 % були безграмотні [23].  

Недотримання норм особистої гігієни призво-

дило ще до однієї небезпечної інфекційної недуги – 

дизентерії. Упродовж січня–вересня 1934 р. у Во-

линському воєводстві на дизентерію (червінку) за-

хворіло 2819 осіб, із них 158 померло. Найвищу епі-

демічну ситуацію зареєстрували в Кременецькому 

повіті – 1280 осіб, із яких 85 померло. Найменше – 

14 хворих – було в Горохівському повіті. У 1935–

1936 рр. спалахи дизентерії зменшилися до 1074 ви-

падків (за повний 1934 р. було зареєстровано 7975 

випадків). Медики таку ситуацію пояснювали масо-

вими щепленнями та виданням відповідних розпо-

ряджень органами місцевої влади. Серед найголов-

ніших причин спалаху інфекції на Волині польські 

лікарі називали брак санітарної культури серед на-

селення й відсутність лікаря-інфекціоніста [24]. 

Влітку 1936 р. знову спалахнула епідемія дизентерії 

в Кременецькому повіті. Місцева влада розробила 

низку протиепідемічних заходів для подолання 

хвороби. До них залучили навіть духівництво та 

вчителів, які проводили широку протиепідемічну 

пропагандистську кампанію серед населення. У се-

лах і містах розвішували великі плакати, в яких ін-

формували населення про методи запобігання за-

хворюванню [25]. 

Заходи, що їх проводила санітарно-епідеміоло-

гічна служба в Польщі, дають підстави стверджу-

вати про окремі позитивні здобутки. Зокрема в 1936 

р. вперше на усій території держави не виявили жо-

дного випадку захворювання на віспу (хоча все 

одно зробили 146 430 запобіжних щеплень), також 

зменшилася кількість хворих на плямистий тиф. 

Натомість збільшилася кількість хворих на черев-

ний тиф і кір. Однак із 3757 випадків захворювання 

на плямистий тиф у воєводствах Польщі на терито-

рії східних воєводств було зареєстровано найбі-

льше хворих – 1643. Тривогу епідеміологів викли-

кало поширення у Волинському воєводстві в 1935 

р. менінгіту, проте в наступному році кількість хво-

рих зменшилася, на відміну від решти східних 

польських воєводств. У 1935–1938 рр. у воєводстві 

зафіксовано хворих на черевний і плямистий тиф, 

скарлатину та кір.  

Ефективними санітарно-профілактичними за-

ходами для запобігання епідеміям були щеплення. 

У 1938 р. профілактичними щепленнями від черев-

ного й плямистого тифу, кору, скарлатини та диф-

терії охопили 160 062 особи, тоді як у 1935 р. зро-

били лише 93 777 вакцинацій. Серед повітів за най-

більшою кількістю щеплень вирізняються 

Горохівський (31 304), Сарненський (28 374) та Ко-

вельський (25 351), а найменше мешканців було ва-

кциновано в Любомльському (703), Володимирсь-

кому (1226) і Кременецькому (3640) повітах. Якщо 

взяти до уваги статистичні дані про кількість інфе-

кційних хворих та відомості щодо кількості вакци-

націй і зробити порівняльний аналіз, то побачимо, 

що в тих повітах, де зареєстровано найменше хво-

рих, кількість щеплень менша. Виняток становить 

Горохівський повіт, у якому була невисока захво-

рюваність, однак кількість зроблених тут щеплень 

(31 304) була найвищою у воєводстві [26]. Слід за-

значити, що щеплення робили переважно міські 

жителі, а для більшості селян цей вид профілактики 

був недоступним. 

Отже, завдяки санітарно-епідеміологічній слу-

жбі у Волинському воєводстві проводилася боро-

тьба з інфекційними захворюваннями. Активно ді-

яли дезінфекційні бригади, проводилася вакцинація 

населення, організовувалося проведення просвіт-

ницько-профілактичних заходів. 
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The current state of the training of qualified 

personnel in the system of higher professional 

education in accordance with the increasing complexity 

of the goals, means and structure of educational and 

cognitive activities involves the improvement of the 

educational process, providing an expansion of the 

volume and increasing the strength of knowledge, skills 

and abilities of students, the development of their 

creative abilities necessary for improving professional 

competence, one of the components of which is 

mastering the skills of research activities. 

Of course, there is a peculiarity in the approaches 

and methods of conducting research by a specialist who 

develops a scientific theory, and a student who analyzes 

the process and results of his own activity in the 

conditions of experimental work or the experience of 

other researchers. But the analysis and substantiation of 

the significance of the results achieved is carried out 

according to general criteria, which are equally 

important for an objective assessment of the results, 

both for an experienced scientist and a university 

graduate. 

The relevance of research. The development of the 

system of pedagogical education presupposes a change 

in its content and the technology of training 

pedagogical personnel. Giving a creative direction to 

the whole process of the formation of a specialist's 

personality in the soul-humanitarian disciplines, 

strengthening the individual and creative in it. start. In 

accordance with new social needs, the need for 

implementation arose; the search for new ways, the 

development of the creative, personality of the teacher. 

One of the ways of such development is research 

activity. A teacher who possesses research knowledge, 

abilities and skills, capable of both active; and 

independent thinking, able to creatively solve various 

problems; will be able to organize the learning process 

at a level that meets the requirements of modern 

society. Especially, in our opinion, this applies to the 

training of technology teachers; and design. It is the 

specificity of the content of classes in this profile that 

makes it possible to fully: solve the problem of training, 

creative teachers - researchers. Modern requirements 

for the development of a school that educates a person 

with a broad outlook, able to think creatively and 

independently, are the basis for organizing a system of 

continuous professional training and professional 

development of teachers [3]. 

The professional standard "Teacher (pedagogical 

activity in preschool, primary general, basic general, 

secondary general education) (educator, teacher)" 

defines the teacher's labor functions, including the use 

of tools and methods for diagnosing and assessing 

indicators of the level and dynamics of child 

development, systematic analysis of the effectiveness 

of teaching activities, ownership of project activities, 

experimental techniques, organization of Olympiads, 

conferences, etc. [4]. 

 According to modern scientists, the research 

competence of a teacher should be one of the 

components of his professional competence [5, 6, 9, 

etc.]. 

The main factor that determines modern 

approaches to the formation of research competence of 

teachers is the concept of lifelong education, in 

particular, lifelong professional education (CVE). The 

formation of the research competence of teachers 

should be carried out on the basis of the principles of 

continuity, continuity and social partnership at several 

levels of vocational education: 1) secondary vocational 

education; 2) higher education - bachelor's degree; 3) 

higher education - specialty, master's degree; 4) higher 

education - training of highly qualified personnel [13]. 

Based on the concept of NGOs, the educational 

organization's activities in the areas of vocational 

guidance of schoolchildren and additional vocational 

education for adults (for additional vocational training 

programs and vocational retraining) are also included 

in the system of forming the research competence of 

teachers. 

In modern conditions, professional training of 

specialists, taking into account the idea of lifelong 

education, is carried out at universities. Modern 

universities, being institutions of higher professional 

education, have the right to carry out scientific and 

educational activities not only in educational programs 

of higher professional education, but also in secondary 

vocational education, in additional professional 

programs, etc. 
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A modern university provides opportunities for 

the formation of research competence of teachers at all 

levels of vocational education, as well as in the system 

of vocational guidance and additional vocational 

education. A branch of a modern university is its 

structural subdivision, therefore, organizational and 

pedagogical conditions should be created in the 

educational environment of the branch for the 

development of a system for the formation of research 

competence of teachers on the principles of NGOs 

within the framework of the conditions of the region 

(municipality). 

Organizational and pedagogical conditions for the 

formation of the research competence of a teacher in a 

branch of a modern university are a set of purposefully 

designed, interconnected possibilities of the content, 

forms, methods of the pedagogical process and the 

acmeological educational and educational 

environment. It is advisable to consider three levels of 

organizational and pedagogical conditions for the 

formation of research competence of a teacher: a) 

organizational and managerial, b) scientific and 

methodological, c) organizational and structural. One 

of the leading tasks of higher professional education is 

the involvement of students in research activities, 

which will not only preserve world-famous Russian 

scientific schools, but also raise a new generation of 

researchers focused on the needs of the innovative 

knowledge economy [4]. 

However, today in the rapidly developing 

information society, research is viewed not only as a 

specific professional activity of scientific workers, but 

also as an integral part of any activity, as a lifestyle of 

a modern person. This is due to the fact that a specialist 

with research competence is able to independently 

efficiently analyze factual information, create and 

select new more efficient algorithms, resources, 

technologies [2, p.18]. 

In confirmation of the above, one of the main tasks 

assigned to the modern teacher is the search, creation, 

and implementation of pedagogical innovations aimed 

at meeting the public-state order set by the Federal State 

Educational Standard of Secondary (Complete) 

General Education, and the needs of participants in the 

educational process. 

Therefore, at present, the teacher is forced to be 

able to design educational programs, develop and use 

innovative models, techniques, technologies, search for 

new means and techniques of teaching, adapt 

diagnostic techniques, conduct experimental work, 

process the obtained experimental data, generalize and 

disseminate his work experience, organize interactive 

interaction with parents, etc. Thus, the teacher must 

constantly carry out research activities. 

In the professional activity of a teacher, the 

research function was previously distinguished [1], but 

modern realities require the purposeful development of 

the research competence of future and practicing 

teachers. 

The research competence of a teacher is defined as 

an integrative characteristic of a person, which 

presupposes possession of methodological knowledge, 

technology for carrying out research activities, 

recognition of their value and readiness to use them in 

professional activities [6, p.71]. 

The development of research competence is 

directly related to the formation of research activities. 

So, VA Slastenin [5] emphasizes that the structural 

components of research competence and research 

activity should coincide, and research skills are 

components of the model of research competence of a 

teacher. 

In research activities, psychologists [3] distinguish 

three components that are consistent with the factors of 

development of research competence. 

Firstly, human research activity is conditioned by 

the principle of conformity to nature and biological 

prerequisites, denoted by such terms as research 

activity, research response, research behavior. These 

prerequisites substantiate the child's inquisitiveness, 

spontaneous, unconscious exploration and cognition of 

the surrounding world, characteristic of any person. 

Secondly, the social conditions of development 

contribute to the formation of research activities. These 

conditions include socio-cultural, educational contexts 

that promote (or inhibit) the transformation of research 

behavior into research activity. The creation of 

stimulating conditions for updating the quality of the 

teacher's professional activity, modernizing teacher 

training in the context of the development of a modern 

educational institution is characteristic of the present 

time. 

Thirdly, the development of research activity is 

determined by the internal research position - the 

formed ability of an individual to overcome cognitive 

difficulties, identify problems, actively and 

constructively respond to a problem situation, build a 

research attitude to cognition of the world, life, and 

oneself. 

We consider the named components as the basis 

for identifying the appropriate directions for the 

development of the teacher's research competence. 

These areas are: 

- development of motivation to carry out research 

activities in the field of education; 

- study of the methodological foundations of 

research activities; 

- organization of their own professional research 

activities. 

Let's consider these directions in more detail. 

Psychologists (L. S. Vygotsky, Ya. A. Ponomarev, 

P. I. Pidkasisty) argue that the presence of intrinsic 

motivation is the starting point in the study. Interest has 

an objective and subjective basis. It does not arise for 

something that has no meaning or significance for a 

person, interest is associated with value orientations. 

The results of our experiment indicate that the 

development of interest in research activity is primarily 

associated with the formation of the need for the 

formulation of cognitive tasks and their independent 

solution. At the same time, it is essential to create a 

creative research atmosphere in an educational 

institution, a value-based attitude to the research work 

of a teacher, a change in his attitude, and an increase in 

his research activity. According to our observations, the 

development of internal cognitive motivation, interest 
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in the form and content of research is already 

characteristic of teachers who are involved in research 

activities. It manifests itself 

- in a positive change in the attitude towards 

search, research work in the teaching profession, 

- in the disappearance of fear of the need to update 

the quality of the teacher's professional activity, 

- in the transfer of a research position into an 

independent professional activity of a teacher, 

- in satisfaction with their professional activities. 

The second direction of the formation of research 

competence of teachers, we highlight the study of the 

methodological foundations of research activities. This 

direction is implemented as a priority in the 

psychological and pedagogical training of students of 

pedagogical colleges and universities. However, as our 

experimental research shows, 70% of practicing 

teachers are required. To implement this direction, the 

new standards of higher professional education provide 

for special disciplines. For example, for bachelors of 

mathematics education, the discipline "Fundamentals 

of Research in Mathematical Education" is designed to 

provide conditions for enhancing the cognitive activity 

of students and the formation of their research 

experience in the course of solving applied problems 

specific to their area of professional activity. In the 

master's program, as part of the elective course, the 

discipline "Pedagogical experiment in methodological 

research" is implemented. For practicing teachers, 

course training is organized, educational programs are 

developed, thematic lectures, seminars, master classes, 

trainings are held at which teachers get an idea of 

research activity as an instrument of scientific 

knowledge, get acquainted with the content, structure, 

characteristics of research activities, and the 

peculiarities of psychological , pedagogical, 

methodological research, empirical and theoretical 

research methods. 

The third direction of the formation of research 

activities of teachers is associated with the organization 

and conduct of their own professional research 

activities. The implementation of this direction, as a 

rule, is initiated by external factors. For students - a 

program for passing pedagogical practice, creating 

course projects, writing a final qualifying work. For 

practicing teachers - the need for certification, 

advanced training or management decisions of the 

administration of the educational institution in which 

the teacher works. Within the framework of the 

educational program or coursework of teachers, special 

research tasks may be offered that simulate the 

professional pedagogical tasks of the teacher. 

The directions of development of the teacher's 

research competence that we have identified are closely 

interconnected and interpenetrate with each other. And, 

obviously, the greatest effect is achieved with their 

complex implementation. The expected results of the 

development of research competence of teachers are: 

- value attitude to research activities; 

- developed motivation to carry out research 

activities in the professional field; 

- an idea of the content and structure of research 

activities as a method of cognition; 

- knowledge of the general principles of 

preparation of reports and publications on the course 

and results of research; 

- the ability to identify urgent problems of research 

in the field of education, to carry out goal-setting, to 

select tasks for the implementation of the set goal; 

- the ability to apply theoretical and empirical 

research methods in the professional field; 

- the ability to verbally and in writing to present 

research results; 

- the ability to select information resources to 

accompany the research; 

- functional and personal readiness of independent 

research acquisition of objectively or subjectively new 

knowledge in the field of education. 

Thus, the formation of the research competence of 

teachers is one of the main conditions for their 

readiness to increase the level of cognitive and 

professional culture, professional self-development, 

self-education, and self-realization. 
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Анотація.  

Основним заходом боротьби з COVID-19 більшість країн світу обрало соціальне дистанціювання та 

тимчасове закриття навчальних закладів. Медичні Виші України, як і всі інші вищі навчальні заклади, мала 

створити можливості дистанційного навчання, щоб студенти могли завершити навчальний рік у 2020–2021 

роках. Незапланованість, швидкість та невизначена тривалість даного заходу створила проблеми на всіх ака-

демічних рівнях. Однак, доступно не так багато інформації про передові методи, котрі могли б допомогти у 

такому різкому переході до дистанційного навчання. Мета дослідження ‒ збір даних про те, як перехід до 

дистанційного навчання вплинув на студентів, які навчаються на медичних, фармацевтичних та стомато-

логічних факультетах у Івано-Франківському національному медичному університеті (ІФНМУ). Мета ‒ ви-

явити академічні проблеми студентів, переваги дистанційного навчання, а також використати цю інфор-

мацію для інформування про методи, які можуть бути реалізовані в умовах даного типу навчання. 
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Abstract. 

The main measure to combat COVID-19 in most countries around the world has chosen social distancing and 

temporary closure of educational institutions. Medical Higher Education Institutions of Ukraine, like all other higher 

education institutions, had to create distance learning opportunities so that students could complete the academic year 

in 2020–2021. The unplannedness, speed and indefinite duration of this event created problems at all academic levels. 

However, not much information is available on best practices that could help in such a drastic transition to distance 

learning. The purpose of the study is to collect data on how the transition to distance learning has affected students 

studying at the medical, pharmaceutical and dental faculties of Ivano-Frankivsk National Medical University (IFNMU). 

The aim is to identify students' academic problems, the benefits of distance learning, and to use this information to 

inform about methods that can be implemented in this type of learning. 

 

Keywords: distance learning, hybrid learning, learning in COVID-19 conditions, blended learning. 

Ключові слова: дистанційне навчання, гібридне навчання, навчання в умовах COVID-19, змішане нав-

чання. 

 

Вступ. Ще з давньогрецьких часів викладачі чи-

тають лекції , студенти слухають, роблять нотатки, 

запитують і отримують відповіді на запитання, що 

виникають під час навчання, що є основою тра-

диційної академічної освіти [1]. З розвитком цифро-

вих технологій та Інтернету, з'явилися нові методи 

навчання, включаючи дистанційне навчання [2]. Че-

рез Інтернет студенти можуть послухати наживо чи 

асинхронно викладача, що перебуває за сотні кіло-

метрів, взаємодіяти з викладачами та вирішувати 

проблеми без необхідності фізичної присутності в 

аудиторіях [1]. Незважаючи на те, що дистанційна 

освіта є більш дорогим варіантом навчання з точки 

зору організації, вона у своїй концепції та практиці 

перетворилася на метод навчання «у будь-якому 

місці» та «у будь-який час» [3]. 

Дистанційне навчання відоме під різними 

назвами, як дистанційна освіта, мобільне навчання 

або онлайн-навчання, є формою навчання, при якій 

вчителі та учні фізично відокремлені один від од-

ного в процесі навчання [4].  

Постановка проблеми. До сьогодні не 

вирішено проблему дистанційного навчання у сере-

довищі COVID-19, яка полягає у відсутності в сту-

дентів можливості визначити, чи хочуть вони про-

ходити онлайн-курси чи ні, а також у відсутності 

доступу до безкоштовного технологічного облад-

нання, програмного забезпечення та інтернет-

сервісів через соціальні проблеми.  

Зробити дистанційне навчання доступним для 

всіх студентів – непросте завдання. Найкращі інстру-

менти можуть бути в наявності, але без рівного до-

ступу всіх студентів до інструментів, адекватного 

часу на підготовку та навчання викладачів, а також 

адаптації існуючих навчальних програм або розробки 

нових програм курсу буде складно відтворити очне 

навчання в Інтернеті. Отже, деякі питання, які ви-

никли у зв'язку з дистанційним навчанням, полягають 

у наступному: чи є воно рівноцінним навчанню в 

класі, і які методи максимально наблизять його до оч-

ного навчання? Існують додаткові важливі проблеми, 

що Вишам слід враховувати, наприклад, як допо-

могти студентам, які не мають надійного доступу в Ін-

тернет та/або технологій, брати участь у ди-

станційному навчанні. Інакше пандемія збільшить ро-

зрив між знаннями студентів, які не володіють 

належними ресурсами і, таким чином, негативно по-

значиться на їх освіті. 

Матеріали та методи. У ІФНМУ навчається 

1823 українських та іноземних студентів з різних 

країн світу та соціально-економічного походження, 

які навчаються за п'ятьма різними програмами на 

кафедри гігієни та екології ІФНМУ – бакалаври, 

магістри медицини, стоматології та фармації, док-

тори філософії у галузі охорони здоров’я. Три-

валість програм варіюється від 6 місяців до 10 

років, особлива увага приділяється проблемам за-

гальної та глобальної гігієни та охорони здоров'я. 

Загальна мета програм – надати студентам міждис-

циплінарне розуміння охорони здоров'я, викори-

стовуючи широкий спектр підходів. Студенти, які 

навчаються за цими програмами, набувають знання 

та практичні навички, що необхідні для ад’юнк-

тури, докторантури та кар'єри у широкому спектрі 

медичних та міждисциплінарних професій [5]. 

Ми провели перехресне дослідження сту-

дентів, які навчаються на різних факультетах та 

курсах вивчаючи дисципліни кафедри гігієни та 

екології ІФНМУ, щоб отримати інформацію про 

академічні потреби студентів у зв'язку з COVID-19 

та про те, як дистанційне навчання впливає на їхню 

академічну роботу. Враховуючи той факт, що не всі 

студенти та викладачі ІФНМУ знайомі з дистанцій-

ним навчанням і деякі студенти не мають прямого 

доступу до Wi-Fi, метою дослідження було (1) ви-

явити проблеми студентів у навчальній роботі в 

умовах COVID-19; (2) проінформувати керівництво 

та викладачів ІФНМУ про проблеми, щоб вони 

могли вжити відповідних заходів для їх вирішення; 

та (3) виявити позитивні аспекти переходу до ди-

станційного навчання. 

Студенти були проінформовані про до-

слідження та його цілі безпосередньо викладачами 

кафедри гігієни та екології під час занять. Сту-

денти, які зголосилися брати участь у дослідженні, 

пройшли разове 6-хвилинне онлайн-опитування. 

Студенти дали свою згоду на участь у дослідженні, 

заповнивши анкету. Жодна особиста інформація не 

збиралася. Кількісні та якісні дані збиралися щодня 

за допомогою Microsoft Teams. Всім студентам 

було надано можливість взяти участь у до-

слідженні. Дослідження відповідало етичним стан-

дартам GSU. 

Результати дослідження та їх аналіз. Дані, 

зібрані в Microsoft Teams, були опрацьовані та 

експортовані до STATISTICA 10.0 для аналізу. Для 
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кількісних даних було проведено одновимірний, 

двовимірний та багатовимірний аналіз. Кількісні 

дані, котрих бракувало для розрахунку, було 

виключено з розрахунків. Проаналізовані якісні 

дані представлені у дослівних цитатах (курсивом), 

щоб точно передати те, що студенти сказали пояс-

нення певних питань. 

Загалом, 419 із 1823 (23%) студентів пройшли 

опитування. З цього числа 35,3% були студентами 

бакалаврату, а 64,6% магістри охорони здоров’я в 

галузі медичних, стоматологічних та фармацевтич-

них наук. Більшість студентів (82,6%) дівчата. За 

статусом зайнятості 18,8% студентів працювали по-

вний робочий день, 17,5% - неповний робочий день 

та 63,7% не працювали. 

Із аналізу технологічних та технічних можливо-

стей навчання студентів дистанційно встановлено, 

що у всіх студентів (54,8%) був ноутбук або ста-

ціонарний ПК, у 47,3% був смартфон, у 12,5% був 

iPad, планшет. Стаціонарний доступ до Інтернету 

вдома мали 88,6% студентів, а 11% мали доступ че-

рез свої мобільні телефони. Лише 4 студентів не 

мало доступу до Інтернету вдома. Зі студентів, які 

мали доступ до інтернету вдома, 90,2% мали доступ 

на 4 години і більше на день. Незважаючи на те, що 

31,7 % студентів мали середній бал від 60 до 65, а 3,4 

% мали бал < 60, під час аналізу даних входу в си-

стему для участі в онлайн-тестуванні понад 60,9% 

змогли успішно увійти до системи.  

Більшість студентів вказали на перевагу асин-

хронного стилю навчання (62,6%). Деякі з причин (n 

= 260), які вони назвали, це відсутність необхідності 

вирішувати технічні питання (42 відповіді), гнучкий 

розклад занять (182 відповіді) та той факт, що вони 

могли вчитися у своєму власному темпі (127 

відповідей). Наприклад, вони зазначили: «Мій доступ 

до Wi-Fi ненадійний», «Наявність записаних лекцій у 

зручний для мене час гарантує, що я нічого не про-

пущу», «Мені подобаються заздалегідь записані 

лекції, я можу послухати коли, як і скільки завгодно», 

«Менше перерв, і я можу йти у своєму власному темпі 

та дивитися відео у вільний час», «Це дозволяє мені 

планувати своє життя більш вільно». 

Студенти, котрі віддали перевагу синхронному 

стилю навчання (37,4 %), також вказали причини (n 

= 155 відповідей), які варіювалися від їхньої здат-

ності взаємодіяти з викладачами та однокласни-

ками (71 відповідь), меншою ймовірністю того, що 

вони пропускають заняття (38 відповідей), до того 

що, що синхронні заняття допомагають дотримува-

тись структури навчального процесу, мотивують і 

змушують їх відповідати (n = 68 відповідей) за 

якість та вчасність виконаної роботи. Наприклад, 

вони вказали, що: «Я краще навчаюсь, якщо 

насправді можу спілкуватися зі своїм викладачем 

під час лекції чи семінару. Якщо у мене виникають 

якісь запитання, чи я чогось не розумію, то одразу 

можу вирішити ці проблеми разом із викладачем, в 

той час, замість чекати і сподіватися, що він зможе 

відповісти на моє запитання або зрозуміти, що я го-

ворю в цей момент», «Перебування в класі з профе-

сором та іншими студентами дозволяє досягти пев-

ного рівня взаємодії та навчання, якого ви не отри-

муєте під час он-лайн навчання», «Я відчуваю мо-

тивацію працювати з усіма іншими, є запал зма-

гання. Очне навчання більш структуроване, тоді як 

асинхронне опрацювання лекцій у зручний для 

мене час мене значно розслабляє, немає візуального 

контролю з боку викладача». 

Пояснюючи причини переваги того чи іншого 

стилю навчання, деякі студенти (n = 26) визнали, 

що обидва стилі працюють. 

Ще однією проблемою, котру було виявлено, це 

те, що переважна більшість студентів (61,2 %) вка-

зали, що перехід на повне онлайн-навчання збільшив 

їхнє навчальне навантаження. Збільшення робочого 

навантаження відбувалося в основному у формі нових 

завдань, які були додані, включаючи ведення щоден-

ника, письмові завдання, аналітичні роботи, кон-

трольне опитування та дискусії, при цьому тестування 

(72,8 %), письмові завдання (31,8 %) та обговорення 

(25,7%) були основними формами надано оцінки. Для 

решти студентів (38,3%) збільшення навчального 

навантаження під час он-лайн навчання не відбулося. 

Лише двоє студентів зазначило, що таке навчання 

збільшило їх вільний час. 

Що стосується організації процесу он-лайн нав-

чання викладачами кафедри гігієни та екології, 73,9% 

студентів заявили, що викладачі надали скориговану 

програму курсів до впровадження онлайн-навчання 

на частину весняного семестру 2021 року, що залиши-

лася, у той час як 3,3% студентів повідомили про зво-

ротне. Близько 40 % студентів зазначили, що викла-

дачі повідомили їм, чого очікувати від онлайн-класів, 

проте 4,6% заявили інше. Для студентів, які взяли 

участь у дослідженні, 24,3 % викладачів проводили 

свої онлайн-класи захоплююче, 31,8 % були доступні 

у робочий час під час переходу на онлайн-класи, а 

68 % викладачів розмістили свої записані лекції в Mi-

crosoft Teams та на сайті ІФНМУ. 

Незважаючи на проблеми, пов'язані з різкими 

змінами у весняному семестрі 2021 року, більше по-

ловини (62,4 %) респондентів повідомили, що їм 

вдалося зберегти мотивацію та вчасно виконати свої 

завдання. Лише невеликий відсоток студентів (4,6 

%) повідомили про труднощі із збереженням моти-

вації до навчання. Більше 83,4 % опитаних студентів 

учасно входили в систему, щоб проходити заплано-

вані онлайн-тести курсу, а 53,3% могли спілкуватися 

зі своїми колегами під час виконанні групових зав-

дань з курсу. 87,2 % студентів вказали, що вони 

постійно виділяли час, щоб зосередитись на нав-

чанні та виконувати завдання. 

Дослідженнями встановлено, що <10 % сту-

дентів стурбовані зараженням вірусом, у той час як 

24,7 і 31,3% заявили, що вони були помірно або 

дуже сильно стурбовані з приводу зараження віру-

сом. Однак більшість студентів (90,1%) були стур-

бовані впливом COVID-19 на здоров'я близьких 

членів сім'ї та друзів. 13,4% студентів повідомили, 

що через COVID-19 вони втратили роботу, 14% по-

відомили, що їх звільнили, а 19,9% заявили, що їм 

значно зменшили заробітю платню, бо зменшився 
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обсяг виконуваної ними роботи. Майже 41 % сту-

дентів вказали, що COVID-19 не торкнувся їх 

фінансово. 

Щодо працюючих студентів ІФНМУ, то 36 % 

відзначили зміни робочого часу, 16,9 % зберегли 

той самий графік, 17,4% працюють довше, а 29,8% 

без жодних змін.  

Хоча перехід до дистанційного навчання був 

різким, та потребував багато зусиль для студентів, 

вони повідомили про деякі позитивні результати. Про 

відсутність необхідності добиратися до університету 

і, як наслідок, економії грошей, повідомили понад 

третину студенті (n=174). У студентів стало більше 

часу для роботи над завданнями та для спілкування з 

сім'єю та друзями (61 відповідь) і слідкувати за тим, 

щоб надіслані завдання були виконані на «відмінно». 

Деякі студенти навчилися керувати своїм часом (23 

відповіді), в інших була підтримка викладачів (79 

відповідей) і деякі з них мали гнучкість і, таким чи-

ном, могли керувати розкладом курсів у своєму влас-

ному темпі (27 відповідей). 2,15 % студентів повідо-

мили про відсутність позитивних результатів (9 

відповідей). 

У відповідь на те, що керівництво та викладачі 

ІФНМУ можуть зробити для покращення ди-

станційного навчання, студенти надали 141 якісну 

відповідь, які були згруповані у вісім загальних ре-

комендацій; (І) покращити доступ викладачів, 

спілкування, навчання (більш захоплююче) та тур-

боту про студентів протягом цього часу (63 

відповіді); (ІІ) усвідомити ситуацію, зрозуміти сту-

дентів та бути поблажливим під час оцінювання (47 

відповідей); (ІІІ) знизити прохідний бал по предме-

там та робоче навантаження (32 відповіді), (ІV) 

нічого не потрібно робити, все добре (18 

відповідей), (V) працювати над технологіями, 

надати студентам доступ до пристроїв, Інтернету та 

академічного програмного забезпечення (16 

відповідей), (VI) навчити викладачів та надати їм 

ресурси (17 відповідей), (VII) закінчувати швидше 

навчання (12 відповідей) та (VIII) знизити плату за 

навчання (23 відповіді). 

Ми провели лінійний регресійний аналіз, щоб 

вивчити взаємозв'язок між поведінковими та еко-

номічними факторами, діяльністю викладачів, нав-

чальним навантаженням, технологіями та зв'язком 

(незалежні змінні) та мотивацією до навчання (за-

лежна змінна). При рівні значущості р = 0,05 всієї 

мотивації до вивчення змінних («Я виконую свої за-

вдання вчасно, «Я не забуваю входити в систему, 

щоб проходити тести», «я спілкуюся з одногрупни-

ками під час виконання групових завдань», «я 

виділяю час для виконання завдань») «своєчасне ви-

конання завдань» мало значний двовимірний зв'язок 

із поведінковою змінною COVID-19 «наскільки ви 

турбуєтеся про зараження COVID-19?»; Х = 0,184, p-

об’єм = 0,014. Таким чином, "наскільки ви тур-

буєтеся про зараження COVID-19?" була обрана як 

основна незалежна змінна в нашій багатовимірній 

моделі, а «своєчасне виконання завдань - як наша ос-

новна залежна змінна». 

Статистично значущі взаємозв'язки були також 

виявлені між мотивацією студентів до навчання та 

наданням викладачами скоригованих програм он-

лайн-класів до початку онлайн-класів (p = 0,001), по-

відомленням викладачів про те, чого очікувати щодо 

онлайн-класів (p = 0,001), викладачами сприяння он-

лайн-навчанню зацікавленням студентів (p = 0,001), 

доступність викладачів у робочий час (p = 0,001) та 

розміщення викладачами записаних лекцій на сайті 

ІФНМУ (p = 0,001). Ми не виявили статистично зна-

чущих взаємозв'язків між мотивацією студентів до 

навчання та академічним навантаженням (p=0,105), 

технологіями та інтернет в'язком (p=0,052) та стиль 

навчання (синхронний чи асинхронний) (p=0,917). 

За допомогою багатовимірного лінійного ре-

гресійного аналізу ми виявили, що чим менше учні 

висловлювали занепокоєння з приводу зараження 

COVID-19, тим більшою ймовірністю вони вико-

нували свої завдання вчасно (Х = 0,155, p -об’єм 

0,032). Ми також виявили, що чим більше викладачі 

повідомляли, чого очікувати від онлайн-занять, тим 

більша ймовірність, що студенти виконають свої 

завдання вчасно (Х = 0,362, p- об’єм <0,001). 

Висновки. Дослідження проводилося з метою 

виявлення проблем, з якими зіткнулися студенти 

ІФНМУ в результаті переведення всіх курсів в он-

лайн у відповідь на COVID-19, того, що потрібно 

зробити викладачам для вирішення проблем, з 

якими зіткнулися студенти, а також для виявлення 

позитивних зусиль, що робляться викладачами, що 

вже зроблено під час переходу. Результати до-

слідження надають інформацію про проблеми та 

потенційні переваги, які отримали студенти 

ІФНМУ в результаті переходу всіх курсів в онлайн-

формат через COVID-19. Результати також нада-

ють інформацію про стратегії, що використову-

ються викладачами ІФНМУ, які позитивно впли-

нули на мотивацію студентів під час пандемії, про 

моменти, які необхідно покращити, та про ті, які 

можуть бути відтворені у майбутньому. 

Викладачі ІФНМУ були стурбовані тим, що у 

студентів виникнуть труднощі з доступом та 

участю в онлайн-курсах через проблеми з інтерне-

том. Також висловлювалися побоювання, що ця 

проблема, поряд з іншими факторами, вплине на 

мотивацію студентів до навчання, успішність та 

успіхи у весняному семестрі 2021 року. До-

слідження, проведене Liu та ін. підтвердили, що 

відсутність доступу до технологій у студентів ко-

леджів має тенденцію негативно впливати на їх ре-

зультати навчання [6,7]. Однак результати до-

слідження показали протилежне: лише 4 із 419 опи-

таних студентів не мали доступу до технологічного 

пристрою або інтернету. 

Студентам, які не мали доступу до інтернет-

послуг, довелося шукати альтернативні способи. 

Враховуючи, що в найближчому майбутньому ди-

станційне навчання продовжуватиметься, керів-

ництву ІФНМУ необхідно продовжити вивчення 

цього питання та пошуку рішень для надання допо-

моги студентам в отриманні надійного доступу до 

Інтернету. Це питання успіху наших студентів, яке 

нерозривно пов'язане з майбутнім вищої освіти в 

цілому. 
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Більшість студентів віддали перевагу асин-

хронному підходу до онлайн-навчання. Їхній вибір 

був заснований насамперед на тому факті, що це да-

вало їм можливість навчатися у своєму власному 

темпі та виконувати завдання, коли вони були го-

тові. Крім того, доступ до попередньо записаних 

лекцій курсу та інших ресурсів був зручний та роз-

ширив їх можливості керувати своїм розкладом з 

будь-якого місця та в будь-який час. З іншого боку, 

деякі студенти сказали, що синхронний підхід був 

найкращим варіантом, оскільки він давав їм мож-

ливість брати участь у лекціях у прямому ефірі, доз-

воляв активно взаємодіяти між викладачами та сту-

дентами та отримувати негайний зворотний зв'язок 

за матеріалами курсу. Це структурувало їх навчаль-

ний процес та підвищило їх організацію та моти-

вацію. Інші студенти віддали перевагу поєднанню 

синхронного та асинхронного стилю навчання. 

Хоча студенти вказали, що їхнє навчальне 

навантаження значно збільшилося внаслідок пере-

ходу на дистанційне навчання, це не вплинуло на 

їхню мотивацію до навчання чи своєчасного вико-

нання завдань. Це показує, що, незважаючи на 

труднощі, студенти були сповнені рішучості завер-

шити семестр з хорошими оцінками. Це також пе-

редбачає, що найкращий спосіб просування ди-

станційного навчання - це скоригувати очікування 

та зменшити кількість оцінок, які надмірно пе-

ревіряють участь у мережі та засвоєння контенту. 

Найкращий спосіб просування вперед також вима-

гатиме від викладачів час від часу перевіряти сту-

дентів та обговорювати з ними їхні академічні про-

блеми, щоб знайти правильний баланс і не переван-

тажувати студентів. Деякі студенти вказали, що 

участь викладачів у такій діяльності буде дуже ко-

рисною. 

У рамках підготовки до переходу на повний 

формат дистанційного навчання викладачі кафедри 

гігієни та екології ІФНМУ провели низку підготов-

чих заходів, щоб зробити перехід плавним. Резуль-

тати дослідження показують, що увага, яка приділя-

лася підготовці професорсько-викладацького 

складу до задоволення потреб студентів в онлайн-

форматі, полягала у доведенні до студентів очіку-

вань курсу, наданні доступу до записаних лекцій в 

аудиторіях та доступності в робочий час. До-

слідження продемонстрували, що студенти присво-

юють відмінну оцінку роботі тих викладачів, які, на 

їхню думку, сприяють навчанню, ефективно пере-

дають матеріали та інформацію курсу, ефективно 

організовують курси, точно оцінюють успішність 

студентів, виявляють інтерес до навчання студентів 

та виявляють повагу до них. 

Понад 50% опитаних студентів зазначили, що 

вони були зацікавлені у навчанні незалежно від 

навчального середовища. Деякі аспекти мотивації 

студентів можна віднести до їхнього доступу до 

викладачів протягом семестру, їхньої здатності 

асинхронно отримувати доступ до матеріалів курсу 

та записаних лекцій, а також гнучкості розкладу.  

Не багато студентів турбувалися про зара-

ження COVID-19 (24,7%). У фінансовому плані 

пандемія порушила економічну діяльність біль-

шості студентів (66,1%).  

Після аналізу зібраних даних стало очевидним, 

що багато студентів згодні з відсутністю фізичної 

присутності викладачів - у тій мірі, якою викладачі 

повідомляли про свої очікування щодо курсу, були 

доступні та надавали матеріали курсу та оцінки. 

Менше поїздок на навчання та пов’язана з цим еко-

номія коштів, більше часу на виконання завдань, 

керування часом та проведення більше часу з 

сім'єю - ось деякі з позитивних результатів он-лайн 

навчання. Окрім, цього більше часу для відпо-

чинку, тісніше спілкування з викладачами та по-

блажливість до часу подання виконаних робіт.  

Студенти дали рекомендації у відповідь на пи-

тання про те, що керівництво та викладачі ІФНМУ 

можуть зробити для покращення досвіду ди-

станційного навчання. Після аналізу виокремлено 

шість груп: I) потреба у надійних технологіях; (II) 

гнучкість під час оцінювання; (III) покращити до-

ступ до викладачів та збільшити час для відповідей 

на студентське листування; (IV) адаптація до нав-

чального навантаження студентів; (V) підготовка 

викладачів до онлайн-навчання; та (VI) полегшити 

доступ до входу в групи для синхронних пар.  

Обмеження цього дослідження включають те, 

що у дослідженні взяли участь <25 % студентів 

ІФНМУ. Хоча дані підтверджують той наробок, 

який викладачі та керівництво ІФНМУ доклали для 

сприяння ефективному та актуальному он-лайн 

навчанню під час цієї кризи, однак, більш перекон-

ливий результат можна було б отримати опитавши 

не менше 35 % студентів. Крім того, репрезентатив-

ність отриманих результатів дослідження обме-

жене тим, що воно проводилося в час значного 

емоційного навантаження на студентів, під час пе-

реходу навчання в он-лайн. 

У цілому дослідження показало, що студенти, 

як і раніше, були зацікавлені у навчанні та своєчас-

ному виконанні своїх оцінок та завдань. Це до-

слідження стосується результатів студентів лише у 

ІФНМУ, проте деякі рекомендації, надані студен-

тами, можуть стосуватися інших вищих навчальних 

закладів. 
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IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL IDEAS OF SOFIIA RUSOVA IN THE NATIONAL 

EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN 

 

Анотація. 

У статті висвітлюється проблема реалізації спадщини Софії Русової у національному вихованні ді-

тей старшого дошкільного віку. Зокрема наголошується на тому, що вагомий внесок у національне вихо-

вання дошкільників, визначення його завдань, принципів, форм і методів, здійснила Софія Федорівна Ру-

сова – авторка фундаментальних праць із навчання й виховання дітей. У статті закцентовано на таких 

складових національного виховання в контексті ідей С. Русової, як рідна мова, народні ігри, українське 

народно-вжиткове мистецтво. Описано модель національного виховання дітей старшого дошкільного 

віку в контексті педагогічних ідей Софії Русової (організаційно-методичний, пізнавально-когнітивний, ді-

яльнісний, продуктивно-творчий етапи), визначено педагогічні умови реалізації спадщини Софії Русової у 

національному вихованні дітей старшого дошкільного віку 

Abstract. 

The article deals with the problem of implementation of Sofia Rusova’s heritage in the national education of 

senior preschool age children. It is emphasized that a significant contribution to the national education of pre-

school age children, its tasks, principles, forms and methods was made by Sofiia Fedorivna Rusova. The educator 

is the author of fundamental works on the education and upbringing of children. The article highlights such com-

ponents of national education in the context of Sofiia Rusova’s ideas as native language, folk games, and Ukrain-

ian folk art. The model of national education of senior preschool age children in the context of pedagogical ideas 

of Sofia Rusova (organizational and methodical, cognitive and cognitive, activity, productive and creative stages) 

has been described; pedagogical conditions of implementation of Sofia Rusova’s heritage in national education 

of senior preschool age children have been determined. 

 

Ключові слова: Софія Русова, педагогічні ідеї, діти старшого дошкільного віку, національне вихо-

вання. 

Keywords: Sofiia Rusova, pedagogical ideas, native language, folk games, Ukrainian art, children of senior 

preschool age, national education. 

 

Державні освітні документи (Закони України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Націона-

льна стратегія розвитку освіти на 2012 – 2021 роки, 

Базовий компонeнт дошкільної освіти) акцентують 

увагу на пріоритетних напрямах реформування си-

стеми освіти, зокрема й дошкільної. У Базовому 
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компоненті дошкільної освіти наголошується зок-

рема на тому, що «у дитини треба розвивати зада-

тки та здібності, зберігаючи її природу, ідеї про па-

тріотичне і громадянське виховання, ідеї про вико-

ристання казки та гри у гармонійному розвитку 

особистості» [1, с. 3]. З-поміж цінностей дошкіль-

ної освіти автори державного стандарту виокрем-

люють, зокрема «збереження традицій національ-

ного досвіду сімейного та суспільного виховання 

для збагачення культурного потенціалу взаємодії 

між поколіннями» [1, с. 4]. Отже, провідним напря-

мом визначається національне виховання дітей. 

Вагомий внесок у національне виховання до-

шкільників, визначення його завдань, принципів, 

форм і методів, здійснила Софія Федорівна Русова 

– авторка фундаментальних праць із навчання й ви-

ховання дітей в закладах дошкільної й початкової 

освіти, засновниця першого українського дитячого 

садка в Києві. Дослідники вважають, що «за обся-

гом і рівнем просвітянської роботи Русова стоїть на 

одному щаблі з Оленою Пчілкою і Христиною Ал-

чевською, а за силою і пристрастю, з якими звучало 

її слово на захист української культури, духовності, 

рідної мови, Софію Русову можна зрівняти з Лесею 

Українкою» [2, с. 5]. В усіх працях Софії Федорівни 

Русової наголошується на національному вихо-

ванні дітей дошкільного віку, вчена вважала, що ви-

ховання й навчання дітей має здійснюватися на на-

ціональному ґрунті. 

Аналіз науково-педагогічної спадщини дозво-

лив нам схематично окреслити педагогічні погляди 

С. Русової на зміст національного виховання дітей 

дошкільного віку (див. рис.): 

 
Рис. 1.1. Зміст національного виховання дітей дошкільного віку в контексті ідей С. Русової 

 

Як бачимо з рисунку, на думку С. Русової, одне 

з провідних завдань педагога в закладі дошкільної 

освіти полягає в залученні дітей до участі в народ-

них іграх, народних хороводах, обрядах, ознайом-

ленні з усною народною творчістю, народним по-

бутом, народно-вжитковим мистецтвом. За сло-

вами вченої, чим раніше дитина братиме участь у 

народних іграх, святах, вона краще засвоїть власне 

національні особливості українського народу, його 

менталітет, культуру й мову. За словами С. Русової, 

«музикування на різних інструментах, особливо на 

народних, світ різноманітних звуків та ритмів, за-

бави, інсценівки, різні види творчої праці, малю-

вання, а також поєднання в систему різних занять – 

все це сприяє розвиткові, дає задоволення дитини, 

виховує художній хист» [2, с. 25]. 

 Особливого значення педагогиня надавала 

мові, «рідній мові як могутньому засобу загального 

розвитку дитини. Спираючись на наукову спад-

щину О. Потебні, вона розглядає рідне слово, мову 

як джерело неповторного, національного світоба-

чення, як систему, в якій фіксуються особливості 

сприймання й відображення дійсності, зокрема спе-

цифіка її художньо-образного осмислення. Саме 

тому у вихованні малят таке велике значення мають 

фольклорні твори» [2, с. 28]. 

З метою впровадження педагогічної спадщини 

вченої було розроблено модель національного ви-

ховання дітей старшого дошкільного віку в кон-

тексті педагогічних ідей Софії Русової, що обіймає 

чотири взаємопов'язані етапи (організаційно-мето-

дичний, пізнавально-когнітивний, діяльнісний, 

продуктивно-творчий). Перший етап – організа-

ційно-методичний передбачав роботу щодо забез-

печення освітньо-виховного процесу необхідним 

експериментальним матеріалом. На цьому етапі 

було дібрано твори українських письменників, малі 

жанри фольклору, народні ігри, методичний супро-

від для проведення свят і дозвіль. Було складено 

конспекти занять із різних розділів, тексти ігор, те-

атральних вистав тощо. Було проведено семінари з 

вихователями старших груп із тем: «Хата радості за 

С. Русовою», «Знайомимо з традиціями українсь-

кого народу в контексті ідей С. Русової», круглий 

стіл «Вуличні ігри: погляд С. Русової і сьогодення». 

Малі фольклорні жанри, твори українських пи-

сьменників добиралися відповідно до завдань наці-

онального виховання у руслі таких тем: «Україна – 

наша Батьківщина», «Рідний край», «Національні 

символи, звичаї та обряди». Ми враховували по-

ради С. Русової щодо збагачення словника дітей й 

тому було виписано з текстів образні вирази, які по-

національне виховання дітей

народні 
ігри

рідна 
мова

українське 
мистецтво
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ступово вводили у словник дітей. Наприклад, «ши-

пшинове намисто», «прикрасила барвисто», «осінь 

– щедра господиня» та ін. 

Зауважимо, що у своїх працях С. Русова велике 

значення надавала національним святам, до яких 

радила залучати дітей змалку. Відповідно до цього 

також складено перспективний план, при цьому 

враховували, що С. Русова приділяла вагоме зна-

чення належній підготовці дітей до проведення 

свят. Відповідно до сучасної методики, така підго-

товка займає приблизно 1-1,5 місяця, тому й було 

заплановано проведення 2 свят і 3 дозвіль. Було 

проведено такі свята «Свято осені» і «Свято рідної 

мови» та дозвілля «Гарбузятко», «Ми веселі щедру-

вальники», «Весна йде – красу несе». Зазначимо, 

що у процесі свят і дозвілля використовували такий 

мовленнєвий супровід, як вірші, ігри різної спрямо-

ваності, малі фольклорні жанри, мовленнєві етюди, 

літературні вікторини тощо. 

Другий етап – пізнавально-когнітивний, ме-

тою якого було ознайомлення дітей із жанрами 

фольклору, звичаями, традиціями, рідним краєм за 

тематичним принципом С. Русової. На цьому етапі 

читали художні тексти, заучували напам'ять малі 

фольклорні жанри, знайомили із традиціями, куль-

турою рідного краю, збагачували словник образ-

ними виразами. Зазначимо, що у процесі ознайом-

лення дітей із творами українських письменників 

водночас розвивали емоційну чуйність дітей, спів-

переживання, навички доброзичливого спілку-

вання з дорослими і однолітками; формували шано-

бливе ставлення до своєї сім'ї, рідного міста, Укра-

їни, вчили поважно ставитися до звичаїв та 

традицій українського народу, його символіки. 

На третьому етапі – діяльнісному продовжу-

вали знайомити дітей із традиціями, звичаями Ук-

раїни; поглиблювали знання дітей про значення на-

родних символів-оберегів; заохочували дітей до ви-

вчення народних традицій; виховували бажання 

бережливо ставитися до пам’яток рідного міста; ак-

тивізували використання дітьми малих фольклор-

них жанрів, різних творів у різних видах художньо-

мовленнєвої діяльності. Так, у художньо-мовленнє-

вій розігрували ігри-драматизації за змістом худо-

жніх текстів шляхом використання методу моделю-

вання; в образотворчо-мовленнєвій діяльності 

складали словесні малюнки за мотивами художніх 

творів; у театрально-ігровій розігрували ігри різної 

спрямованості; в музично-мовленнєвій діяльності 

розучували тексти пісень, особливо народних, на 

яких наполягала С. Русова. 

На третьому етапі проводитися заняття з різ-

них розділів: художньої літератури, ознайомлення 

з довкіллям, на яких продовжували знайомити ді-

тей із народними звичаями і традиціями. На цьому 

етапі діти відвідували музей «Світлиця», де розгля-

дали експонати, світлини із зображенням відомих 

частинок рідного краю, а саме: світлини Т.Г. Шев-

ченка, Лесі Українки, Івана Франка. Розглядали 

експонати українського одягу, інтер’єру українсь-

кої хати, криниці, посуду. Співали народні пісні 

«Ой, у лузі калина». 

Четвертий етап – продуктивно-творчий спря-

мований на активізацію засвоєних дітьми знань у 

повсякденному житті. С. Русова у своїх працях ро-

змірковувала про інстинкт творчості, який власти-

вий дітям ще змалку. Учена писала: «творчі сили 

дітей в українськім садку мають бути найкраще 

збуджені теж національним матеріалом… У садку 

має лунати наша гарна українська пісня. У ньому 

буде широко розвиватися рідна мова і в творах сло-

весних самих дітей, і в оповіданнях керівниці. В та-

кій атмосфері рідного життя, ласки і праці, в обста-

винах, цілком сприяючих для розвитку творчих 

сил, українські діти весело і розумно будуть вихо-

вуватися…» [2, с. 181]. 

У музично-мовленнєвій діяльності з дітьми ро-

зучувалися такі народні пісні: «Подоляночка», «Ой, 

на горі жито», «Вийди, вийди сонечко»; в образот-

ворчо-мовленнєвій діти робили аплікації, малю-

вали і за своїми малюнками складали розповіді, на-

приклад: «Моє улюблене свято», «Улюблене місце 

в моєму рідному місті», «Символи моєї країни». 

На цьому етапі продовжували використову-

вати народні ігри, за словами С. Ф. Русової, «коли 

дитина грається, вона уся захоплюється своєю заба-

вкою, вона живе нею, вона цілком переймається 

своїм творчим натхненням… Уся життєва енергія у 

дитини йде на забавку; щоб її вигадати, витрача-

ється самостійна творча думка, вигадуються усякі 

нові засоби, щоб осягти бажану мрію. Мети немає, 

а є привабний процес, активно мрійний, який дає 

найкраще задоволення» [2, с. 73]. Важливим уважа-

ємо висновок С. Русової щодо використання в осві-

тньо-виховному процесі українських народних 

ігор, учена звертала увагу педагога на те, що не 

обов’язково придумувати свої ігри, а необхідно 

впроваджувати ті, що вже придумані народом. У 

працях ученої знаходимо такі національні ігри, як: 

«Ходить гарбуз по городу», «Баштан», «Рукави-

чка», «Унадився журавель»,«Кривий Танок», «Ой 

учора орав», «Ой за гаєм, гаєм», «Горобчику», «Пе-

репілочка», «Лебідь» тощо [2, c. 189, 193]. 

Педагогічними умовами реалізації спадщини 

Софії Русової у національному вихованні дітей ста-

ршого дошкільного віку виступили: створення 

україномовного середовища в ЗДО за тематичним 

принципом Софії Русової; інтеграція різних видів 

художньо-мовленнєвої діяльності; максимальне за-

нурення дітей у художньо-мовленнєву діяльність у 

контексті ідей Софії Русової. 

Отже, педагогічні ідеї Софії Русової щодо на-

ціонального виховання дітей дошкільного віку не 

втратили актуальність і заслуговують на їх реаліза-

цію в освітньо-виховному процесі закладу дошкіль-

ної освіти. 
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Современное обучение литературе, как и наци-

ональная образовательная система, находится в со-

стоянии непрерывного реформирования. Интен-

сивная оцифровка знаний актуализирует цифровой 

способ получения, переработки и дальнейшей пере-

дачи информации. Пассивность работы в процессе 

усвоения содержательного компонента как субъек-

том, так и объектом образовательного процесса, 

безусловно, сказывается отрицательно на основных 

логических процессах внимания, памяти, мышле-

ния, воображения человека. Акцент мыслительных 

действий в его интеллектуальной деятельности по-

степенно смещается в сторону элементарных опе-

раций. В этой связи, актуализируется особым обра-

зом работа с литературными источниками. Обуче-

ние целенаправленному, осмысленному и 

творческому восприятию изучаемого текста спо-

собно стимулировать активную мыслительную де-

ятельность.  

 Настоящее исследование обусловлено целым 

рядом объективных противоречий:  

• во-первых, в современном обществе литера-

тура всё больше воспринимается лишь в качестве 

искусства слова, утрачивая роль «общественной 

трибуны», «учебника жизни»;  

• во-вторых, реализация потенциала огромного 

опыта национального самосознания, традиций 

народных образов и характеров этноса осложняется 

снижением уровня интереса к глубокому изучению 

литературных произведений;  

• в-третьих, постепенно снижается уровень 

продуктивности конструктивного общения, в связи 

с тем, что нарастает общий объём виртуальных кон-

тактов в социальных сетях, где «живое общение» 

замещается устойчивыми фразами и выражениями 

- простейшими шаблонами, лишенными индивиду-

альности, эмоциональной окраски [1, c.174]. 

Фундаментальная концепция обучения рус-

ской словесности, имеющая не только теоретиче-

ские основы, но и практический инструментарий её 

реализации в истории педагогической мысли была 

разработана К.Д.Ушинским. Целостная система 

развития речевых навыков имеет несколько уров-

ней, обусловленных возрастом учащихся, конкрет-

ными целями, задачами их образования, развития и 

воспитания: 

-становление элементарных основ первона-

чального интереса к литературному слову; 

-постепенное формирование потребности чи-

тать, изучать простейшие художественные тексты, 

включаться в образовательную деятельность. 

Книгу для классного чтения «Детский мир» ав-

тор сопровождает словами о том, что она «приспо-

соблена к постепенным умственным упражнениям 

и наглядному знакомству с предметами природы» 

[2, c.11]. Знакомство с окружающим ребёнка миром 
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в рассказах «Дети в роще», «Дети в училище» начи-

нается с таких опорных понятий и оборотов речи, 

как: 

-«роща» - жарко, пыльно, прохладно, весело, 

шумно, трава, зелёные кусты, кудрявые берёзки, 

земляника-ягода, ручей, птицы: голубь, малиновка, 

белки, зайчик, жучок, пчелка, мед, муравей, мошки; 

-школа, училище, учитель, колокольчик, 

классы, сторож, новички, ученики, товарищи, чер-

нила, оловянные чернильницы, чёрная доска, мел, 

кафедра для учителя, карта, чтение, слово, полные 

или неполные ответы, урок, тетради, перья.  

Задачи, которые ставил К.Д.Ушинский на уро-

ках перед своими учениками: 

-постоянно думать и размышлять о том, что, 

читаете, внимательно слушать чтение и ответы дру-

гих, то, о чём спрашивает и объясняет учитель, за-

мечать всё происходящее в классе, самому читать 

внятно, громко, не торопясь, чётко произносить 

каждое слово;  

-декламировать наизусть без ошибок, ясно, 

громко и выразительно; 

-быть внимательным в классе, прилежно по-

вторять уроки дома, книги и тетради держать в чи-

стоте и порядке. 

Задания с элементами литературной импрови-

зации: 

-прочитать немного из книги, рассказать 

наизусть, написать несколько строк на доске;  

-вопросы по рассказу и объяснение прочитан-

ного текста, письменные ответы на вопросы по про-

изведению;  

-выучить наизусть небольшой литературный 

образец (стихотворение, басню), уметь объяснять 

слова, значение которых спрашивает учитель. 

Таким образом, постепенно формировалось 

умение работы над самыми различными типами 

текстов: понимание, первичное восприятие и ана-

лиз, пересказ, чтение по ролям, инсценировка и ил-

люстрирование некоторых сцен литературного 

произведения, создание собственного по заданной 

аналогии, развивались навыки выразительного чте-

ния через реализацию эмоций в интонационной 

нагрузке его содержания. В предисловии к первому 

изданию «Детского мира» педагог указывает на то, 

что «словесная гимнастика» развивает не только 

интеллектуальные, но и «словесные силы» ученика 

над реальным знанием, а главной целью этой ра-

боты является полное понимание и чёткое выраже-

ние приобретаемого знания [3, с.22]. Работа над ло-

гической диалектикой во всех смыслах лишь тогда 

имеет значение, когда ядро этой работы составляет 

идея, развиваемая в уме обучающегося-это идея, 

сердцевина, конечная цель таких занятий. Упраж-

нение в словесной работе над идеей способствует 

её систематическому развитию и совершенствова-

нию.  

Научно-исследовательские работы Никитиной 

Е.Е., позволяют с точки зрения современной педа-

гогической мысли интерпретировать процесс раз-

вития навыков речевого общения на уроках рус-

ской словесности в гимназиях России второй поло-

вины XIX века. В статье «Развивающие 

возможности курса русской словесности в дорево-

люционный период» [2011] автором раскрывается 

структурный компонент, содержательный аспект и 

учебно-методический инструментарий решения 

данной проблемы. Планомерная работа по разви-

тию речи строится в контексте «организации про-

блемного обучения» [4, с.194]. Самостоятельное 

изучение стилистических, лингвистических, фило-

логических единиц, основанное на одном из основ-

ных принципов педагогики — системности, позво-

ляет выстраивать взаимосвязь логического рассуж-

дения, на основе изученного ранее материала, и 

последующего алгоритма действия. Таким обра-

зом, теоретическая работа осуществляется в тан-

деме с практической деятельностью. В 5-х классах 

учащиеся устно повествуют в определённом типе 

речи, составляют планы к рассказам, читают и ана-

лизируют произведения, обучаются выстраивать 

логические рассуждения об изучаемых понятиях. 

Далее в 6-8-х классах упражнения усложняются с 

дифференциацией на устные и письменные. В ра-

боту по развитию речевых навыков включается из-

ложение на письме литературного образца, описа-

ние действующих лиц их характеристик, самостоя-

тельное сочинение с опорой на изученное 

произведение [4, с.195]. 

В современной национальной общеобразова-

тельной системе основы литературного курса вы-

страиваются на синтезе концентрического (по-

этапное формирование понятий с постепенным 

усложнением материала, литературные направле-

ния, темы, жанры), исторического (хронология 

фактов, событий истории с их характеристикой), 

тематического (изображение природы, родного 

края, времён года, зарисовок из жизни человека) 

принципов изучения предмета. Для каждой из этих 

ступеней обучения можно сформулировать веду-

щие направления работы на уроках литературы: 

 художественный образ, явление как 

особая форма отражения действительности, 

понимание и литературная интерпретация мира с 

позиции определённого идеала, эстетически 

воздействующего на читателя (5 кл.); 

  персонаж – описываемый в тексте образ, 

действующее лицо. Литературно-художественным 

персонажем может быть любое изображаемое, 

описываемое в произведении автора лицо (6 кл.);  

  сюжет – следующие друг за другом в 

определённом порядке события и 

взаимоотношения между действующими лицами-

героями, происходящие в определённое время, 

конкретной ситуации, данном месте(7 кл.); 

  жанровые и типологические особенности 

литературы (8 кл.); 

 компози́ция произведения — построение 

логически завершённой системы отдельных 

компонентов, составных частей изображаемого и 

литературно-речевых средств в художественном 

произведении. Последовательная организация, 

единая и целостная картина определённых форм 

описания -изображения в рассматриваемом 

тексте(8-9 класс). 
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Речевые навыки формируются и совершен-

ствуются с учётом возрастных особенностей уча-

щихся при выполнении следующих видов деятель-

ности: выразительное чтение, чтение по ролям, со-

ставление плана рассказа, пересказа, краткое 

изложение текста, написание отзыва о прочитан-

ном, ответы на вопросы к литературному произве-

дению, составление характеристики-портрета дей-

ствующих лиц, использование устойчивых оборо-

тов речи в повседневной жизни, анализ сюжетной 

линии, эпизода или события, сочинение-рассужде-

ние, тематические сочинения, проекты-исследова-

ния на литературоведческие темы. 

 Глубина восприятия и оригинальность пони-

мания важности познания литературных основ для 

гармоничного развития личности в педагогике «ху-

дожника слова» Л.Н.Толстого занимает особое ме-

сто[5, с.50]. Именно, родное слово-это «феноме-

нальное явление», имеет сложную органическую 

взаимосвязь с народом и способствует формирова-

нию субъективно – личностных характеристик че-

ловека в контексте саморазвития его естественно-

природных и духовных потенций [6]. Лев Николае-

вич считал, что народ самостоятельно определил 

программу образования в поле двух областей зна-

ния: язык и математика – «точные и не подвержен-

ные колебаниям от различных взглядов» [7, с.320]. 

В педагогической концепции автора выделяются 

следующие приемы работы с текстом, развиваю-

щие речевые способности ребёнка: чтение с учите-

лем, заучивание наизусть, чтение в группе, коллек-

тиве, поступательное чтение [8, с.55]. Литератур-

ное творчество выражалось в составлении 

предложений из данных слов, фраз, устойчивых ре-

чевых оборотов, написания стихотворений в опре-

делённом стиле и размере, тематических сочинений 

с эпизодами из своей жизни. Эта сложная работа со-

стоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 

 постановка цели, самостоятельное 

описание действия, предмета, ситуации, события, 

впечатления; 

 техническое, стилистическое, логическое, 

эмоциональное построение текста;  

 выбор оптимального инструментария, сред-

ства решения задачи: слова, фразы, обороты речи;  

 итоговая работа, соотнесение поставленной 

цели с фактическим результатом;  

 анализ всего комплекса литературной 

работы. 

Трансформация современного общества, пер-

спективный переход к цифровому образованию, за-

конодательное закрепление различных видов обу-

чения, в т.ч. дистанционного, не только ставит во-

прос о формировании новых образовательных по-

требностей, но и является стимулирующим факто-

ром реструктуризации всего образовательного 

пространства. На сегодняшний день приоритет-

ность решения вопросов и проблем российского об-

разования юридически закреплена в государствен-

ной политике и намечены перспективные направле-

ния его дальнейшего развития. Коммуникативная 

компетенция, составной частью которой является 

свободное владение речевыми навыками, является 

в современной образовательной стратегии одной из 

ключевых. Особая роль здесь отведена отечествен-

ной литературе, которая может способствовать гло-

бальной интеграции многонационального государ-

ства при наличии единой системы духовно-нрав-

ственных ориентиров, основанных на уважении к 

родному литературному языку, основам нацио-

нальной культуры слова.  
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Гендерно-обумовлене насильство (ГОН) – це 

насильство, яке призводить до заподіяння психіч-

ної, сексуальної чи фізичної шкоди або страждання 

та здійснюється на підставі гендеру та гендерної 

дискримінації. Постійний міжвідомчий комітет 

ООН визначає ГОН як будь-які протиправні дії, що 

вчиняються проти волі особи на основі соціально 

визначених (гендерних) відмінностей між чолові-

ками і жінками [10, р. 7]. Жертвами ГОН є перева-

жно жінки, і це відбивається у певних правових до-

кументах, однак чоловіки також стають його жерт-

вами. 

Особлива складна ситуація з ГОН щодо чоло-

віків в умовах пенітенціарної системи, оскільки 

саме «зона» є жорстко чоловічим простором, в 

якому домінують та заохочуються ті риси харак-

теру, типи реакцій, повсякденні практики, що ре-

презентують гегемонну, токсичну маскулінність. 

На думку О. Омельченко, у чоловічих колоніях па-

нують вуличні коди гіпермаскулінізованих ідеалів 

поваги, твердості, що відрізняються від позатюрем-

ної повсякденності жорсткішими та категоричні-

шими проявами [5, с.148]. У місцях позбавлення 

волі ГОН застосовується по відношенню до: 

1. Чоловіків і юнаків як засіб їх приниження, 

образи і контролю («ображені», «опущені» тощо) з 

метою створення та підтримки ієрархії. Має як сек-

суальний, так і несексуальний характер. Навколо 

цієї групи будується більшість «кодексу тюремних 

норм». З ними пов’язують тілесний бруд (недотор-

каність), фізичну та духовну слабкість (як таке, що 

не є маскулінним, тобто суто чоловічим). Є ряд пра-

вил, які зберігають такий порядок, зокрема живуть 

в окремому закутку / відсіку, в місці; до них не мо-

жна торкатися (виняток - статевий контакт); з їх рук 

не можна нічого брати відкритого, тільки в запеча-

таному вигляді; просте повсякденне спілкування з 

ними регламентується і контролюється; відбува-

ється постійне сексуальне насильство над ними 

(«підори», «робочі півні»); вони виконують найбру-

днішу роботу на «зоні» («напівпідори», «неробочі 

півні»). У дослідженні, яке проводив Експертний 

центр з прав людини у 2017 р. шляхом інтерв’ю з 

ув’язненими, серед яких опитано п’ятдесят чолові-

ків, ув’язнені зазначали: « Є «ображені» - їх не ба-

гато, близько 10 чоловік, є на кожному бараці. Їх 

місце відділяють завісою (це вбивці матерів, дітей, 

насильники)»: «Є такі люди. Кожен має своє місце, 

чітка ієрархія. Є «отвєтчики», «порядні», «непоря-

дні», є «опущені» («піпіки» - прибирають туалет, 

мусорки, найбільш чернова робота)». «Непоряд-

ним» не можна спортом займатися, пити чай з «по-
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рядними», з моєї чашки не можна пити, відгоро-

джене місце для сну, окремий посуд. У їдальні у 

всіх металевий посуд, а у «непорядних» пластико-

вий, спочатку їдять «порядні», а потім «непорядні» 

[1, с.46].  

Існує кілька теорій походження цієї касти, згі-

дно з найпоширенішою версією, опущені/ображені 

виділилися в окремий тюремний прошарок після 

реформи 1961 р., яка запровадила прогресивну фо-

рму відбуття покарання і розділила ув’язнених за 

строгістю режиму утримання. Ті. Хто відбував по-

карання перший раз, утримувалися окремо і, за сві-

дченням експертів, саме на таких «зонах» почав 

розповсюджуватися ритуал «опущення». Тобто, по-

карання зґвалтуванням, яке було до реформи край-

нім заходом, що застосовується в поодиноких випа-

дках, стало повсюдно поширеним. За іншою вер-

сією, так званий «злодійський порядок» 

сформувався до середини 30-х рр. ХХ ст. і продов-

жував існувати у подальшому майже без змін. У ці 

роки склалася неписана тюремна ієрархія та поділ 

на вищі (злодії, блатні), проміжні (чоловіки) та ни-

жчі (півні, опущені) соціальні групи. 

Ображеним може стати будь-хто ув'язнений за 

порушення правил тюремного життя, але деякі ка-

тегорії людей визначаються в цю касту автомати-

чно (до речі, автоматичне опускання трапляється 

дедалі рідше) або з великою ймовірністю, зокрема 

геї, ув'язнені, які засуджені за зґвалтування. 

Шляхами потрапляння до групи є добровільний, 

вимушений, насильницький. Часто добровільно-ви-

мушений статус пов’язаний з бідністю в’язня (не-

має передач, «підігріву», сигарет); відсутністю під-

тримки, земляків, друзів; фізичною та психологіч-

ною слабкістю. Практики «опускання» - це 

ритуалізовані дії в атмосфері агресивної гомофобії 

та обов’язкової демонстрації гетеросексуальної ак-

тивності [2, с.6]. Це ключові практики підтримки 

внутрішньої ієрархії та тюремного порядку. Опус-

кання може проводитися і за указом тюремної адмі-

ністрації для усунення неугодних ув'язнених із аре-

штантського життя. Вважається, що до страти об-

ражених належить 10-15 % в’язнів. Кількість 

залежить від типу, рівня безпеки закладу. 

2. Жертвами ГОН також можуть бути чоло-

віки, які сприймаються як такі, що не відповідають 

прийнятим у даному тюремному просторі нормам 

та уявленням про маскулінність через свою справ-

жню або передбачувану сексуальну орієнтацію 

(ЧСЧ), в тому числі трансгендери і інтерсексуали. 

Тут потрібно згадати Джок’якартські принципи 

(2006 р.), які включають широкий спектр стандар-

тів в галузі прав людини і їх застосування до питань 

сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. 

Спецдоповідач ООН з запобігання катуванням у до-

воді відзначає, що «в умовах ув’язнення, зазвичай, 

існує сувора ієрархія, і ті, хто знаходяться в самому 

низу цієї ієрархії, як-от діти, люди похилого віку, 

люди з інвалідністю, лесбійки, геї, бісексуали та 

трансгендери, страждають від подвійної, або і пот-

рійної дискримінації. …представники сексуальних 

меншин більше за інших піддавалися катуванням та 

іншим формам неналежного поводження, оскільки 

вони не відповідали соціально сформованим генде-

рним очікуванням [8, с.11]. Представники ЛГБТІ – 

спільноти, чи особи, які сприймаються як такі, зна-

ходяться у ситуації найвразливості, наражаються 

на постійний ризик як з боку персоналу, так і інших 

ув’язнених. Момент затримання, допит, розподіл у 

місця позбавлення волі, розміщення у блоках і ка-

мерах є періодами особливого ризику для затрима-

них ЛГБТІ-осіб у сенсі зловживань та жорстокого 

поводження [6, с. 8-9]. У дослідженні, проведеному 

Управлінням ООН з наркотиків та злочинності 

(ЮНОДК) у Коста-Ріці зазначається, що у в'язни-

цях для чоловіків гей-пари майже не утворюються і 

більшість ув'язнених відчувають, що гомосексуа-

льні відносини ставлять під сумнів їх мужність. У 

цій ситуації спостерігається збільшення гомофобії 

у порівнянні з ситуацією за межами в'язниць, і ви-

падки сексуального контакту часто відрізняються 

жорстокістю [9, р. 42-45]. 

Гендерне насильство включає сексуальне на-

сильство, це одна з умов підтримки тюремної ієра-

рхії, при якій ув’язненими простіше управляти. 

Включає статеві акти без згоди партнера, в тому чи-

слі численні форми тортур сексуального характеру. 

Насильство може відбуватися і з боку працівників 

в'язниць (сексуальні послуги в обмін на продукти 

харчування, наркотики або пільги; як інструмент 

для залякування або отримання показань ув’язне-

них). Наприклад, 7 чоловічих в'язниць, США, 2000 

р.: 21% ув'язнених принаймні один раз були зму-

шені до сексуальних контактів під тиском або із за-

стосуванням насильства, а не менше 7% були згва-

лтовані. Формами сексуального насильства можуть 

бути найрізноманітними. Дослідниця О. Омельче-

нко наводить типи сексуальності, виокремлені А. 

Пардю та її колегами, які є в жіночих тюрмах: по-

давлена сексуальність (сексуальна активність від-

сутня), аутоеротизм; справжня гомосекесуальність 

(за згодою, гомосексуальна ідентифікація); ситуа-

тивна гомосексуальність (за згодою, причиною є 

позбавлення волі); сексуальне насильство у формі 

маніпуляції, підкорення, примушення [4, с.111]. У 

Звіті Генерального секретаря ООН «Сексуальне на-

сильство, пов’язане з конфліктом», (2019 р.) зазна-

чено, що сексуальне насильство «включає одини-

чні, множинні, регулярні чи нерегулярні акти, які 

сприймаються людиною, щодо якої їх здійснюють, 

та людиною, яка їх здійснює, як сексуальні за своєю 

природою. Їх слід кваліфікувати як сексуально на-

сильницькі, якщо вони порушують сексуальну ав-

тономність або сексуальну недоторканність лю-

дини» [7, с. 4]. Причому потрібно усвідомлювати, 

що примус до сексу на зоні має подвійну мету: за-

доволення сексуальних потреб і встановлення кон-

тролю над людиною. В останнє десятиліття, за сві-

дченнями як експертів, так і колишніх в’язнів, зґва-

лтування відбувається досить рідко, а 

використовуються інші практики приниження. 

Достатньо важко отримати емпіричне обґрун-

тування проблем, пов’язаних з сексуальним насиль-

ством серед ув’язнених гомосексуалів. Наведемо 

дані результатів дослідження 2015 р. - поч. 2016 р. 

«Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-
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інфекції серед чоловіків, які мають секс з чолові-

ками, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого по-

коління», проведеного Центром соціології НАН 

України на замовлення МБФ «Альянс громадсь-

кого здоров’я». Так, серед опитаних (вибірка склала 

4550 чоловіків, які мають секс з чоловіками), досвід 

перебування в місцях позбавлення волі та наявність 

в цей період сексуальних контактів з іншими чоло-

віками мали 4 %, тривалість перебування в місцях 

позбавлення волі в останній раз (серед тих, хто пе-

ребував) 23,5 місяці. За даними респондентів, ора-

льні сексуальні контакти з чоловіком під час пере-

бування у ІТУ, СІЗО, колоніях мали 61%, анальні – 

52 % [3, с.19]. Отже, половина опитаних ЧСЧ мали 

під час перебування в місцях позбавлення волі дос-

від оральних та анальних сексуальних контактів з 

іншим чоловіком. Під час інтерв’ю з ув’язненими, 

яке відбувалося представниками ЕЦПЛ у 2017 р. 

один з інформантів відзначав, що «Сексуальні до-

магання (фізичні) були тільки на Чернігівському 

СІЗО. Був півроку і весь час це продовжувалось» [1, 

с.20]. 

Отже, по відношенню до чоловіків ГОН вико-

ристовується як засіб позбавлення впливу, демонс-

трації домінуючого положення і маскулінності. У 

місцях позбавлення волі чоловіки нерідко підда-

ються насильству, основною причиною, з якої чо-

ловіки вступають в сексуальні зв'язки з метою ви-

живання, є відсутність альтернативних способів ви-

живання / засобів існування. Надзвичайно важливо 

розуміти різницю між конкретними статевими ак-

тами, які особа вчиняє під примусом, і його істин-

ної сексуальною орієнтацією та гендерною іденти-

чністю. У якості протидії потрібно зробити ГОН 

«видимим», приділяти належну увагу питанням по-

передження та розслідування актів насильства і по-

карання за них відповідно до національного законо-

давства; більш продумано розміщувати ув'язнених, 

знижувати переповненість в'язниць, просвіщати 

ув'язнених; розслідувати та у судовому порядку пе-

реслідувати злочини, пов’язані з ГОН; надавати по-

слуги жертвам; навчати персонал тощо.  
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Основополагающая направленность оздорови-

тельной физической культуры в послеродовом пе-

риоде – это восстановление физического здоровья 

женщин, а главным ориентиром воздействия явля-

ется повышение сократительных способностей 

мышц, участвующих в вынашивании плода, опти-

мизация работы органов малого таза, повышение 

общего тонуса организма, работоспособности и со-

противляемости неблагоприятным воздействиям.  
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Вместе с тем, педагогические воздействия на 

социальное и психическое здоровье женщин явля-

ется неотъемлемым элементом методики оздорови-

тельной физической культуры (ОФК), реализуе-

мым параллельно с восстановлением их физиче-

ского здоровья. Главная направленность связана с 

восстановлением женщин как социально активных 

членов общества за короткий промежуток времени, 

а также нормализацию психического состояния ро-

жениц.  

Ведущим направлением воздействия на вос-

становление у родильниц психического состояния 

является формирование адекватного материнского 

отношения и восприятия ценности ребенка, коррек-

ция постнатальной депрессии, развитие объектив-

ного отношения к уровню своего психического и 

физического состояния [4].  

В послеродовой период могут проявляться раз-

личные эмоциональные нарушения: 

1) материнская меланхолия; 

2) послеродовая депрессия; 

3) послеродовой психоз. 

Послеродовой психоз сопровождается глубо-

кими изменениями сознания у родильниц. Жен-

щины в таком состоянии не воспринимают адек-

ватно реальность. У них нарушены процессы вос-

приятия, мышления [1; 2]. 

Разные авторы выделяют несколько причин 

возникновения постнатальной депрессии. Во-пер-

вых, физиологические или гормональные. Гормо-

нальные изменения после родов вызывают значи-

тельные сдвиги в физической и психической сфере 

женщины. Организм женщины перестраивается на 

новый лад, происходит резкое понижение прогесте-

рона и эстрогена в организме женщины, и организм 

начинает адаптироваться к таким физиологичным 

изменениям. В норме женский организм реагирует 

незначительной вялостью и в течение трех дней 

возвращается к здоровому состоянию. У женщин, 

склонных к депрессивным состояниям, организм 

может не восстанавливаться в течение нескольких 

месяцев или лет. А затяжная реакция может прово-

цировать возникновение более сложных психиче-

ских заболеваний. Потому своевременное профес-

сиональное вмешательство может предупредить се-

рьезные осложнения. Конечно, устранить данный 

гормональный дисбаланс может только врачебное 

вмешательство. 

Во-вторых, психологические или личностные 

факторы, которые могут негативно влиять на состо-

яние матери после родов. Рождение ребенка изме-

няет жизненный стереотип женщины. Состояние 

женщины после родов зависит и от того, как она ре-

агирует на свою роль матери, жены, на те ограниче-

ния и обязанности, что несет в себе новая роль. 

Здесь не последнюю роль играет материнское отно-

шение и восприятие ребенка как ценность. Само по-

нятие «материнское отношение» не является в 

настоящий момент строго определенным и обще-

принятым, но, тем не менее, достаточно популяр-

ным как предмет психологического исследования. 

Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют 

о том, что материнское отношение не возникает од-

номоментно и сразу после рождения ребенка, а про-

ходит определенный путь становления и имеет тон-

кие механизмы регуляции, свои сенситивные пери-

оды и запускающие стимулы [1; 3]. 

В-третьих, микро- и макросоциальные. К соци-

альным причинам, в первую очередь, относят те 

культурологические особенности, которые сопро-

вождают беременную женщину и мать маленького 

ребенка (социальное положение, семейные тради-

ции и т.д.). При этом, как показывает практика ра-

боты психологов, причины постнатальной депрес-

сии (послеродового периода) носят комплексный 

характер.  

Сегодня накоплен богатый теоретико-практи-

ческий материал о процессе оптимизации психиче-

ского состояния родильниц. Это позволяет, во-пер-

вых, определить батарею тестов, устанавливающих 

психическое состояние женщин, во-вторых, разра-

ботать систему мероприятий, обеспечивающих эф-

фективность данного компонента здоровья. 

В качестве основополагающей системы оздо-

ровительной физической культуры нами была вы-

брана ритмическая гимнастика, имеющая широкий 

спектр возможностей решения задач оздорови-

тельно-реабилитационной физической культуры. 

 Для достижения цели и реализации поставлен-

ных задач средствами ритмической гимнастики 

необходимо ориентироваться на два направления 

воздействия: 

- улучшение физического состояния – для 

этого использовались растягивающие, аэробные, 

смешанные физические упражнения и дыхательная 

гимнастика. Они обеспечивали оптимизацию при-

способительных морфологических и функциональ-

ных перестроек в организме, способствовали более 

быстрой адаптации родильниц к новому состоя-

нию;  

- стабилизация психоэмоционального состоя-

ния – для этого применялась релаксационная гим-

настика Джейкобсона. Она позволяет: укреплять 

диафрагму, восстанавливать смешанное дыхание, 

увеличивать оксигенацию крови, ликвидировать 

венозные и лимфатические застои в брюшной по-

лости и тазовой области путем вовлечения в выпол-

нение физических упражнений всех мышечных 

групп, от мелких мышц конечностей до крупных 

мышечных групп, нормализовать состояние сер-

дечно-сосудистой системы, улучшать крово- и лим-

фообращение во всех органах и тканях, повышать 

процессы обмена, восстанавливать функции моче-

вого пузыря и кишечника, повышать тонус муску-

латуры, предупреждать появления послеродовых 

тромбозов [4]. 

Применение релаксационной гимнастики 

Джейкобсона, состоящей из ряда упражнений, рас-

слабляющих мышечные группы и влияющих на 

эмоциональное состояние человека, позволяет ста-

билизировать психоэмоциональное напряжение 

женщин. Для этого необходимо формировать уме-

ния анализировать мышечные напряжения и рас-

слабления.  
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Исходя из многофакторности составляющих 

индивидуального здоровья женщин, усилия 

должны быть направлены на формирование у жен-

щин уверенности в своих силах, на адекватное вос-

приятие ими своего психофизического состояния, 

на создание дружеских отношений внутри группы, 

на формирование у родильниц умений жить в со-

гласии с окружающими людьми. 
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Аннотация. 

Известно, что для студентов характерен малоподвижный образ жизни. Это связано как с увеличе-

нием учебной нагрузки, так и со снижением мотивации к занятиям физической культурой. 

Авторы изучили потребности, интересы, мотивы, побуждающие заниматься физической культу-

рой. С помощью контрольных упражнений-тестов были определены показатели физического развития и 

физической подготовленности обследованных студентов и отношение студентов к учебным занятиям 

по физической культуре.  

Abstract. 
It is known that students are characterized by a sedentary lifestyle. This is due to both an increase in the 

academic load and a decrease in motivation for physical education. 

The authors studied the needs, interests, motives that encourage physical education. With the help of control 

exercises-tests, the indicators of physical development and physical fitness of the surveyed students and the attitude 

of students to physical education classes were determined.  
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Введение. В связи с ухудшением здоровья, фи-

зического развития физической подготовленности 

подрастающего поколения одной из основных при-

оритетов высшего образования, является укрепле-

ние и сохранение здоровья студентов вуза. Эффек-

тивность решения поставленных задач определя-

ется не только качеством обучения, но и 

реализацией комплексных мер по укреплению и со-

хранению здоровья будущих специалистов, чему 

способствуют занятия физической культурой. 

Главной составляющей успешного выполнения лю-

бой деятельности, в том числе и физической, явля-

ется мотивация. Это определяет интерес к физиче-

ской культуре и спорту, является специфической 

характеристикой направленности личности, кото-

рая определяет сознательное, отношение к деятель-

ности в области физической культуры и спорта для 

удовлетворения личностно значимых потребно-

стей. Низкий уровень мотивации к занятиям физи-

ческой культурой снижает двигательную актив-

ность, что приводит к снижению уровня физиче-

ской и умственной работоспособности, физической 

подготовленности и физического развития студен-

тов вуза [3]. 
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Определение мотивационных приоритетов и 

интересов студентов к занятиям физической куль-

турой и спортом позволит сформировать потребно-

сти в систематических занятиях физическими 

упражнениями, определить эффективность постро-

ения процесса физической подготовки студентов 

высших учебных заведений. В конечном счете, фи-

зическое воспитание должно обеспечивать психо-

логическую готовность и убежденность у студен-

тов в необходимости постоянно работать над со-

бой, изучать особенности своего организма, 

укреплять и сохранять своё здоровье, чтобы лучше 

выполнять профессиональные и трудовые обязан-

ности. 

Целью нашего исследования было изучение 

интересов и потребностей студентов в области фи-

зической культуры. 

С помощью контрольных упражнений-тестов 

были определены показатели физического развития 

и физической подготовленности обследованных 

студентов, отношение студентов к занятиям физи-

ческой культурой, мотивы, побуждающие к заня-

тиям физической культурой. 

Тестирование проводилось в начале и в конце 

учебного года и включало: подъем туловища из по-

ложения лежа на спине (максимальный результат 

без учета времени), наклон вперед стоя на скамье 

(определялся в сантиметрах), сгибание, разгибание 

рук с упором на колени (количество раз). На осно-

вании полученных данных был рассчитан весовой 

индекс Кетле и сопоставлен с соответствующими 

показателями [2]. 

Исследование проводилось на кафедре физи-

ческого воспитания с участием 50 студенток Ады-

гейского государственного университета. В экспе-

риментальной группе участвовали 24 студентки, а в 

контрольной - 26. 

С помощью анкетного опроса было выявлено 

отношение испытуемых к занятиям физической 

культурой. «Посещали бы вы занятия физкульту-

рой, если бы они были факультативными?», 50,6% 

испытуемых контрольной и экспериментальной 

групп ответили, что они все равно посещали бы все 

занятия по возможности. Это говорит о том, что за-

нятия интересны им сами по себе. Другие ответили, 

что посещали бы время от времени, чтобы иметь 

возможность общаться со своими сокурсниками 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Отношение студенток к учебным занятиям по физической культуре, количество человек в % 

Вопрос анкеты и варианты ответов 

Группы испытуемых 

контрольная, 

п=26 

экспериментальная, 

п=24 

до после до после 

Если учебные занятия по физической культуре были бы не обязательными для посещения, то Вы: 

a) Все равно посещали бы по возможности все заня-

тия 
50,6 52,6 50,0 73,3 

в) Посещали изредка, когда появлялось желание по-

двигаться и пообщаться 
49,4 42,2 41,7 26,7 

c) Не посещали бы 0,0 5,2 8,3 0,0 

Нравится ли Вам проводить свободное время в занятиях физическими упражнениями? 

a) Да 26,3 31,6 16,7 54,2 

в) Скорее да, чем нет 26,3 31,6 50,0 45,8 

c) И да, и нет 26,3 26,3 33,3 0,0 

д) Скорее нет, чем да 21,1 10,5 0,0 0,0 

e) Нет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Переживаете ли Вы чувство удовлетворения непосредственно от физических упражнений 

(«радость движения»), независимо от достигаемых результатов? 

a) Да 21,1 21,1 20,8 45,8 

в) Скорее да, чем нет 42,1 42,1 25,0 33,4 

c) И да, и нет 31,6 31,6 45,8 20,8 

д) Скорее нет, чем да 5,2 5,2 8,4 0,0 

e) Нет 0,0 0,0 0,0 0,0 

После эксперимента в ответах на этот вопрос 

наблюдались существенные различия между испы-

туемыми обеих групп. Если в контрольной группе 

отношение к учебным занятиям по физической 

культуре практически не изменилось, то в экспери-

ментальной группе количество студенток, готовых 

посещать учебные занятия по собственному жела-

нию, возросло до 73,3%. 

Установлено, что никто из испытуемых не от-

рицает полностью эмоциональной привлекательно-

сти занятий физическими упражнениями. Ответы 

испытуемых контрольной группы на остальные че-

тыре варианта ответов распределились примерно 

поровну: по 26,3% в трех вариантах и 21,1% – в чет-

вертом варианте. 

За время эксперимента количество испытуе-

мых, для которых характерно повышение эмоцио-

нальной привлекательности занятий физическими 

упражнениями, увеличилось. При этом наиболее 

существенные изменения наблюдались среди ис-

пытуемых экспериментальной группы: количество 

лиц, ответивших «да» увеличилось от 16,7% до 

54,2%. 
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Одним из ведущих мотивов занятия физиче-

скими упражнениями выступает переживание чув-

ства удовлетворения от двигательной активности 

«радость движения». 

Выясняли мотивы, побуждающие к занятиям 

по физической культуре. На первом этапе экспери-

мента ведущим мотивом, являлся «Возможность 

общения с сокурсниками». Далее по степени значи-

мости следуют мотив «Желание выполнять физиче-

ское упражнение», «Удовлетворение потребностей 

в движении» и «Улучшение состояния здоровья и 

самочувствия.», однако, их ранги находятся на 

среднем или ниже среднего уровнях. Это говорит о 

том, что студенты не верят в возможности физиче-

ской культуры в укреплении здоровья и в повыше-

нии уровня своей физической подготовки, что сви-

детельствует о несформированности у них элемен-

тарных основ личностной физической культуры. 

На последнем месте находятся мотив «Приобрете-

ние знаний о здоровом образе жизни», «Возмож-

ность личностной самореализации на занятиях фи-

зической культурой» и «Возможность помочь дру-

гим людям в развитии двигательных умений и 

навыков, или создать условия для этого». Не имеют 

никакого значения такой мотив, как «Возможность 

пропагандировать физическую культуру и спорт» и 

«Возможность участвовать в соревнованиях» 

(Табл. 2).  

Таблица 2 

Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой (балл) 

Мотивы на занятиях по физической культуре 

Этапы 

До эксперимента 
На завершающем 

этапе 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Желание выполнять физическое упражнение  3,4 3,6 5,2 4,4 

Удовлетворение потребностей в движении 3,1 3,2 4,9 3,1 

Улучшение состояния здоровья и самочувствия.  2,8 2,0 5,1 3,8 

Возможность помочь другим людям 1,3 1,2 3,5 2,6 

Улучшение физической подготовленности 1,2 1,0 4,8 2,9 

Приобретение знаний о ЗОЖ 1,6 1,6 4,2 3,5 

Общение со сверстниками 5,7 5,7 4,1 3,9 

Возможность пропагандировать физическую культуру и спорт  0,5 0,5 1,2 1,0 

Возможность участвовать в соревнованиях 1,0 0,5 1,3 0,7 

 

На завершающем этапе произошло изменение 

мотивации студентов экспериментальной группы, в 

то время как в контрольной группе не наблюдается 

выраженных изменений.  

Для студенток главным стало не столько обще-

ние с однокурсниками, сколько совершенствование 

двигательных навыков, здоровый образ жизни и 

возможность помочь людям. Для них открылась 

возможность личностной самореализации через 

физическую культуру, что выразилось в желании 

участвовать в соревнованиях и пропаганде физиче-

ской культуры и спорта. 

Данные, отражающие характер изменения 

уровня физического развития и физической подго-

товленности студенток, представлены в таблице 3 и 

4.  

Уровень физического развития студенток 

обеих групп практически не изменился. Показатели 

массы тела, роста и весоростового индекса Кетле 

остались практически на прежнем уровне. 

Таблица 3 

Показатели физического развития студенток в процессе педагогического эксперимента 

Показатели  Экспериментальная Контрольная 

До 

х±G 

После 

х±G 

До 

х±G 

После 

х±G 

Рост, см 162,0±6,1 162,4±6,7 16,3±3,6 165,0±3,4 

Масса тела, кг 55,5±8,7 55,6±7,6 56,7±7,8 55,0±7,23 

Индекс Кетле, кг/см 0,346±0,04 0,335±0,02 0,337±0,02 0,31±0,02 

 

Таблица 4 

Показатели физической подготовленности студенток в процессе педагогического эксперимента 

Показатели Экспериментальная Контрольная 

До 

х±G 

После 

х±G 

До 

х±G 

После 

х±G 

Наклон вперед, см 9,02±2,1 15,8±2,4 10,8±4,2 13,8±2,4 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество раз 7,0±1,7 12,5±1,2 7,1±1,5 10,3±2,0 

Подъем туловища, из положения лежа на спине, количество 

раз 
12,1±1,8 16,6±1,2 10,1±2,2 14,8±2,2 
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За время проведения педагогического экспери-

мента улучшились показатели физической подго-

товленности [1]. 

Уровень развития гибкости в эксперименталь-

ной группе, достоверно возросли с 9,02 ± 2,1 до 15,8 

± 2,4 см, а в контрольной с 10,8 ± 4,2 до 13,8 ± 2,4 

см. Если до начала эксперимента студентки экспе-

риментальной группы сгибали – разгибали руки в 

упоре лежа в среднем 7,0 ± 1,7 раз, то по окончании 

12,5 ± 1,2 раза, в контрольной соответственно – 7,1 

± 1,5 и 10,3 ± 2,0 раза. Показатели силовой вынос-

ливости мышц спины и живота в эксперименталь-

ной группе достоверно возросли с 12,1±1,8 до 

26,6±1,2 см. а в контрольной с 10,1±2,2 до 14,8±2,2 

см. 

У студенток контрольной группы также про-

изошло увеличение исследуемых показателей фи-

зической подготовленности, но не столь значи-

тельно, как в экспериментальной. Восприятие сту-

дентами физических упражнений, не как 

физической нагрузки, а как оздоровительного сред-

ства и осознание необходимости регулярных заня-

тий, направленных на поддержание высокой физи-

ческой и умственной работоспособности и сохране-

ние здоровья, зависит от преподавателя так как 

большинство студенток не имеют опыта занятий 

физическими упражнениями и не проявляют инте-

реса к расширению и углублению своих знаний. 

Таким образом, по результатам исследования 

можно заключить, что в целом, несмотря на поло-

жительные результаты, вопросы мотивации студен-

тов на двигательную активность остаются актуаль-

ными и требуют привлечения специалистов к их ре-

шению. Основным условием формирования у сту-

дентов устойчивого интереса к занятиям 

физической культуры является совершенствование 

процесса физического воспитания, за счёт внедре-

ния различных организационно-методических 

форм и инновационных технологий. 
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Аннотация. 
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Abstract. 
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Останнім часом в Україні існує низка пробле-

мних питань, що пов’язані з місцевими бюджетами. 

До них належать, наприклад, незбалансованість 

бюджетів, залежність від «центру», наявність деле-

гованих повноважень, що не покриваються з фор-

мульного розрахунку, незацікавленість місцевих 

органів влади в накопиченні власних доходів. [3].  

Для вирішення цих і низки інших проблем ко-

жного року пропонується горизонтальне вирівню-

вання податкоспроможності місцевих бюджетів в 

межах реалізації реформи міжбюджетних відносин. 

Така модель має замінити систему балансування мі-

сцевих бюджетів і в першу чергу, в зв’язку із взят-

тям курсу до Євроінтеграції України та виконання 

положень Угоди про Асоціацію [3, ст. 80]. 

Механізм горизонтального вирівнювання об-

ласних бюджетів та бюджетів місцевого самовряду-

вання передбачено ст.ст. 98, 99, 100 Бюджетного 

кодексу України. Вказані статті визначають, що ба-

зовим елементом системи балансування є індекс 

податкоспроможності, наприклад, територіальної 

громади, що означає коефіцієнт, якій визначає рі-

вень податкоспроможності бюджету територіаль-

ної громади порівняно з аналогічним середнім по-

казником по всіх зведених бюджетах міст облас-

ного значення, районів і бюджетах об’єднаних 

територіальних громад в Україні у розрахунку на 

одну людину. Показник від 0,9 до 1,1 не передбачає 

трансферти для бюджетів, це стосується як реверс-

них, так і базових дотацій. Якщо індекс менший за 

0,9, передбачається «підтягування» показника за 

рахунок базової дотації, що встановлюється в роз-

мірі 80 % від показника до 0,9 [1]. 

Ціллю горизонтального вирівнювання вважа-

ється: 1) забезпечити всім споживачам рівний дос-

туп до гарантованих Конституцією публічних пос-

луг належної якості, незважаючи на те, що владні 

структури не в рівній мірі здатні генерувати доходи 

й тому мають різні можливості щодо оплати нада-

них благ і послуг. Сплачуючи однакові податки, 

громадяни мають право розраховувати на єдиний 

рівень надання публічних послуг; 2) привести ви-

трати бюджетів (за економічною та функціональ-

ною класифікацією) відповідно до гарантованого 

державою мінімального рівня публічних послуг на 

душу населення; 3) усунути значні диспропорції в 

здійсненні видатків окремих територій, реалізувати 

принцип збалансованості для бюджету кожного рі-

вня. [1, ст.7]; 4) досягти відтворення суспільного 

продукту, стимулювання економічного зростання, 

розвитку інфраструктури, зростання інвестиційної 

привабливості регіонів. 
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Розглядаючи принцип справедливості та юри-

дичної рівності у міжбюджетних відносинах, слід 

зазначити, що існує проблема щодо його реалізації: 

а) громади, які працюють не якісно, та не зацікав-

лені активізувати свою роботу. Оскільки за рахунок 

дотацій їм ці гроші повернуть. Отже, про жодну іні-

ціативу тут навіть не йдеться. З цієї точки зору мо-

жна розглядати це як порушення принципу справе-

дливості: адже регіони, які вкладають у власний ро-

звиток більше ресурсів, більше втратять, що 

суперечить суті ринкової економіки. Деякі вчені 

вказують, що система фінансового вирівнювання в 

Україні та на регіональному рівні, і на рівні терито-

ріальної громади є неефективною та не стимулює 

ОМС до соціально-економічної активності, розши-

рення податкової бази, збільшення неоподаткова-

них доходів, а тому спричиняє послаблення фінан-

сової самостійності місцевих бюджетів [4]; 2) За ра-

хунок децентралізації багато повноважень 

переходить на рівень ОТГ із рівня району, при 

цьому для горизонтального вирівнювання викорис-

товують одні й ті ж критерії для районних бюдже-

тів, бюджетів міст обласного значення та бюджетів 

ОТГ. Перехід на прямі міжбюджетні відносини 

ОТГ та залучення їх до процесу горизонтального 

вирівнювання бюджетів при теперішньому рівні їх 

податкоспроможності потребує збільшення фінан-

сового ресурсу, спрямованого на базову дотацію мі-

сцевим бюджетам [5, с. 94]. 

Більшість ОТГ створені шляхом об’єднання 

територій сіл та не мають достатньої податкової 

бази для генерування надходжень у вигляді ПДФО 

і власних надходжень, які є основою їх фінансів, а 

також для отримання власних надходжень. Функції 

на районному рівні скорочуються, однак райони 

продовжують існувати. 

Авторка вносить пропозиції щодо вирішення 

проблемних питань міжбюджетних відносин: а) для 

того, щоб стимулювати ТГ до соціально-економіч-

ного розвитку, слід знизити відсоток реверсної до-

тації або ж застосовувати базові дотації, що містять 

стимулюючу складову, за принципом справедливо-

сті; б) необхідна адаптація діючого механізму гори-

зонтального вирівнювання місцевих бюджетів у 

зв’язку із впровадженням 2-рівневої моделі міжбю-

джетних відносин після повного завершення про-

цесу об’єднання громад в спроможні громади, а та-

кож удосконалення міжбюджетного регулювання з 

урахуванням видаткових повноважень місцевих 

бюджетів різних рівнів. 

Як висновок, авторка доводить, що не зважа-

ючи на наявність зазначених проблемних аспектів, 

механізм горизонтального вирівнювання бюджетів 

існує в економічно розвинених країнах світу. [4]. Їх 

досвід доводить, що перерозподіл доходів до місце-

вих бюджетів, де саме й має відбуватися соціальний 

розвиток населення та здійснюється активне виро-

бництво, може суттєво прискорити інноваційне 

зростання регіонів і вивести їх на рівень фінансо-

вого зростання.  

Держава має забезпечити достатній соціаль-

ний рівень життєдіяльності населення та реалізацію 

соціальних стандартів для кожного громадянина 

незалежно від місця його перебування та меш-

кання.  

Збалансована система міжбюджетних відно-

син - це основа для дієвої державної регіональної 

політики. Від справедливого перерозподілу бюдже-

тних коштів відповідно до потреб та від ефективно-

сті їх використання залежить стабільність розвитку 

держави та регіонів. Саме тому реалізація прин-

ципу юридичної рівності є тим фундаментом, на 

якому мають будуватися міжбюджетні відносини в 

Україні.  
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Abstract.  
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Суррогатное материнство является самым по-

пулярным и востребованным семейно-правовым 

институтом. Актуальность данной темы объясня-

ется наличием острых проблем бесплодия у людей 

репродуктивного возраста в современном мире, ко-

торые являются преградой для рождения детей и 

продолжения своего рода. 

Необходимо отметить, что в российском се-

мейном законодательстве отсутствует термин «сур-

рогатное материнство», но содержится в п. 9 ст. 55 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [1]. 

По нашему мнению, понятие суррогатного ма-

теринства должно очерчивать круг лиц, которые 

могут участвовать в таком явлении как суррогатное 

материнство. Следует отметить, что в юридической 

литературе изучаются правовые вопросы суррогат-

ного материнства, но делаются выводы не всегда 

корректные и применимые на практике. 

Так, по мнению О.М. Толстиковой, «суррогат-

ное материнство – вспомогательная репродуктив-

ная технология, при применении которой в зачатии 

и рождении ребенка участвуют три человека: гене-

тический отец и генетическая мать – лица, предо-

ставившие биологический материал для оплодотво-

рения, и суррогатная мать – женщина детородного 

возраста, согласившаяся выносить и родить ре-

бенка от генетических родителей» [2, С. 83]. 

В современном мире суррогатное материнство 

признается учеными одним из основных прав чело-

века, связанных с рождением детей. 

Так, Я.Р. Марко подчеркивает, что признание 

за каждым человеком права на создание семьи, 

права на продолжение рода ставит перед государ-

ством задачу создания оптимальных механизмов 

реализации отношений, которые возникают с раз-

витием медицины, например, суррогатное материн-

ство. Автор под «суррогатным материнством» по-

нимает право человека на продолжение рода путем 

использования новых репродуктивных технологий 

[3, С. 248]. 

Таким образом, основной целью ученых явля-

ется определение института суррогатного материн-

ства с учетом медицинских и юридических харак-

теристик, а также определение ролей субъектов 

суррогатного материнства, их прав и обязанностей. 

Наиболее распространенными видами сурро-

гатного материнства являются как в России, так и 

за рубежом, являются «гестационное» и «традици-

онное» суррогатное материнство. Следует отме-

тить, что «традиционное» суррогатное материнство 

в разных странах (например, во Франции) законо-

дательно запрещено.  
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Надо отметить, что в России, Грузии, Украине 

суррогатное материнство разрешено, в том числе, 

на возмездной основе, однако суррогатное мате-

ринство допускается на безвозмездной основе по 

медицинским показаниям в Испании, Канаде для 

граждан этих стран. 

В целом, суррогатное материнство – это одна 

из самых дискуссионных тем в научных кругах уче-

ных различных специальностей: медицины, юрис-

пруденции, социологии, психологии. Немалозначи-

тельную роль в формировании воззрений на дан-

ный феномен зачатия и рождения ребенка играют 

представители религиозных объединений и кон-

фессий, которые всячески доступными способами 

выражают протест и не принимают таких детей. 

Комплексный характер института суррогат-

ного материнства затрагивает различные аспекты 

жизни человека – правовую, социальную, мо-

рально-нравственную, духовную, что делает его 

позиции неоднозначными в обществе и осложняет 

пути его применения. 

В различных кругах существуют противники и 

сторонники суррогатного материнства, которые 

выдвигают свои аргументы. Одни авторы считают, 

что суррогатное материнство – это шанс семьям 

стать родителями. Другие считают, что суррогат-

ное материнство превращает детей в товар, а мате-

ринство – в оплачиваемую работу [4, С. 641]. 

Следует отметить, что репродуктивные про-

блемы – это общемировая тенденция, распростра-

ненная во многих странах, так как на сегодняшний 

день не всегда удается супругам зачать ребенка 

естественным путем, поэтому они вынуждены об-

ращаться к институту суррогатного материнства.  

Таким образом, суррогатное материнство – 

признанный мировым сообществом метод вспомо-

гательной репродуктивной технологии, с помощью 

которого человек может иметь детей, а также спо-

соб лечения бесплодия, отношение к которому в 

различных государствах, а также среди представи-

телей различных сфер общественной жизни неод-

нозначное. 

В России суррогатное материнство законода-

тельно разрешено, однако имеет свои отличитель-

ные особенности, заключающиеся в специфике ре-

гулирования таких правоотношений, в том числе 

посредством заключения гражданско-правового 

договора по оказанию услуг, что, на наш взгляд, яв-

ляется недопустимым, так как затрагиваются лич-

ные интересы граждан и ребенка. 

М.В. Бачернихина и Д.А. Бонарева отмечают, 

что «ребенок не является предметом договора, по-

скольку в данном случае выступает именно услуга 

по вынашиванию и рождению ребенка потенциаль-

ным родителям» [5, С. 80]. 

Можно предположить, что гражданско-право-

вой договор как форма соглашения о суррогатном 

материнстве является некорректным, поскольку он 

не учитывает сложности реализации прав сторон 

такого договора.  

На наш взгляд, существует необходимость вы-

деления отдельного вида семейно-правового дого-

вора – договора суррогатного материнства, кото-

рый учел бы специфику отношений, в связи с кото-

рыми возникают права и обязанности сторон. 

Одной из основных проблем правового ас-

пекта суррогатного материнства в России является 

то, что правовое регулирование данного вопроса 

характеризуется фрагментарностью и неполнотой. 

А именно отсутствие единого правового акта, ре-

гламентирующего аспекты суррогатного материн-

ства, порождает множество казусных и проблем-

ных аспектов относительно применения данного 

института. 

Основанием возникновения родительских 

прав и обязанностей у супругов-заказчиков явля-

ется письменный отказ от ребенка суррогатной ма-

тери. Семейный кодекс Российской Федерации [6] 

ставит в зависимость супругов-заказчиков, а сурро-

гатную мать закон защищает и наделяет правом от-

казаться либо воздержаться от отказа и зарегистри-

ровать такого ребенка на себя и своего мужа, что 

нарушает баланс интересов сторон, заключивших 

такой договор. 

Надо сказать, что в юридической литературе, 

многие авторы придерживаются точки зрения о 

том, что родителями ребенка должны являться ге-

нетические родители, а не суррогатная мать и дан-

ное положение должно быть отражено и закреплено 

в законе.  

Представляется необходимым акцентировать 

внимание на том, что не только суррогатная мать 

может отказаться от ребенка, но и супруги-заказ-

чики, то тогда ребенок лишается не только родите-

лей, получает статус ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, а, следовательно, не получает 

материальное содержание ни от суррогатной ма-

тери, его родившей, ни от супругов-заказчиков. 

Российское законодательство не закрепляет 

ответственность супругов-заказчиков за отказ от 

ребенка, рожденного суррогатной матерью, и не 

возлагает обязанность зарегистрировать ребенка в 

органах ЗАГСа [7].  

Таким образом, действующее законодатель-

ство нарушает, прежде всего, права ребенка жить и 

воспитываться в семье, а также знать своих родите-

лей настолько, насколько это возможно. 

Одна из проблем суррогатного материнства 

исходит из недобросовестности российских граж-

дан и невыполнении ими своих обязательств. Не 

всегда суррогатная мать действует в отношении су-

пругов-заказчиков добросовестным образом, она 

может шантажировать, угрожать, что оставит ре-

бенка себе, может получить денежные средства по-

сле проведения операции по внедрению эмбриона в 

полость матки и через определенное время поже-

лает прекратить такую беременность, следова-

тельно, супруги-заказчики не получат желаемого 

результата – ребенка.  

Кроме вышесказанного, проблематичными яв-

ляются ситуации, в которых по договору суррогат-

ного материнства выступают супруги-заказчики, 

являющиеся иностранными гражданами.  

На наш взгляд, указанный вид договора отли-

чается особой сложностью, а поскольку в России не 
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развит институт договора о суррогатном материн-

стве, подобный договор с иностранным элементом 

вызывает еще больше сложностей в практической 

сфере. 

Например, в современных реалиях количество 

проблемных аспектов, связанных с отношениями в 

области суррогатного материнства, увеличивается. 

Дело в том, что нахлынувшая пандемия новой ко-

роновирусной инфекции (COVID-19), которая из-

менила привычный ход жизни, повлияла и на ситу-

ацию с суррогатным материнством. Многие роди-

тели – граждане иностранных государств, 

воспользовавшись услугой суррогатного материн-

ства, не смогли вывезти своих детей из России в 

связи с карантинными ограничениями. Данное по-

ложение дел повлекло череду последствий.  

Трагическим примером является смерть ре-

бенка, который был рожден суррогатной матерью и 

оставлен на попечение няни в связи с невозможно-

стью перевезти его в другую страну к родителям. 

Другие дети остались без родительской заботы и 

попечения. Следует отметить, что фактические ро-

дители не отказывались от детей, а пытались за-

брать их, обращаясь с соответствующими заявлени-

ями в органы внешних сношений России [8]. 

Во-вторых, возбуждение уголовного дела в от-

ношении ряда лиц, в том числе врачей, которые за-

нимались организацией и оформлением докумен-

тов по поводу услуг суррогатного материнства [9].  

Итогом данной ситуации стала квалификация 

суррогатного материнства как торговля людьми. То 

есть, медицинская услуга подпадает под уголовное 

преследование. 

Данное положение дел свидетельствует о том, 

что отсутствие нормативно-правового акта и кон-

кретных запретов на предоставление услуги сурро-

гатного материнства определенным субъектам 

права повлекло расхождение интерпретации двух 

терминов – суррогатное материнство и торговля 

людьми и, как следствие, некорректное применение 

правовых норм гражданского и уголовного законо-

дательства.  

На наш взгляд, такие ситуации могут привести 

к необоснованному привлечению к уголовной от-

ветственности либо, наоборот, к избежанию нака-

зания.  

В связи с рассмотренной ситуацией в Государ-

ственной Думе был разработан законопроект, кото-

рый запрещает услугу суррогатного материнства 

иностранным гражданам. По мнению авторов, это 

представляет угрозу безопасности личности, а 

также биологической безопасности. Данный зако-

нопроект запрещает посреднические услуги в сур-

рогатном материнстве [10]. 

Исходя из рассмотренных проблем, представ-

ляется необходимым принятие федерального за-

кона «О суррогатном материнстве в Российской 

Федерации», который бы охарактеризовал общую 

направленность государственной политики в этом 

вопросе, а также детализировал различные про-

блемные аспекты, такие как субъекты права на сур-

рогатное материнство; ответственность сторон; 

срок, в течение которого суррогатная мать будет 

обязана отказаться от ребенка; специфика предо-

ставления услуг суррогатного материнства одино-

ким женщинам и иностранцам. 

Таким образом, суррогатное материнство 

представляет собой популярный семейно-правовой 

институт, назначением которого является помощь 

бесплодным людям, желающим иметь детей, со-

здать полноценную семью. 

В Российской Федерации суррогатное мате-

ринство разрешено на законном уровне. Однако от-

сутствие должного правового регулирования явля-

ется причиной возникновения множества проблем 

в правоприменительной практике в сфере реализа-

ции данных отношений. 

В случае принятия федерального закона «О 

суррогатном материнстве в Российской Федера-

ции» позволит избежать ошибок как медицинского, 

так и правового характера. В данном законе следует 

отразить положения о том, что суррогатная мать в 

течение 72 часов после рождения ребенка должна 

отказаться от него в письменном виде, а супруги-

заказчики в течение месяца с момента отказа сурро-

гатной матери от ребенка обязаны зарегистриро-

вать его в органах ЗАГСа. Также в законе следует 

легально закрепить правовой статус суррогатной 

матери, суррогатного ребенка, заказчика(-ов), а 

также исполнителя. 

Принятие данного федерального закона обу-

славливает необходимость внесений дополнений в 

Гражданский кодекс РФ [11]. По нашему мнению, 

представляется обоснованным поименовать дан-

ный вид договора и включить в ГК РФ главу 39.1. 

«Договор оказания услуг суррогатного материн-

ства», определив в качестве существенных условий 

такого договора его предмет (вынашивание и рож-

дение ребенка) и цену. 

Сторонами данного договора, по нашему мне-

нию, следует определить суррогатную мать, заказ-

чика(-ов) и исполнителя в лице медицинской орга-

низации (центра планирования семьи). 

Представляется более правильным закрепить в 

ГК РФ письменную форму договора с обязатель-

ным нотариальным удостоверением, возложив на 

нотариуса обязанности по созданию и ведению ре-

естра договоров оказания услуг суррогатного мате-

ринства. 

Таким образом, суррогатное материнство как 

явление распространено по всему миру и призна-

ется как действенный метод лечения бесплодия, ко-

торый, на наш взгляд, содействует в решении ряда 

репродуктивных проблем человека, а поэтому до 

сих пор нуждается в упорядочении и правовом ре-

гулировании. 
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виникають між суб’єктами в процесі їх сімейної життєдіяльності.  

Також було розглянуто та досліджено аспект проблематики сучасного сімейного права та дещо 

порівняно його з сімейним правом інших країн, для того щоб висвітлити перспективи розвитку сімейного 

права в Україні. Також проблематику досліджено задля того щоб дізнатися про сучасні проблеми у сімей-

ному праві в Україні та способи їх вирішення. 

Під час написання статті було проаналізовано, досліджено чимало наукових статей, доробок, нау-

кових підручників, нормативно-правових документів та законів. Також було поставлено та вирішено 

певні питання та завдання, які допомогли більш глибоко розкрити дану тематику. 

Abstract. 

The article is devoted to the study of the legal system of Ukraine and the establishment of the place that family 

law plays in the legal system of Ukraine. The article considers modern aspects of civil law, constitutional law, 

family law, for their comparison and analysis. In the process of research, we begin to see and understand the close 

connection between family law and other types of law. 

The focus is primarily on the study of aspects of family law and civil law, and then to compare and see the 

identity between the subject and method of regulating family and civil law, as these two institutions regulate per-

sonal non-property and property rights and relations between entities in the process. family life. 

The aspect of the issue of modern family law was also considered and studied and somewhat compared with 

the family law of other countries, in order to highlight the prospects for the development of family law in Ukraine. 

The issues were also researched in order to learn about current problems in family law in Ukraine and ways to 

solve them. 
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During the writing of the article, many scientific articles, works, scientific textbooks, normative legal docu-

ments and laws were analyzed and researched. Certain issues and tasks were also asked and solved, which helped 

to reveal this topic more deeply. 
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проблематика. 

Keywords: family law, civil law, comparison, family law in the legal system of Ukraine, issues. 

 

Актуальність. Актуальність зумовлена тим 

що дану тему досліджувала велика кількість вче-

них, науковців та правників задля того щоб розібра-

тися в питанні ”місця сімейного права в системі 

права України” , проте ще безліч питань потребу-

ють більш детального розбору та нових поглядів на 

ті чи інші проблемні питання.  

Також серед досліджень вітчизняних нау-

ковців можна прослідковувати неоднозначність, 

все ж таки кожен бачить місце сімейного права в 

системі права України по своєму, тому в даній те-

матиці присутні дискусії. Крім того сімейне право 

в останні роки зазнало певних змін та доповнень, 

тому дану тематику потрібно досліджувати, задля 

того щоб сімейне право України було на одному 

рівні з сімейним правом провідних країн світу.  

Сім’я являється одним з провідних інститутів 

суспільства, тому задля більш кращого та гармоніч-

ного суспільного життя цей інститут потрібно охо-

роняти, доповнювати новими більш сучаними нор-

мами, та всебічно покращувати, тому що суспіль-

ство є основою будь якої держави, та чим краще 

буде життя у суспільства тим кращою буде й країна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Взагалі дану тематику досліджують досить багато 

науковців та правників як вітчизняних так і за-

рубіжних, безслівно всі вони зробили значний вне-

сок в розкриття та аналіз даного питання. Остан-

німи роками в Україні чимало вчених досліджували 

сферу сімейного права та його місце в системі 

права, серед яких можна виділити наступних: 

Алексєєв С., Боднар Т., Булеца С., Венгеров А., Го-

панчук В., Кобзєва Л., Кожевнікова В., Копиленко 

О., Ромовська З., Скакун О., Труба В., Харитонов 

Є., Хропанюк В. 

Метою статті є дослідження сімейного права 

України та його місця у правовій системі України, 

дослідження та створення нових поглядів на про-

блемні питання сімейного права. Порівняння сімей-

ного права України з сімейним правом інших країн 

та пошук шляхів задля вдосконалення сімейного 

права України. 

Виклад основного матеріалу. Визначення 

сімейного права в системі права України є досить 

важливою темою, яку досліджували багато нау-

ковців, деякі правники та науковці, вважають, що 

сімейне право є частиною цивільного права до них 

можна віднести Ромовську З., Жилінкові І., та Шев-

ченко Я. Є звісно й інша частина, яка відносить 

сімейне право до самостійної галузі права до 

прибічників цієї теорії ми можемо віднести Гопан-

чук В., Дзера О., та Червоного Ю., вони зазначають 

що сімейне право є самостійною галуззю права 

оскільки має власний предмет, метод задля право-

вого регулювання [1]. 

 Останніми роками інтерес до місця сімейного 

права в системі права України та взагалі до сімей-

ного права підвищується, оскільки є багато змін, 

безпосередньо це соціальні, економічні та духовні 

зміни. Також це зміна відношення до певних сте-

реотипів, які мали значну вагу стосовно сімейного 

права та права в Україні в цілому. Тому потрібно 

щоб сімейне право було чинним та оновленим 

відповідно до останніх змін у світі. 

Багато дослідників звертаються до питань суті 

сімейного права, до його структури, до розвитку 

сімейного права та його перспектив, і таким чином 

починають думати саме про правову природу 

сімейного права, це допомагає визначитися з 

місцем сімейного права в системі права України. 

Завдяки таким дослідженням стає зрозуміло тісний 

зв’язок між сімейним правом та іншими різнови-

дами права.  

Наприклад сімейне право базується на консти-

туційних принципах та не може суперечити нормам 

Конституції, також стосовно майнових та немайно-

вих питань сімейне право дуже схоже на цивільне 

право, це також підтверджується тим, що деякі до-

слідники навіть вважають, що сімейне право є скла-

довою частиною цивільного права. Також є думки 

стосовно того що сімейне право є підгалуззю ци-

вільного права, тому що в них загальний метод пра-

вового регулювання [1]. 

Взагалі система права вміщує у собі велику 

кількість елементів, та найбільшим з них є саме га-

лузь, вона має свій специфічний режим регулю-

вання та обтягає цілі частини, схожих суспільних 

відносин. Кожна галузь має певні ознаки за допо-

могою яких і можна виокремити різні галузі, це зо-

крема предмет - він буде характеризуватися сус-

пільним життям та певними суспільними відноси-

нами, які схожі між собою. Також кожна окрема 

галузь права має свої самостійні кодекси, норма-

тивні документи, або інші кодифіковані законо-

давчі акти. Є звісно й свій метод регулювання, він 

орієнтується на прийоми правового регулювання 

такі як дозвіл, заборона або зобов’язання. 

Прибічники того що сімейне право самостійна 

галузь права вважають що предмет сімейного права 

- це вся сфера сімейно-шлюбних відносин, до таких 

відносин можна віднести: стосунки між подруж-

жям у шлюбі, зв’язок між чоловіком та жінкою сто-

совно укладання шлюбу, також сюди відносять ро-

динні стосунки між дітьми та їх батьками, або між 

людиною та її усиновлювачем. 

Також характеризує предмет сімейного права 

й те що стосунки котрі підпорядковуються регуля-

тивному впливу сімейного права між перерахова-

ними раніше особами являються шлюбно-сімей-
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ними. Ці способи мають за мету задовольняти інте-

реси сім’ї, права її членів, котрі виникають в про-

цесі зародження сім’ї та її життєдіяльності, інте-

реси людей які являються учасниками сімейних 

правовідносин. Поряд з предметом сімейно-право-

вого регулювання є також його метод. 

Поняття метод правового регулювання прий-

нято розуміти комплекс певних прийомів та спо-

собів завдяки яким норми права регулюють сус-

пільні відносини. Серед науковців які відносять 

сімейне право до самостійної галузі права прийнято 

відносити, що метод сімейного права викликаний 

переважним значенням особистих стосунків у сім’ї.  

На думку науковців метод правового регулю-

вання сімейних відносин - це імперативно-дозвіль-

ний метод. Це зумовлюється тим що більша ча-

стина норм у сімейному праві являються владними 

приписами також є заборони та зобов’язання. 

Проте зустрічається також диспозитивний метод 

його можна простежити у тому що учасників пра-

вовідносин наділяють способами задоволення влас-

них потреб та інтересів, цей метод оснований на 

дозвіллі [2]. 

Аналіз наукових публікацій, підручників, ста-

тей, дає нам можливість охарактеризувати сімейне 

право в системі права України та побачити його 

місце, також аналізуючи наукові роботи ми можемо 

простежувати прогалини та недоліки, які існують 

на сьогодні та які потребують удосконалення [4].  

Також порівнюючи сімейне право України з 

сімейним правом інших зарубіжних країн ми мо-

жемо побачити різницю в певних питаннях та нор-

мах, це звісно зумовлено саме історичним аспектом 

та різницею розташування певних країн та їх зви-

чаїв, проте все одно аналізуючи сімейне законодав-

ство інших країн ми можемо багато чого корисного 

виокремити та запозичити до сімейного законодав-

ства України.  

Висновки. Таким чином з усього вищезазначе-

ного ми можемо дійти до висновку, що сімейне 

право розглядають беззаперечно як складову ін-

шого права зокрема цивільного права України, 

проте деякі науковці відносять сімейне право до са-

мостійної галузі права. Ми дослідили, про-

аналізували та побачили тісний зв’язок між сімей-

ним та цивільним правом, безпосередньо є також 

зв’язок сімейного права з конституційним правом. 

Також було досліджено сучасний аспект ро-

звитку сімейного права в Україні та зіставлено його 

зі станом сімейного права інших провідних країн, 

таким чином ми побачили яка різниця між різними 

країнами та їх цінностями. Також дивлячись та 

аналізуючи сімейне право різних країн є мож-

ливість побачити, що потрібно змінити, або доро-

бити у сімейному праві України.  

Стосовно сімейного права в Україні є безліч 

поглядів провідних науковців та правників, проте 

не слід зупинятися лише на їх точці зору сучасних 

проблем, тому що нові науковці також є важливою 

складовою на шляху до покращення правової си-

стеми України та безпосередньо сімейного права, 

це зумовлено тим що на сучасні проблеми вони бу-

дуть дивитися дещо по різному, адже різниця у віці, 

у вихованні, у цінностях та у світобаченні є досить 

вагомою.  

Потрібно також звертати увагу на питання за-

хисту та збереження сім’ї, тому що вона є основою 

суспільства, а суспільство є основою для держави, 

таким чином ми розуміємо всю важливість захисту 

родини. Потрібно постійно вдосконалювати сімей-

ний кодекс, нормативно-правові акти та закони, які 

мають за мету поліпшувати сімейні правовідно-

сини, можливо багато в чому слід дивитися на інші 

більш розвинені країни та запозичувати їх досвід у 

цій тематиці.  

Також важливо не тільки дивитися на про-

блемні питання сьогодення, звісно потрібно робити 

аналіз перспектив розвитку правової системи 

України у майбутньому, задля того щоб з кожним 

роком проблемних питань та неточностей було де-

далі менше та вирішувалися вони значно легше. 

Вважаю за доцільне зазначити, що в перспек-

тиві дослідження сімейного права в деяких його ас-

пектах потребує більш повного та ґрунтовного до-

слідження вченими, практиками, науковцями. При 

більш якісному та всебічному дослідженні данної 

тематики будуть з’являтися нові погляди та шляхи 

для вдосконалення та вирішення певних проблем-

них питань та прогалин.  
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İntroduction 

Ensuring the sustainable social-economic devel-

opment of regions is considered one of the most im-

portant and urgent issues facing the country's economy. 

To that end, the main objective of multi-directional and 

broad-based measures undertaken in the regional econ-

omy is to ensure the complex and dynamic develop-

ment of all regions, except for properly guiding the pro-

cesses that are caused by both internal and external el-

ements. By making the right and efficient use of 

existing potential, accelerating the pace of growth in 

various fields of agriculture in the regions, providing 

comprehensive assistance to economic activists with 

initiatives in the process, creating a viable business en-

vironment for achieving the goals set out, solving the 

poverty problem through improving the quality of life 

of the region's population, and improving our country's 

poverty problem Full increase in economic power is 

considered one of the most important and priority is-

sues of an independent Azerbaijani state. [1] 

In this regard, the effective implementation of 

government programs for the social-economic develop-

ment of the Azerbaijani regions from 2004-2008, 2009-

2013 and 2014-2018-2020 provides opportunities for 

timely and high-quality provision of the above issues. 

It is noteworthy that these programs, which include the 

sustainable social and economic development of not 

only the country's regions but also the continuous social 

and economic development of every administrative cir-

cuit and republican city in these economic regions, are 

aimed at accelerating the development of the non-profit 

sector, diversifying the economy, ensuring balanced so-

cial-economic development of regions, and improving 

the quality of life of the country's population as a 

whole, The Republic of Azerbaijan as well as the na-

tional economy are ensuring sustainable growth. 

Providing Sustainable Social Economic Devel-

opment in Regions 

Ensuring the sustainability of the regional econ-

omy, as well as its efficient and quality-oriented devel-

opment, the main goal of the current program in the 

State Program of Socio-Economic Development of the 

Regions of the Republic of Azerbaijan for 2014-2018 

was noted. The main goal of the program will be the 

development of the non-oil sector in the country, the 

diversification of the economy, the continuation of 

measures for the rapid development of the regions, es-

pecially the further improvement of infrastructure and 

social services related to rural development. [2.s146] 

To achieve this goal, the State Program envisages 

the consistent implementation of important tasks in the 

regions, such as further improvement of infrastructure, 

including utilities, accelerating the development of en-

trepreneurship in the production of export-oriented and 

competitive products and continuing measures to re-

duce poverty. Maintaining macroeconomic stability in 

the country is important for achieving the goals set out 

in the State Program, as well as for the implementation 

of these tasks. Taking into account macroeconomic sta-

bility, the state budget policy will prioritize the mod-

ernization of priority sectors of the economy and the 

creation of conditions to ensure its efficiency and long-

term sustainability, as well as further improvement of 

the investment climate. As the main source of eco-

nomic growth, employment, budget and foreign ex-

change earnings, the non-oil sector will continue to 

play a strategic role in achieving balanced and sustain-

able economic growth and the formation of a high-in-

come economy. 

Regional economy; Covering the issues of for-

mation and development of the country's economy in a 

complex and systematic way, it deals with the issues of 

effective provision of existing economic conditions and 

opportunities in this process in terms of production, dis-

tribution, exchange and consumption stages. Existing 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-32119-45-47
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research shows that one of the important components 

of the socio-economic policy pursued by the state is its 

regional economic policy. The success of regional pol-

icy depends, above all, on the right choice of priority 

areas, the right direction of development, the right def-

inition of regional development, the principles of fair-

ness and efficiency in socio-economic development of 

the country and its regions. [3.s193] 

The experience of the 70s and 80s of the 10th cen-

tury is important in terms of the flexibility of regional 

economic policy, the correct coordination of the lead-

ing sectors of the economy with the development of 

other sectors. This period is characterized by the crea-

tive nature of socio-economic development and re-

gional policy, flexibility along with general principles, 

change and development depending on the conditions. 

However, for obvious reasons, in the former USSR, re-

gional structural policy was dominated by efficiency in 

terms of union interests, and the principle of fairness 

did not attract attention. The fact that the economy of 

the republic's internal regions at that time was highly 

specialized, taking into account the requirements of the 

former Soviet Union, is the strongest fact that confirms 

this fact. 

Relevant measures taken in this direction include 

the implementation of the following areas, including 

the existing labor resources, ensuring the effective use 

of the natural and economic potential of each economic 

region, the creation of modern production and eco-

nomic entities in accordance with regional specifics, in-

creasing employment by creating new jobs. Proper use 

of non-oil and agricultural sectors, special attention to 

the development of infrastructure, accelerating the in-

vestment attractiveness of the country, especially the 

regions, as well as the formation of modern governance 

in accordance with local conditions and potential, liv-

ing standards and poverty alleviation and other similar 

measures by raising the living standards. 

The analysis shows that it is necessary to take the 

following measures to implement a successful develop-

ment strategy of regional economic policy. These are 

the effective use of existing opportunities in the field of 

material, financial and employment of natural eco-

nomic areas with the existing state support, increasing 

the region's sustainable socio-economic development 

based on quality orientation, ensuring intensive eco-

nomic growth based on intensive factors, is to improve 

access opportunities, increase the ability to organize in-

novative production and economic processes. [4.s206] 

A number of economists who touch on the content 

elements of the essence of the regional economy ex-

plain them differently, explaining the term itself from a 

different approach. For example, Doctor of Economics, 

Professor Elshan Hajizadeh uses the word region as a 

synonym for the word region and puts forward the term 

economic zoning. The following views of the econo-

mist are interesting: economic zoning includes the ter-

ritorial structure of the productive forces arising from 

the specialized parts of the national economy and the 

interactions between them. This process is closely con-

nected with the administrative-territorial system of the 

country, is formed as a result of the geographical divi-

sion of labor under the influence of factors of produc-

tion, resource, social and political nature. Specializa-

tion is a determining factor here. Specialization pro-

motes the advancement of areas of state importance in 

the regional advantage in the designation of certain 

types of production of goods and services in the divi-

sion of labor, depending on the specific natural, histor-

ical, socio-economic characteristics of different parts of 

the country. 

Economic zoning is structured in the following 

three main formative units; 

1. Economic - as a specialized territorial part of the 

single national economy of the country, covering cer-

tain auxiliary and service productions; 

2. In the context of combining historically tradi-

tional labor, culture, life and subsequent new creations 

of the national composition of the population of the na-

tional region; 

3. In terms of strengthening the role of the country 

in the independent effective development and territorial 

division of labor by defining the administrative-territo-

rial structure of the country and the unity of economic 

zoning. 

In a broader classification, economic zoning is 

classified according to the following principles; 

- The principle of independence - each region must 

have economic and social sovereignty, relative inde-

pendence in solving strategic and tactical issues of so-

cial, economic and political development of the terri-

tory; 

- The principle of self-development - the develop-

ment of the regions should be ensured by the use of lo-

cal contradictions and vice versa; 

- The principle of self-sufficiency - along with the 

purchase of essential consumer goods and commodities 

from other regions, supply on the basis of the formation 

of a region based primarily on domestic production; 

- The principle of representation - districts with 

low taxonomic ranks should be established not only 

separate functions of management to higher authorities, 

but also independent management bodies correspond-

ing to separate objects and parts of the territory; 

- The principle of self-government - free govern-

ance bodies should be established in each region in ac-

cordance with the established rights and functions; 

- The principle of social legality - the rights of 

every person and the activities of all economic entities 

should be embodied in all relevant decisions that ensure 

active government and territorial development for mu-

nicipalities; 

- The importance of the specialization process in 

increasing the efficiency of the regional economy. 

Definition of specialization in the form of social di-

vision of labor 

 Specialization means the activity of producing 

one or more types of products or providing services 

using the existing natural and economic resources of 

individuals and legal entities, economic regions and the 

country as a whole. According to Natig Javadov, 

Doctor of Economics, specialization allows labor and 

material resources to be directed to the production of 

more efficient and more important products for society, 

ie the application of machinery, advanced technology 
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and forms of labor organization, which ultimately 

makes production more important. as well as increase 

labor productivity and profitability.  

Specialization, which is an important form of so-

cial division of labor, determines the participation of an 

economic entity in the production of various products. 

As a rule, specialization in the market economic system 

is carried out in the conditions of activity of objective 

economic laws of the society. Specialization is based 

on the daily growing needs of society, and therefore this 

process must be carried out taking into account the re-

quirements of the law of supply and demand in the mar-

ket. The market system allows to fully align the inter-

ests of producers with the general interests of society, 

to accurately determine its future composition, devel-

opment trends in crop and livestock production, as well 

as the qualifications and professionalism of workers, to 

implement the level of specialization in different re-

gions. All producers are interested in the development 

of higher-income sectors, increasing the volume of pro-

duction and its commodity level. Because these factors 

allow the economy to grow rapidly. [5.s264]  

Thus, the main purpose of specialization is to 

maximize the demand of the population for this or that 

product, achieving a continuous increase in production 

with minimal labor and capital expenditures.  

The deepening of the social division of labor and 

specialization has a positive effect on increasing labor 

productivity, increasing the efficiency of the use of la-

bor, and the economical use of labor. The deepening of 

specialization is also an important technical and organ-

izational measure aimed at the transition to a form of 

efficient organization of production. This results in an 

increase in production, the same operation is repeated 

in one workplace, a tax is formed on the performance 

of one or another operation - labor productivity in-

creases, and there is ample opportunity to use automatic 

and special machines in the workplace, as well as to 

improve their use. arises. In short, specialization - in-

creases the quantity of products produced with the use 

of special equipment, improves the quality of products 

produced in connection with the development of labor 

skills of the worker. The specialization of production 

allows to increase its size to the optimal level, which in 

turn allows to apply high-performance equipment and 

technology to production, increase staff skills, establish 

stable relationships with suppliers and consumers, im-

prove the organizational and production structure of the 

enterprise, etc. allows. Thus, increasing the efficiency 

of production on the basis of specialization is associ-

ated with the organizational, technical and economic 

measures implemented in the industry and the enter-

prise. In this regard, it is important to substantiate the 

optimal option of specialization and cooperation that 

provides maximum economic benefits. The main indi-

cators of economic efficiency of specialization of pro-

duction; savings on current production costs and trans-

portation costs for its delivery to consumers; savings on 

capital investments and their maturity, annual eco-

nomic benefits from the specialization of production, 

etc. aiddir. [6.s224]  

 As can be seen, the types of activities carried out 
in economic processes by sectoral and territorial 
elements involve the production of products in certain 
areas or within a narrow framework and the effective 
satisfaction of market requirements. Thus, in order to 
achieve the optimal level of regional specialization 
based on comparative advantages in the context of 
intensive development, the use of various economic 
regulatory instruments, including taxes, prices, credit 
and insurance, is strictly limited due to objective 
reasons. it is necessary to form a mechanism of 
differentiation and balance. Naturally, it is necessary to 
take targeted measures to differentiate and form a 
balanced economic regulation mechanism aimed at 
increasing the efficiency of the regional specialization 
system based on comparative advantages. 

Result 
 The following conclusions have been drawn as a 

result of the study of the issues of increasing the 
efficiency of the regional economy and increasing the 
role of the specialization process. 

- Complex measures aimed at sustainable socio-
economic development of the regions should be orga-
nized in a more efficient and purposeful manner, in ac-
cordance with the level of specialization, existing po-
tential and economic opportunities of each area, as well 
as maximum proper use of opportunities;  

- Measures taken in accordance with these objec-
tives are conducive to the efficient placement of socio-
economic infrastructure elements by distribution, serv-
ing the full and comprehensive development of all eco-
nomic regions, creating new jobs, especially production 
and processing, increasing the living standards of the 
population and improving living standards. should be 
allowed.  

- Purposeful use of favorable natural and climatic 
conditions in the regions of the Republic of Azerbaijan, 
wide-ranging labor potential, various elements of the 
production and economic process, investment and in-
novation opportunities, as well as consistent govern-
ment incentives; it may be possible to use different 
types and forms in a convenient way; 

- A system of other adequate measures should be 
developed and implemented to expand and further 
strengthen the effective activities of many economic 
entities operating in accordance with the existing struc-
ture of the regional economy, etc. 

References 
1. “State Program of socio-economic development 

of the regions of the Republic of Azerbaijan in 2018-
2020 

2. "The Great Economic Encyclopedia. Volume 
4.", Baku; East-West; 2012, 592 p. 

3. Hajizade E.M. "Socialization economy". Baku, 
Science 2006, 509 p. 

4. Cavadov N.E. "Structural changes in the agri-
cultural sector." Baku, Science, 2009, 400 p. 

5. Huseynov T.E. "Economics of the enterprise" 
Baku, Azerneshr, 2005, 560 p. 

6. Guliyev EA “Reliable food supply system; 
problems of cooperation and integration ”. Baku, Sci-
ence, 2013, 308 p. 

 

  



48 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #32(119), 2021 

УДК 338.512 

Симоненко Е. И., 

канд. экон. наук, доцент,  

Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины 

Сорокина К.В. 

магистр,  

Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Symonenko О., 

cand. econ. Sciences, associate professor,  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Sorokina K. 

master's degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. 

Статья посвящена актуальной проблеме, а именно сокращению расходов при производстве продук-

ции зерновых культур. Производственные расходы являются одними из решающих факторов влияния на 

экономическую устойчивость, конкурентоспособность и эффективность деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия. 

Abstract. 

The article is devoted to an urgent problem, namely the reduction of costs in the production of cereals. Pro-

duction costs are one of the decisive qualities of the impact on economic stability, competitiveness and efficiency 

of the agricultural enterprise. 

 

Ключевые слова: валовой сбор, расходы, анализ, себестоимость, рентабельность, маржинальный 

доход, бенчмаркинг  

Keywords: gross collection, costs, analysis, cost, profitability, marginal revenue, benchmarking 

 

Сельскохозяйственное производство зерновых 

и зернобобовых культур рассматривается как пер-

спективное направление деятельности на террито-

рии Украины, поскольку является одной из приори-

тетных сфер как внутриэкономического, так и 

внешнеэкономического развития страны, обеспе-

чивая продовольственную безопасность и развитие 

промышленных отраслей. 

В современных условиях хозяйствования пе-

ред сельскохозяйственными предприятиями пред-

стают многие вызовы и задачи, в частности, но не 

исключительно, оптимизация структуры производ-

ства, прирост урожайности и объемов производ-

ства, внедрение ведущих технологий в сфере зем-

леделия, сокращение производственных затрат, по-

вышение конкурентоспособности. 

Актуальность вопроса с сокращением затрат 

на производство зерновых культур непрерывно 

растет. Как отмечает большинство ученых, затраты 

являются одним из решающих аспектов влияния на 

экономическую устойчивость, конкурентоспособ-

ность и эффективность деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия. 

В этой связи возникает необходимость поддер-

жания оптимального уровня затрат, для решения 

этой проблемы ключевая роль отводится управле-

нию затратами и проведению экономического ана-

лиза, с целью проведения комплексного анализа 

влияния неустранимых факторов на изменение по-

казателей деятельности и достижения предприя-

тием высоких финансовых результатов. Только 

комплексный подход к анализу поможет руковод-

ству сельскохозяйственных предприятий прини-

мать более оптимальные и аргументированные ре-

шения по оптимизации производственных затрат и 

контролю себестоимости продукции зерновых 

культур. 

Необходимым этапом для проведения ком-

плексного анализа затрат на производство зерно-

вых культур является оценка эффективности произ-

водства исследуемого предприятия, специализиру-

ющегося на производстве продукции 

растениеводства. Поэтому, по нашему мнению, 

уместно будет провести анализ состояния произ-

водства зерновых культур за последние 5 лет. Рас-

смотрим динамику валовых сборов зерновых куль-

тур на изучаемом предприятии (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика валовых сборов зерновых культур 2016-2020 гг. 

Вид про-

дукции 

Валовой сбор, тыс. ц 
Абсолютное отклонение (+/-) 

2020 г. к 

Относительное отклонение (%) 

2020 г. к 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Зерновые 

культуры, 

всего: 

713,7 223,5 263,7 448,9 90,9 -622,8 -132,6 -172,8 -358,1 -87,3 -59,3 -65,5 -79,8 

Кукуруза 

на зерно 
713,7 223,5 242,2 448,9 81,9 -631,8 -141,6 -160,3 -367,1 -88,5 -63,4 -66,2 -81,8 

Ячмень 

яровой 
х х х Х 9,0 Х х х Х х х х х 

Пшеница 

яровая 
х х 21,5 х х Х х -21,5 Х х х -100,0 х 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать 

вывод, что в течение рассматриваемых лет предпри-

ятие в основном выращивает кукурузу на зерно. В 

2020 году наблюдается негативная тенденция со-

кращения валовых сборов кукурузы, что вызвано в 

первую очередь из-за нестабильных погодных усло-

вий, которые не дали возможность получить ожида-

емый урожай . 

Проанализируем затраты на производство и се-

бестоимость зерновых культур в исследуемом пред-

приятии за 2016-2020 гг. и рассмотрим динамику 

производственной себестоимости продукции зер-

новых (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динамика производственной себестоимости продукции зерновых на предприятии за период 2016-

2020 гг. 

Вид продукции 
Себестоимость 1 ц продукции, грн 

Абсолютное отклонение (+/-)  
2020 г. к 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 
Зерновые куль-
туры, всего: 

145,15 276,55 614,61 227,47 625,95 480,80 349,40 11,34 398,48 

Кукуруза на зерно 145,15 276,55 200,73 227,47 349,56 204,41 73,01 148,83 122,09 

Ячмень яровой х х х х 276,39 х х х х 
Пшеница яровая х х 413,88 х Х х х -413,88 х 

Из данных таблицы 2 можно заключить, что 

производственная себестоимость 1 ц продукции 

зерновых культур предприятия в течение 2016-2020 

гг. постоянно колебалась от 145,15 грн/ц до 625,95 

грн/ц. Такое колебание вызвано нестабильной уро-

жайностью культур и политики предприятия по 

распределению посевных площадей под посев зер-

новыми культурами. 

Целесообразно провести более подробный 

анализ формирования затрат на производство про-

дукции зерновых культур, а именно оценку струк-

туры затрат в производственной себестоимости на 

1 га выращиваемых зерновых культур исследуе-

мого предприятия за период 2016-2020 гг. (табл. 3). 

Такой подход базовый в западной школе исследо-

вания эффективности аграрного производства и яв-

ляется исходным для оценки выгодности выращи-

вания того или иного вида сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 3 

Динамика структуры производственных затрат продукции на 1 га выращиваемых зерновых куль-

тур в предприятии за 2016-2020 гг. 

Показатель, тыс. грн 2018  2019  2020  
Отклонения 2020 г. 

2018 2019 
(+/-) % (+/-) % 

Прямые материальные затраты: 7,10 7,00 8,52 1,42 20,02 1,52 21,71 
 семена и посадочный материал 2,67 0,21 1,79 -0,88 -32,93 1,58 737,43 

минеральные удобрения 2,27 3,87 5,66 3,40 150,01 1,80 46,52 
горючее и смазочные материалы 2,12 2,90 1,04 -1,08 -51,06 -1,86 -64,28 

 другие материальные расходы 0,05 0,02 0,03 -0,02 -39,00 0,01 43,29 
Прямые затраты на оплату труда  0,49 0,73 0,83 0,33 67,92 0,10 13,20 
Другие прямые расходы и общепроизвод-
ственные расходы: 

14,49 11,06 9,74 -4,75 -32,79 -1,32 -11,92 

 отчисления на социальные мероприятия 0,11 0,18 0,17 0,07 62,00 0,00 -2,41 
амортизацию 0,06 0,11 0,13 0,07 126,27 0,02 17,82 
оплата услуг других организаций 6,07 6,60 5,26 -0,81 -13,40 -1,34 -20,31 
остальные другие прямые и общепроизвод-
ственные расходы 

8,25 4,17 4,18 -4,07 -49,34 0,01 0,19 

ВСЕГО 22,08 18,78 19,08 -2,99 -13,57 0,30 1,58 
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Показатель, тыс. грн 2016 2017 

Отклонения 2020 г.  

2016 2017 

(+/-) % (+/-) % 

Прямые материальные затраты: 11,71 11,57 -3,19 -27,26 -3,06 -26,42 

семена и посадочный материал  2,80 3,10 -1,01 -36,15 -1,31 -42,34 

минеральные удобрения  6,59 5,63 -0,93 -14,12 0,03 0,57 

горючее и смазочные материалы  2,28 2,80 -1,24 -54,59 -1,77 -63,05 

другие материальные расходы  0,03 0,04 0,00 -9,29 -0,01 -22,70 

Прямые затраты на оплату труда  0,38 0,41 0,45 117,01 0,42 100,92 

Другие прямые расходы и общепроизвод-

ственные расходы: 
9,18 7,65 0,56 6,05 2,09 27,30 

 отчисления на социальные мероприятия  0,08 0,09 0,09 105,13 0,08 93,22 

амортизацию 0,04 0,03 0,09 234,68 0,10 317,59 

оплата услуг других организаций  7,22 5,08 -1,96 -27,12 0,18 3,54 

остальные другие прямые и общепроизвод-

ственные расходы 
1,84 2,45 2,34 126,66 1,73 70,60 

ВСЕГО 21,27 19,64 -2,19 -10,30 -0,55 -2,82 

Согласно данным таблицы 3, затраты на выра-

щивание 1 га зерновых культур на протяжении 

2016-2018 годов по сравнению с 2020 годом в целом 

имеют тенденцию к сокращению, что указывает на 

работу руководства к улучшению контроля целена-

правленного использования ресурсов. Наибольшую 

долю в структуре затрат в течение 2018-2020 годов 

занимают другие прямые затраты и общепроизвод-

ственные расходы, которые занимают более поло-

вины производственной себестоимости зерновых 

культур. В 2016 и 2017 годах значительную долю за-

нимали прямые материальные затраты. 

Маржинальный доход компании определяется 

как разница меж валовой выручкой от реализации 

товарной продукции и переменными издержками 

на её создание, его можно рассчитать по площади в 

виде маржинального дохода с гектара. Если предпо-

ложить, что постоянные и накладные расходы не 

изменяются, то изменение маржинального дохода 

влечет за собой непосредственные изменения при-

были и предпринимательской прибыли [1]. 

Для оценки результатов производственной эф-

фективности исследуемого предприятия нами была 

использована информация базы данных, собранная 

проектом UFMD [2] и проведен бенчмаркинг мар-

жинальных доходов и сопоставимого украинского 

предприятия (далее UF1) на примере выращивания 

кукурузы на зерно за 2020 год. 

Для расчета использовались фактические со-

бранные данные сельскохозяйственного предприя-

тия. Колличество и цены на семена, минеральные 

удобрения, средства защиты растений, горюче-сма-

зочные материалы взяты из данных бухгалтерской 

системы учета, расход на 1 га определялся путем 

умножения необходимого количества (на 1 га) на 

цену (за 1 л, кг, миш). 

В таблице 4 приведены расчеты маржиналь-

ных доходов выращивания кукурузы на зерно. При-

веденные предприятия имеют разную урожайность 

и интенсивность производства. Результаты с более 

высокой урожайностью, по сравнению с UF1, ока-

зались менее экономически выгодными. Группи-

ровка затрат позволяет увидеть причины основных 

отличий в маржинальных доходах разных предпри-

ятий и, соответственно, выделить основные конку-

рентные преимущества выбранной технологии про-

изводства. 

Таблица 4 

Бенчмаркинг маржинальных доходов выращивания кукурузы на зерно изучаемого предприятия и 

сельскохозяйственных предприятий Украины 

Кукуруза на зерно 
сельскохозяйственное предпри-

ятие 
UF1 

Урожайность (ц/га) 57,3 40,4 

Стоимость валовой продукции (грн/га) 27 381,8 26 266,5 

Пропорционально-изменяемые производственные за-

траты (грн/га): 
12 791,7 9 193,6 

Семена 1 957,5 2 400,6 

минеральные удобрения 3 966,5 2 948,1 

средства защиты растений 2 114,5 1 566,8 

роботы и услуги  3 717,7 607,5 

переменные издержки собственной механизации - 1 299,9 

прочие переменные расходы 1 035,6 - 

Маржинальный доход (грн/га) 14 590,0 17 072,9 

Источник: собственные расчеты и база собранных данных в рамках проекта UFDM [2]. 
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Результаты демонстрируют, что переменные 

затраты на выращивание 1 га кукурузы на зерно 

больше на 3 598,1 грн по сравнению с сопостави-

мым предприятием. 

Маржинальный доход, полученный с 1 га ку-

курузы на зерно предприятия, составляет 14 590,0 

грн., что на 2 482,9 грн. меньше полученного до-

хода предприятием UF1. Отклонение обусловлено 

более высокими затратами на использование мине-

ральных удобрений и средств защиты растений. Аг-

ротехнические затраты намного выше затрат соб-

ственной механизации сопоставимого предприя-

тия. Все это свидетельствует о том, что 

исследуемое предприятие по выбранной техноло-

гии производства кукурузы на зерно не может до-

биться более эффективных результатов. 

Проведение бенчмаркинга маржинальных до-

ходов производства отдельных сельскохозяйствен-

ных предприятий позволяет определить лучшую 

практику и ресурсы для повышения эффективности 

выбранной технологии. Применение сравнитель-

ного анализа на основе эталонных показателей 

обеспечит оценку и адаптацию имеющихся приме-

ров эффективного функционирования предприятия 

с целью улучшения собственной деятельности. 

Исходя из того, какое существенное влияние 

на результаты деятельности оказывают перемен-

ные затраты, перед предприятием с целью макси-

мизации прибыли и улучшения эффективности 

производства кукурузы на зерно и в целом зерно-

вых культур возникает необходимость в пере-

смотре технологии производства и оптимизации 

указанных выше затрат. 
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Для того чтобы начать всерьез заниматься 

предпринимательской деятельностью и получать 

прибыль в рыночной среде для начала нужно опре-

делиться с основной целью. Предприятия обще-

ственного питания ставят основной целью полу-

чить как можно больше прибыли для дальнейшего 

расширения и карьерного роста.  

В связи с нашей целью необходимо иметь хо-

рошо продуманный детальный план – документ, ко-

торый поможет предпринимателю понять на 

сколько их маркетинговый план соответствует вы-

бору цели, технике, организации производства и ре-

ализации продукции, помогает спрогнозировать ре-

зультат деятельности. Так же необходимо органи-

зовать, для эффективного функционирования, 

экономическое грамотное управление чтобы уметь 

анализировать рынок. С помощью такого анализа 

осуществляется более тщательный контроль за со-

блюдения плана и управленческих решений. Эко-

номическая эффективность по смыслу связывает 

два фактора (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – факторы экономической эффективности 

 

В экономике результат - это прогнозируемый 

или возможный уровень, который характеризует 

эффективность использования имеющихся ресур-

сов. 

Эффективность предприятия в затратах свя-

зано с: производством продукции, ее реализация и 

потребление, оказание услуг и введение торгово-

производственной деятельности. Затраты делятся 

на две группы:  

1. затраты, предназначенные для исследова-

ния рынка, проектных работ – предпроизводствен-

ные; 

2. затраты на приобретение оборудования, 

строительных работ, инвентаря – капитальные вло-

жения.  

Для принятия обоснованных управленческих 

решений, связанных с затратами является плано-

мерное и рациональное управление денежными 

средствами. Это способствует достижению постав-

ленных целей на предприятии.  

Расходы организации - это уменьшение эконо-

мических выгод в результате выбытия активов и 

возникновения обязательств, приводящее к умень-

шению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению собственников 

имущества. К ним относятся: расходы, связанные с 

производством продукции и ее реализацией, оказа-

нием услуг; прочие расходы (штраф, проценты по 

кредитам, убытки прошлых лет и тд); налог на при-

быль.  

Для увеличения прибыли предприятие должно 

быть направлено на расширение и увеличения объ-

емов производства, а прибыль в первую очередь за-

висит от двух факторов – цены продукции и затрат 

на ее производство.  

В нынешних условиях развития рынка органи-

зациям общественного питания необходимо прояв-

лять гибкость к внешним факторам. Потребители 

всегда стремиться сделать более рациональный вы-

бор – получить максимум пользы при приобрете-

нии услуги или товара. Потребитель при выборе то-

варов конкурентов скорее всего сделает выбор в 

пользу более дешевому товару, но будь цена отно-

сительно одинаковая, человек сделает выбор в сто-

рону качества. Исходя из этого предприятию нужно 

удержать цены и качество выпускаемой продукции 

и услуг. Можно выделить следующие способы оп-

тимизации затрат, которые помогут удержаться на 

рынке общественного питания:  

Таблица – 1  

Способы оптимизации затрат, которые помогут удержаться на рынке общественного питания 

Снижение расходов 

для планирования и сокращение издержек необходимо четко следить за 

расходами на предприятии, т. е. классифицировать их, и определить ка-

кие расходы подлежат сокращению 

Маркетинговое 

исследование 

маркетинговое исследования включают в себя изучение рынка, прогно-

зирование спроса, изучение конкурентов на рынке, анализ цен 

Сокращение меню 
так как большое количество блюд приводит к большим тратам продук-

тов, а это уже ведет к потерям продуктов на складе 

Рациональный выбор 

арендного помещения 

очень важно подобрать правильное помещение которое будет соответ-

ствовать деятельности предприятия, эффективно работать и, следова-

тельно, будут снижаться нежелательные траты 

Необходимо 

анализировать количество 

сотрудников 

очень важно продуманно относится к вопросу подбора персонала, т. е. 

его количество и профессиональный уровень, а также оплату труда со-

трудников 

Эффективное 

использование продуктов 

в связи с изменением стоимости продуктов на рынке (в связи с сезонно-

стью) нужно это учитывать при составлении меню, закупке сырья 

 

В заключении хотелось бы сделать следующие 

выводы: главным фактором повышения эффектив-

ности деятельности предприятия общественного 

питания является грамотное управление затратами. 

Для дальнейшего развития предприятия нельзя эко-

номить. Финансовое планирование помогает рас-

пределить все доходы и расходы для дальнейшего 

развития. В настоящее время не каждое предприя-

тие при экономии денежных средств готово взять 
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на себя дополнительные расходы, хотя они могут 

привести к финансовому росту.  

Список литературы 

1. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (с изме-

нениями и дополнениями от 06.04.2015).  

2. Фридман, А.М. Экономика предприятия 

общественного питания: Учебник для бакалавров / 

А.М. Фридман. – М.: Дашков и К, 2013. – 464 c. 

3. Костюченко Т.Н., Байчерова А.Р., Сидо-

рова Д. В. Экономика труда: учебное пособие. 

Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет. - Ставрополь, 2017. –122 с. 

4. Швед Е.В. Затраты организации обще-

ственного питания [Электронный ресурс] / Е.В. 

Швед. 

5. Дорман В. Н. Совершенствование управле-

ния затратами предприятия: учебник / В. Н. Дор-

ман, Т. С. Близнюк. – Москва: Финансовый ме-

неджмент, 2016. – 164 с. 24. 

6. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирова-

ние и бюджетирование в отдельных отраслях про-

изводственной сферы: учебник / В. Э. Керимов. – 

Москва: – Издательский дом Дашков и К., 2015. – 

258 с. 

 

УДК: 338.432:634 

Ященко А. С., 

студентка,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

Чухліб А. В. 

кандидат економічних наук, доцент,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ПЛОДІВ І ЯГІД В УКРАЇНІ 

 

Yashchenko A. S., 

Student, 

Natіonal Unіversity of life and environmental sciences of Ukrainе, Kiev 

Chukhlіb A.V. 

Candidate of economic sciences, аssociate рrofessor,  

Natіonal Unіversity of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF FRUIT AND BERRIES YIELD IN UKRAINE 

 

Анотація. 
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Вирощування плодово-ягідних культур є перс-

пективним напрямом виробництва продукції сіль-

ського господарства в Україні. Плоди і ягоди – дже-

рело біологічно активних речовин, вітамінів, мікро- 

і макроелементів. Цінність плодово-ягідних куль-

тур полягає ще й у тому, що вони накопичують глю-

козу, сахарозу, протопектин, водорозчинний пек-

тин, органічні кислоти, ферменти.  

Ягоди відносяться до групи найбільш корис-

них продуктів харчування, попит на які постійно 

зростає. В 1 кг плодів і ягід міститься, в середньому, 

440ккал (2 120 кДж), що становить близько 15% по-

вноцінної добової норми споживання [1]. В Україні 

товарний асортимент ягід представлений суницями 

і полуницями, малиною, смородиною, ожиною, ло-

хиною, аґрусом. Україна належить до основних сві-

тових виробників малини і смородини. 
Обсяг виробництва плодів і ягід в Україні в 

2020 р. становить 2023,9 тис. т, що на 81,6% більше 
порівняно з 2006 р. Урожайність плодово-ягідних 
культур зросла в 2,3 рази і в 2020 р. склала 105,6 
ц/га. Найвищий рівень урожайності плодово-ягід-
них культур 128,4 ц/га отримано в 2018 р., найниж-
чий показник урожайності 45 ц/га - в 2006 р. З 2006 
р. по 2020 р. площа насаджень плодових і ягідних 
культур у плодоносному віці скоротилась на 23% і 
становила 191 тис. га (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка виробництва плодів та ягід в Україні за 2006-2020р.р. 
Рік Посівна площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га 

2006 247,9 1114,3 45,0 
2007 238,1 1469,6 61,7 
2008 233,4 1504,1 64,4 
2009 228,8 1618,1 70,7 
2010 223,2 1746,5 78,2 
2011 223,4 1896,3 84,9 
2012 223,4 2008,7 89,9 
2013 221,7 2295,3 103,5 
2014 209,9 1999,1 95,2 
2015 206,0 2152,8 104,5 
2016 196,7 2007,3 101,9 
2017 198,5 2048,0 103,1 
2018 200,0 2571,3 128,4 
2019 195,5 2118,9 108,1 
2020 191,0 2023,9 105,6 

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [2] 

 
Одним з основних методів аналізу та 

узагальнення динамічного ряду врожайності плодів 
і ягід є визначення тренда ряду, що вказує на зміну 
урожайності плодів і ягід в часі, без короткочасних 
відхилень, обумовлених різними чинниками. Для 
побудови кількісної моделі, що виражає загальну 
зміну урожайності плодово-ягідних культур у часі, 
використано метод аналітичного вирівнювання 
ряду динаміки. Рівні ряду динаміки виражаються у 
вигляді часових функцій: 

Yt = f(t)    (1)  
У випадках, коли рівні динамічного ряду 

змінюються в арифметичній прогресії або 
наближаються до неї, здійснюють вирівнювання 
ряду динаміки за прямою: 

Yt = a0 + a1t    (2) 
де Yt – розрахункові показники ряду динаміки; 
a0, a1 - параметри прямої (початковий рівень і 

cередній щорічний приріст); 
t - час. 
Параметри a0 і a1 визначають способом 

найменших квадратів, розв’язавши систему 
рівнянь: 

 
na0 + a1∑t =∑y 

 a0∑t+a1∑t2=∑yt   (3)  
 

З метою спрощення розрахунків, приймають 
∑t=0. Тоді система матиме вигляд: 

        

        (4)  
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Таблиця 2  

Виявлення тенденції врожайності плодово-ягідних культур в Україні  

Рік Урожайність, ц/га t t2 yt Yt  2yy    2tYy    2yYt   

2006 45,0 -7 49 -315 58,03 1995,41 169,78 1001,09 
2007 61,7 -6 36 -370,2 62,55 782,32 0,72 735,49 
2008 64,4 -5 25 -322 67,07 638,57 7,13 510,76 
2009 70,7 -4 16 -282,8 71,59 359,86 0,79 326,89 
2010 78,2 -3 9 -234,6 76,11 131,56 4,37 183,87 
2011 84,9 -2 4 -169,8 80,63 22,75 18,23 81,72 
2012 89,9 -1 1 -89,9 85,15 0,05 22,56 20,43 
2013 103,5 0 0 0 89,67 191,27 191,27 0 
2014 95,2 1 1 95,2 94,19 30,58 1,02 20,43 
2015 104,5 2 4 209 98,71 219,93 33,52 81,72 
2016 101,9 3 9 305,7 103,23 149,57 1,77 183,87 
2017 103,1 4 16 412,4 107,75 180,36 21,62 326,89 
2018 128,4 5 25 642 112,27 1500,01 260,18 510,76 
2019 108,1 6 36 648,6 116,79 339,66 75,52 735,49 
2020 105,6 7 49 739,2 121,31 253,76 246,65 1001,09 

∑ 1345,1 0 280 1267,8 1345,1 19639,28 1055,13 5720,51 

Джерело: побудовано авторами на основі власних розрахунків 

 y=na0

  yt=ta 2

1



«Colloquium-journal» #32(119), 2021 / ECONOMIC SCIENCES 55 

 

За розрахунковими даними табл. 2 побудовано 

рівняння лінійного тренду: 

  

Yt = 89,67 +4,53t   (6) 

Середнє щорічне підвищення урожайності 

плодів і ягід протягом 2006 - 2020 р.р. становить 

4,53 ц/га. Вирівняний динамічний ряд урожайності 

плодово-ягідних культур, абстрагований від випад-

кових коливань, характеризується систематичним 

зростанням. 

Для оцінки аналітичного рівняння необхідно 

розрахувати показники варіації, що характеризу-

ють коливання аналітичного ряду навколо серед-

ньої, кореляційне відношення і коефіцієнт детермі-

нації, за якими визначають близькість аналітичного 

ряду до емпіричного. 

Загальна дисперсія, що показує коливання уро-

жайності плодів і ягід як за рахунок агротехніки, 

так і за рахунок метеорологічних умов, середнє ква-

дратичне відхилення і коефіцієнт варіації станов-

лять: 

 
29,1309

15

28,19639
2

2 





n

yy
  (7) 

18,3622       (8) 

%57,42%100  x
y

v


   (9) 

Варіація емпіричного ряду врожайності плодів 

і ягід є великою, по роках вона становить 42,57%, 

або 36,18 ц/га. 

Варіація аналітичного ряду, вирівняного за 

прямою Yt = 89,67 +4,53t є великою, що становить 

21,77%, або 19,53 ц/га: 

 
37,381

15

51,5720
2
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n

yYt
  (10) 

53,192      (11) 

%77,21%100  x
y

v


  (12) 

Варіація лінійного тренду є великою, але зна-

чно меншою, ніж варіація емпіричного ряду. 

Залишкова дисперсія, що відображає варіацію 

урожайності плодово-ягідних культур за рахунок 

випадкових чинників (метеорологічних умов), ста-

новить: 

 
34,70

15

13,1055
2

2 





n

Yy t

зал  (13) 

Факторна дисперсія дорівнює: 

95,1238222  зал   (14) 

Факторна дисперсія показує варіацію урожай-

ності плодових і ягідних культур за аналізований 

період за рахунок рівня агротехніки. 

Відповідно, коефіцієнт детермінації стано-

вить: 

%6,94%100)( 22  D   (15) 

Отже, за період 2006-2020 років варіація уро-

жайності плодів і ягід зумовлена впливом рівня аг-

ротехніки вирощування культур на 94,6%. 

Прогнозний рівень урожайності плодів і ягід 

визначають за допомогою середніх характеристик 

ряду динаміки – середнього абсолютного приросту 

та середнього темпу зростання, а також функції, 

отриманої у результаті вирівнювання ряду.  

Прогнозована урожайність плодових і ягідних 

культур в 2022 р. становитиме: 

6,11820062022  прогtAyy  ц/га (16) 

Таким чином, найбільш ефективним способом 

виявлення тенденції урожайності плодів і ягід є 

аналітичне вирівнювання. Оцінка аналітичних рів-

нянь здійснюється за допомогою показників варіа-

ції, що характеризують коливання аналітичного 

ряду навколо середньої, кореляційного відношення 

і коефіцієнта детермінації, за якими визначають 

близькість аналітичного ряду до емпіричного. Про-

ведення прогностичних розрахунків урожайності 

плодових і ягідних культур здійснюють за допомо-

гою середнього абсолютного приросту, середнього 

темпу зростання, а також рівнянь стійких трендів. 
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