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Анотація. 

У статті наведено дані щодо характеру і ступеню забруднення природного середовища (ґрунтів і 

рослин) важкими металами у м. Маріуполь. Найбільш небезпечними підприємствами є ПАТ «Металургій-

ний завод ім. Ілліча», ВАТ «Маріупольській коксохімічний завод», які розташовані в центрі міста і чинять 

негативний вплив на навколишнє середовище. Встановлено забруднення ґрунтового і рослинного покривів 

Pb, Zn і Cu. 

Abstract. 

The article presents data on the nature and degree of contamination of the environment (soil and plants), 

heavy metals Mariypol. The most dangerous enterprises are PJSC “Mariypol Steel”, JSC “Mariypol Coke Plant”, 

which are located in the city center and have a negative impact on the surrounding environment. Installed pollution 

of soil and vegetation cover Pb, Zn and Cu. 

 

Ключові слова: урбанізовані території, важкі метали, забруднення, ґрунти, рослини. 

Keywords: urban areas, heavy metals, dirt, soil, plants. 

 

Постановка проблеми. Вплив людини на біо-

сферу є складним і різноманітним, часто він приз-

водить до незворотних змін. Всі зміни антропоген-

ної природи порушують природний баланс кожної 

екосистеми, що сформувалася поступово протягом 

тривалого періоду часу. Такі зміни призводять най-

частіше до деградації природного середовища існу-

вання людини, що надає даній проблемі глобальне 

значення. 

В останні десятиліття відбувається інтенсивне 

насичення атмосфери газоподібними і пилоподіб-

ними відходами транспортних засобів і промисло-

вих підприємств, що викликає локальне погір-

шення умов існування людини та інших організмів. 

При зростанні екологічного навантаження на на-

вколишнє середовище внаслідок техногенного за-

бруднення велику небезпеку становлять важкі ме-

тали (ВМ), які надходять в атмосферу як із природ-

них, так і з антропогенних джерел. 

Внаслідок посилення урбанізації та техноген-

ного впливу на природне середовище в містах, як 

правило, відбувається швидке падіння якості всіх 

компонентів довкілля, підвищується ступінь еколо-

гічного ризику. Місто представляє модель вкрай 

нестійкої і вразливої системи, що втратила здат-

ність до самовідновлення, стала нездатною проти-

стояти негативним екологічним факторам середо-

вища, включаючи антропогенний вплив. Забрудне-

ність міських територій ВМ визначається 

кількісним і якісним складом викидів, віддаленістю 

забруднювачів від джерела забруднення, і має спе-

цифічний характер для кожного міста і будь-якої ді-

лянки в ньому. Розподіл ВМ по поверхні ґрунтів ви-

значається багатьма факторами. Він залежить від 

особливостей джерел забруднення, метеорологіч-

них особливостей, геохімічних факторів, форм ре-

льєфу. 

Основними забруднювачами повітря України є 

підприємства чорної металургії (33 %), енергетики 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-28115-4-7


«Colloquium-journal» #28(115), 2021 / EARTH SCIENCES 5 

 

(30 %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та 

нафтохімічної промисловості (7 %) [1]. Практично 

всі промислові міста Донецької області мають ви-

сокий рівень забруднення атмосфери, поверхневих 

вод, ґрунтів і рослинності ВМ, проте найгірший 

стан довкілля відмічається в містах Краматорськ, 

Дружківка, Маріуполь [2]. 

Основними антропогенними джерелами забру-

днення атмосферного повітря міста Маріуполь про-

тягом багатьох років залишаються підприємства 

чорної металургії, виробництва коксу. Основними 

небезпечними речовинами, що забруднюють атмо-

сферу міста, є пил, діоксид азоту, сірководень, фе-

нол, окис вуглецю, формальдегід, важкі метали 

тощо. Тенденції забруднення атмосфери вказаними 

речовинами протягом 10 років є стабільними. Вміст 

пилу, діоксиду азоту, оксиду вуглецю і фенолу 

створює небезпечні ситуації з перевищенням 

ГДКмр на 12 %, 34 %, 4 % і 8 % відповідно [3]. У 

зв’язку з цим метою наших досліджень було визна-

чення вмісту важких металів у ґрунтах і рослинах 

міста Маріуполь. 

Характеристика об’єкта дослідження. Тери-

торія міста займає площу 142,5 тис. гектарів. Ста-

ном на 1 січня 2018 року населення Маріуполя ста-

новило 455.063осіб (це майже 11% населення Доне-

цької області). 

У центрі міста розміщені два заводи, які вно-

сять основну частку в загальне забруднення атмос-

фери: ПАТ «Металургійний завод ім. Ілліча» (51 % 

від загальноміських валових викидів), ВАТ «Марі-

упольській коксохімічний завод» (10 %), На частку 

інших підприємств припадає 4% викидів. У цілому 

за чотири останні роки відбулося збільшення вики-

дів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. В 

порівнянні з 2014 р. цей показник виріс на 7,6 тис. 

тон. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних та пересувних джерел у 

2018 р. становили в розрахунку на квадратний кіло-

метр 210,5 кг, а в розрахунку на одного жителя – 

671,8 кг [3]. 

Забруднення атмосферного повітря негативно 

впливає на довкілля та здоров’я людей. Кількість 

викидів в атмосферу м. Маріуполя становить 268 

т/км2 [4]. Санітарно-захисної зони підприємства мі-

ста не мають, що викликає небезпеку щодо еколо-

гічного стану навколишнього міського середовища 

та здоров’я населення. 

Об’єкт та методика досліджень. Для вирі-

шення поставленої мети досліджувалися ґрунти та 

рослинність м. Маріуполь. 

Відбір ґрунтових зразків виконували згідно з 

ДСТУ 4287:2004 [5], відповідно до нормативних 

документів [6]. Площа пробної ділянки становила 

25м2 (5 х 5 м). В межах пробної ділянки проби ґру-

нту відбирали методом конверта в наступних райо-

нах міста: Лівобережного, Зарудня, Юнкома, Га-

пурівки, Заводоуправління, парках Петровського і 

Приморського. Глибина відбору ґрунтових зразків 

склала 0-5 см. 

Визначення Pb, Zn і Cu в ґрунтових пробах 

проведено методом атомної абсорбції, який ґрунту-

ється на використанні здатності вільних атомів пе-

вних елементів селективно поглинати резонансне 

випромінювання з певною довжиною хвилі, яка 

властива кожному елементу. 

В умовах урбанізованої території проби рос-

лин відбиралися на тих самих ділянках, що і проби 

ґрунту. Наземну частину рослин зрізали ножицями, 

не засмічуючи ґрунтом. Висота зрізу склала 2-3 см 

над поверхнею ґрунту. Найбільш розповсюдженим 

видом на досліджених ділянках є багаторічна 

трав’яниста рослина копитень європейський 

(Asarum europaeum L.), який було досліджено. 

У лабораторних умовах частина рослинної 

проби відмивалася дистильованою водою для вида-

лення з її поверхні пилу, після чого зразки висушу-

валися до повітряно-сухого стану. 

В митих та немитих рослинних зразках після 

сухого озолення визначені Cu, Pb, Zn на атомно-аб-

сорбційному спектрофотометрі С-115 за методи-

кою ЦІНАО [7]. 

Результати та їх обговорення. Надмірне зосе-

редження підприємств у місті Маріуполь призво-

дить до утворення в міських ґрунтах техногенних 

аномалій, у тому числі й підвищення вмісту ВМ. 

Ґрунтовий покрив міста має аномальний вміст ВМ 

(табл. 1). Високий рівень забруднення міських ґру-

нтів спостерігається через сумісні викиди потуж-

них підприємств металургійної, коксохімічної та 

будівельної галузей. 

Таблиця 1 

Вміст рухомих форм важких металів у ґрунтах міста Маріуполь 

Місце відбору проб 

Концентрація важких металів, мг/кг 

Немиті проби Миті проби 

Zn Cu Pb Zn Cu Pb 

Район Гапурівка 75,2 12,8 12,7 68 9,4 10,4 

Район Зарудня 72,4 10,2 8,1 69,3 7,8 4,4 

Юнком 33,3 7,5 2,4 32,6 6,5 1,0 

Заводоуправління 76,2 13,4 13,0 51,8 9,3 6,4 

Парк Петровського 62,8 8,4 11,6 53,3 7,9 5,6 

Парк Приморський 40,8 9,5 6,9 32,6 8,2 4,5 

Район Лівобережний 52,8 7,5 1,5 48,6 6,1 1,1 

 

Із наведених даних видно, що на території мі-

ста Маріуполь ґрунти забруднені ВМ, і спостеріга-

ється суттєве перевищення ГДК за всіма дослідже-

ними елементами (Zn, Cu, Pb). 

На території міста Маріуполь вміст рухомих 

форм Zn коливається від 2,6 до 22,5 мг/кг. Вміст Zn 

у досліджених ґрунтах не перевищує значень ГДК 
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(23 мг/кг), проте встановлено перевищення фоно-

вих значень до 22 разів. Найбільш забрудненими 

територіями щодо вмісту Zn у ґрунтах є райони Га-

пурівка (22,5 мг/кг), Зарудня (18,6 мг/кг), Заводоу-

правління (16,5 мг/кг) і парк Петровського (12,6 

мг/кг). Найменше перевищення фонових значень (у 

2,6 разів) спостерігається на території парка При-

морського. 

Вміст рухомих форм Cu у ґрунтах міста коли-

вається від 0,5 до 7,42 мг/кг. На території парка Ва-

тутіна перевищення ГДК складає 1,5 рази, що при-

зводить до утворення негативної екологічної ситу-

ації у цьому районі. На іншій дослідженій території 

вміст Cu у ґрунтах знаходиться на допустимому рі-

вні. Перевищення фонових значень щодо вмісту Cu 

встановлено на всіх досліджених територіях, що 

обумовлено промисловою діяльністю підприємств 

міста, і складає 1,2-15 разів. У ґрунтах парка Пет-

ровського встановлено максимальне перевищення 

фонових значень. 

Коливання вмісту рухомих форм Pb складає 

від 3,28 до 12,4 мг/кг. На 57% дослідженої території 

встановлено перевищення ГДК за вмістом Pb у ґру-

нтах до 2 разів. Перевищення фонового вмісту Pb 

складає 1,5-6,2 рази. 

Умовно чистими зонами міста можна відзна-

чити парк Приморського, Лівобережний район та 

Юнком, на яких вміст ВМ у досліджених ґрунтах не 

перевищує норму ГДК. Ґрунти парка Петровського 

зазнають максимального забруднення ВМ. На його 

території виявлено перевищення фонових значень 

за вмістом Zn у 12,6 разів, Pb – у 7,8 разів та Cu – у 

7,4 разів. 

Дуже важливим екологічним наслідком антро-

погенного забруднення ґрунтів є перехід із нього 

шкідливих хімічних речовин до рослин. Рослини 

реагують на забруднення навколишнього середо-

вища зниженням своєї продуктивності. Основна ча-

стка забруднюючих речовин накопичується у веге-

тативних органах, але і репродуктивна система, 

особливо в критичні періоди свого розвитку, є та-

кож вразливою до впливу забруднювачів. 

Рослини дуже чутливі до забруднення аж до 

повного зникнення видів із місць їх існування. 

Якщо рослини все ж пристосовуються до існування 

в забруднених місцях, то найбільш виразно дефекти 

виявляються в зміні морфології вегетативних орга-

нів. Досліджені рослини на території м. Маріуполя 

були вкриті шаром пилу, хоча за кліматичними 

умовами погода змінювалася засушливими періо-

дами та дощами. 

В середньому вміст Zn у дослідженій рослин-

ності м. Маріуполя складає: у немитих зразках – 

59,0 мг/кг сух. реч., у митих – 50,8 мг/кг сух. реч. 

(табл. 2). Мінімальний вміст Zn встановлено у рос-

линах парку Приморського та на Юнкомі, а макси-

мальний – в районах Заводоуправління та Гапурі-

вка. 

 

Таблиця 2 

Вміст важких металів у рослинах міста Маріуполя 

Місце відбору проб 

Концентрація важких металів, 

мг/кг сух. реч 

Немиті проби Миті проби 

Zn Cu Pb Zn Cu Pb 

Район Гапурівка 75,2 12,8 12,7 68 9,4 10,4 

Район Зарудня 72,4 10,2 8,1 69,3 7,8 4,4 

Юнком 33,3 7,5 2,4 32,6 6,5 1,0 

Заводоуправління 76,2 13,4 13,0 51,8 9,3 6,4 

Парк Петровського 62,8 8,4 11,6 53,3 7,9 5,6 

Парк Приморський 40,8 9,5 6,9 32,6 8,2 4,5 

Район Лівобережний 52,8 7,5 1,5 48,6 6,1 1,1 

 

На території м. Маріуполя середній уміст Cu у 

рослинах дорівнює: у немитих зразках – 9,8 мг/кг 

сух. реч., у митих – 7,8 мг/кг сух. реч. Мінімальний 

вміст Cu встановлено на Юнкомі та в Лівобереж-

ному районі, а максимальний – в районах Гапурівка 

та Заводоуправління. 

Середній вміст Pb у рослинах міста становить: 

у немитих зразках – 8,0 мг/кг сух. реч., у митих – 

4,7 мг/кг сух. реч. Мінімальний вміст Pb виявлено в 

Лівобережному районі та на Юнкомі, а максималь-

ний – в районах Гапурівка та Заводоуправління. 

Частина ВМ міститься на поверхні рослини і в 

подальшому може змиватися атмосферними опа-

дами, здуватися вітром або поглинатися росли-

нами. Дослідження митих та немитих зразків рос-

лин надали можливість встановити кількість ВМ у 

складі пилу на листковій поверхні рослин (табл. 3). 

Отримані результати свідчать, що в середньому на 

поверхні рослин міститься така кількість ВМ: Zn – 

12,9 %, Cu – 18,8 %, Pb – 40,7 %. 
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Таблиця 3  

Вміст важких металів у пилових відкладеннях на поверхні рослин у м. Маріуполь 

Місце відбору 
Вміст ВМ на поверхні рослин, % 

Zn Cu Pb 

Район Гапурівка 9,5 26,4 18,2 

Район Зарудня 4,2 24,2 45,1 

Юнком 2,1 12,8 59,2 

Заводоуправління 32,0 30,8 50,3 

Парк Петровського 15,1 6,1 51,8 

Парк Приморський 20,1 13,5 35,2 

Район Лівобережний 7,9 17,9 25,3 

Середнє 12,9 18,8 40,7 

 

Отримані дані свідчать, що Zn, Cu і Pb міс-

тяться в значній кількості в складі пилу на поверхні 

рослин у районі Заводоуправління, що, можливо, 

обумовлено викидами промислових підприємств та 

частими вітрами в цьому районі. За вмістом Zn і Pb 

у складі пилу в районах Зарудня і Лівобережному 

склалася найбільш сприятлива ситуація, але Cu мі-

ститься на поверхні рослин на рівні 24% і 18% від-

повідно. 

Висновки 

1. На території міста Маріуполя досліджені 

ґрунти забруднені ВМ і спостерігається переви-

щення ГДК по Cu до 1,5 разів, Pb – до 2 разів. 

Ґрунти на території парка Петровського зазнають 

максимального забруднення та перевищують фо-

нові значення Zn у 12,6 разів, Cu – у 7,4 разів, Pb – 

у 7,6 разів. Перевищення фонових значень щодо 

вмісту Cu встановлено на всіх досліджених терито-

ріях, що обумовлено промисловою діяльністю під-

приємств міста. Ґрунти на території районів Гапурі-

вка, Зарудня, Заводоуправління і Лівобережного за-

бруднені Zn. На 57% дослідженої території 

встановлено перевищення ГДК за вмістом Pb у гру-

нтах до 2 разів. 

2. Рослини на території Лівобережного району 

та Юнкому містять досліджені ВМ в мінімальних 

кількостях, а найбільш забруднені рослини зроста-

ють на території Заводоуправління та району Га-

пурівка. 

3. Отримані дані свідчать, що Zn, Cu і Pb міс-

тяться в значній кількості у складі пилу на поверхні 

рослин, що, можливо, обумовлено викидами про-

мислових підприємств міста та природно-клімати-

чними умовами. 
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Анотація.  

У статті аналізуються особливості ігрової діяльності як засоби корекції агресивної поведінки до-

шкільників. Визначено, що гра для дитини є посильною формою участі в суспільному житті, засобом 

активного пізнання дійсності, відносин дорослих. У грі за допомогою ролей моделюються соціальні відно-

сини між людьми, а за кожною роллю стоять знання та вміння користуватися правилами соціальної 

поведінки, що й дозволяє дитині поводити себе адаптивно. З огляду на це, у грі є виняткові можливості 

для діагностики та корекції соціально-особистісного, пізнавального й фізичного розвитку дитини, вияв-

лення та розв’язання значущих для неї проблем і труднощів.  

Abstract. 

The article analyzes the features of play activities as a means of correcting aggressive behavior of preschool-

ers. It is determined that play for a child is a feasible form of participation in public life, a means of active cognition 

of reality, adult relationships. The role-based game simulates social relations between people, and behind each 

role is the knowledge and ability to use the rules of social behavior, which allows the child to behave adaptively. 

With this in mind, the game has exceptional opportunities to diagnose and correct the socio-personal, cognitive 

and physical development of the child, to identify and solve significant problems and difficulties. 
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Агресивна поведінка дітей і підлітків, що тра-

ктується вченими як відхилення від соціальних 

норм, набула останнім часом масового характеру, 

що поставило це явище в центр уваги психологів, 

педагогів, соціологів, правоохоронних органів 

тощо. Така поведінка визначається впливом небла-

гополучної сім’ї, негативним впливом однолітків, 

неконтрольованих засобів масової інформації. На 

виникнення агресивної поведінки впливають також 

такі фактори, як: відсутність згуртованої родини, 

негативні взаємостосунки між членами родини, ві-

дсутність близькості між батьками та дітьми, нега-

тивний стиль сімейного виховання тощо. 

З метою розв’язання проблеми корекції агре-

сивної поведінки дошкільників ми здійснили по-

шук засобів, які би сприяли успішному вирішенню 

цього питання. Серед небагатого арсеналу засобів 

ми спинилися на потенційних можливостях ігор, 

які спрямовані на емоційну взаємодію з оточую-

чими, допомагають пом’якшити процес соціальної 

адаптації. 

Педагогіка розглядає гру як важливий засіб ро-

звитку та виховання особистості дитини. Об’єдну-

ючись в ігрові колективи, діти вступають між со-

бою в різноманітні відносини, активно відобража-

ють життя і діяльність дорослих. Через гру 

здійснюється соціальна обумовленість психічного 

розвитку дитини (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, 

С.Л. Рубінштейн). У грі відбувається орієнтація ди-

тини у сенсі людської діяльності. Виховні можли-

вості гри сприяють введенню дитини в різні сфери 

людського життя (моральну, інтелектуальну, емо-

ційну, соціальну тощо). Різноманітні за змістом, 

формою ігри знайомлять дітей з реальністю, забез-

печують засвоєння соціального досвіду у вигляді 

знань, умінь, навичок, моральних норм і правил по-

ведінки. 

Учені розглядають гру і як засіб самореалізації 

дитини, що дає їй можливість апробувати себе у рі-

зних ролях, ситуаціях та значно полегшує процес 

прийняття соціальних норм у реальному житті.  

Слід зазначити, що у грі є виняткові можливо-

сті для діагностики та корекції соціально-особисті-

сного, пізнавального й фізичного розвитку дитини, 

виявлення та розв’язання значущих для неї про-

блем і труднощів. З огляду на це гру здавна широко 

застосовують у психолого-педагогічній науці як ді-

агностичний, корекційний і терапевтичний методи. 

Показниками для проведення корекційних ігор є 

труднощі дітей у спілкуванні, соціальний інфанти-

лізм, недостатній рівень довільної регуляції поведі-

нки, емоційне неблагополуччя, важка адаптація 

тощо. Вибір гри як засобу корекції агресивної пове-

дінки дошкільника зумовлюється кількома чинни-

ками, а саме: 
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- по-перше, вона є провідним видом діяльності 

в дошкільному дитинстві (О.М- Леонтьєв); 

- по-друге – способом включення дитини в со-

ціальні відносини (Л.С. Виготський, Д.Б. Елько-

нін); 

- по-третє – ефективним розвивальним середо-

вищем (С.Л. Рубінштейн, О.П. Усова). 

У працях видатних учених знаходимо психо-

логічне обґрунтування гри з позиції історичного 

підходу до проблеми її походження, розуміння її 

соціальної сутності та функції психологічного ме-

ханізму діяльності дитини. Започатковані Б.Г. Ана-

ньєвим, П.П. Блонським, Л.С. Виготським, О.В. За-

порожцем, В.В. Зенківським, О.М. Леонтьєвим, 

С.Л. Рубінштейном, Д.Б. Ельконіним та ін., ці дос-

лідження мають велике значення і сьогодні для по-

дальшої розробки теорії ігрової діяльності. Визна-

ючи важливе значення гри як засобу впливу на роз-

виток різних психічних процесів, зазначимо, що 

такий підхід до розуміння рушійних сил розвитку 

психіки здійснювався головним чином при дослі-

дженні інтелектуальних, вольових, емоційних про-

цесів, тим часом його реалізація в царині соціаль-

них процесів тільки розробляється. Тож прове-

дення теоретичних і практичних досліджень у 

цьому напрямку є нагальною потребою. Саме тому 

головним завданням даного етапу роботи вважаємо 

з’ясування значущої цінності ігрової діяльності як 

засобу корекції агресивної поведінки дошкільників. 

Проблема наукового обґрунтування гри, її ролі 

у житті сучасної дитини набуває особливого зна-

чення у зв’язку із завданнями модернізації системи 

освіти, й, насамперед, її дошкільної ланки. Точкою 

зіткнення соціальної адаптації та гри є розуміння 

того, що в грі за допомогою ролей моделюються со-

ціальні відносини між людьми, а за кожною роллю 

стоять знання та вміння користуватися правилами 

соціальної поведінки, що й дозволяє дитині пово-

дити себе адаптивно. 

Гра - один із видів діяльності людства. У дос-

лідженнях філософів, соціологів, істориків куль-

тури (Г. Лібшер, Г. Клаус, К.Г. Юсупов, В.І. Істо-

мін, В.І. Устименко, Д.М. Узнадзе тощо) розгляда-

ються роль та цінність гри у житті суспільства, 

окремої особистості, культури взагалі. Дослідники 

відмічають її умовність, провідне значення у про-

гнозуванні та формуванні соціальної поведінки, са-

моствердженні, самовдосконаленні людини. Грі 

відводять важливе значення у вивченні психологіч-

них особливостей дошкільника, умов організації 

його діяльності. 

Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, О.М. Леон-

тьєв, О.В. Запорожець вважали, що дитячі ігри сти-

хійно, але закономірно виникли як відображення 

трудової та суспільної діяльності дорослих. Гра – 

це соціальне явище, яке виникає у процесі історич-

ного розвитку людства. Вона є для дитини посиль-

ною формою участі в суспільному житті, засобом 

активного пізнання дійсності, відносин дорослих; 

ігрові дії завжди реальні та соціальні. Гра – сензи-

тивна до сфери міжособистісних відносин, тому її 

змістом є родина і система людських відносин. 

Л.С. Виготський вважав гру школою соціаль-

ного розвитку дитини, джерелом її розвитку, а та-

кож зоною найближчого розвитку [2, с. 256]. За 

концепцією Л.С. Виготського, ігрова діяльність є 

способом активного засвоєння дитиною людської 

культури, системи соціально вироблених знаків 

(мова, форми спілкування тощо). Вона спрямована 

на майбутню діяльність, головним чином соціаль-

ного характеру. У грі дитина імітує, переносить дії 

дорослих у власну діяльність, оволодіваючи основ-

ними соціальними відносинами і проходячи школу 

соціального розвитку, «…гра потребує від дитини 

орієнтації в системі людських відносин, оскільки 

спрямована на їх відтворення» [2, с. 262]. 

Важливий внесок у розвиток теорії ігрової дія-

льності зробив В.В. Зеньківський, який стверджу-

вав, що ігри забезпечують емоційно-психологічне 

«вростання» у соціальний світ, накопичення соціа-

льних почуттів, моральних ставлень, формування 

соціального досвіду. На погляд ученого, гра вво-

дить дитину в соціальне життя того часу, в якому 

вона живе, виконує функцію зв’язку з минулим, є 

важливим засобом соціального успадкування [4, с. 

7]. 

В умовах сьогодення особливого значення на-

буває теза, сформульована видатним ученим О.В. 

Запорожцем про те, що гра є справжньою соціаль-

ною практикою дитини, її реальним життям у коле-

ктиві, в якому формуються суспільні якості та мо-

ральна свідомість особистості. Він вважав, що гра 

як практична діяльність дитини сприяє вдоскона-

ленню психічних процесів, оволодінню новими 

способами та формами діяльності, забезпеченню 

емоційного спілкування і формуванню гармоній-

них відносин з навколишнім. Граючи, дитина ово-

лодіває соціальною дійсністю в дійовій формі, со-

ціально вдосконалюється [3, с. 5-10]. 

О.М. Леонтьєв запропонував загальну струк-

туру ігрової діяльності як психологічного механі-

зму, зміни якого впливають на характер діяльності. 

На погляд ученого, гра для малюка є засобом засво-

єння людської дійсності, його ігрові дії завжди реа-

льні та соціальні й спрямовані на реалізацію узага-

льненої соціальної функції дорослих. Суть гри вче-

ний вбачав у задоволенні потреби дитини «діяти як 

дорослий» [6, с. 479]. 

Значний вплив на становлення теорії гри мали 

праці С.Л. Рубінштейна, який довів, що розвиток 

людини зумовлюється конкретними видами її дія-

льності (грою, навчанням, працею). З’ясовуючи 

природу гри, С.Л. Рубінштейн класифікує її як 

осмислену діяльність. «Гра - це діяльність; це озна-

чає, що гра є виразом певного ставлення особис-

тості до навколишньої діяльності” [7, с. 288]. «Гра 

людини - породження діяльності, через яку людина 

перетворює дійсність та змінює світ. Сутність люд-

ської гри - у здатності, відображаючи, перетворю-

вати дійсність» [7, с. 292]. Ця здатність у грі з’явля-

ється й у грі формується. У грі формується й пот-

реба впливати на світ. У цьому, на думку С.Л. 

Рубінштейна, основне значення гри. 

У теорії гри, за концепцією Д.Б. Ельконіна, со-

ціальна ситуація розвитку дитини розглядається з 
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позиції філогенезу. Вчений довів, що ігрова діяль-

ність має історичне походження, пов’язане зі змі-

ною системи тих відносин, у які вступає дитина у 

суспільстві; вона соціальна за своїм походженням, 

тобто виникає з умов життя дитини у суспільстві 

[8]. Таким чином, гра історично трансформувалась 

у діяльність, яка сприяє засвоєнню дитиною суспі-

льного досвіду, орієнтації у людських стосунках і 

мотивах діяльності, виконує функцію соціалізації 

особистості, де адаптація є першим етапом. 

На думку Л.І. Божович, гра дає змогу опану-

вати ідеальну форму засвоєння зразків поведінки, 

переводячи вимоги, які йдуть ззовні, у вимоги до 

себе. Виконання правил гри потребує підпорядку-

вання своєї поведінки вимогам зовнішнього середо-

вища, що значно сприяє полегшенню адаптації ді-

тей у суспільстві [1]. 

Значення гри у формуванні соціальності до-

шкільника відмічав і Г.С. Костюк. Він стверджував, 

що «граючись, дитина активно пізнає навколишню, 

і передусім соціальну дійсність, включається в дос-

тупній для неї формі у життя дорослих, входить в 

їхні ролі..., наслідує і засвоює їхні функції. Гра є 

першою школою дитини, яка має важливе значення 

для її загального розвитку» [5, с. 347]. 

Отже, для нашого дослідження особливо зна-

чущими є такі положення теорії гри: 

– гра соціальна за своїм походженням; 

– гра є засобом включення дитини в соціа-

льні відносини; 

– гра в дошкільному віці особливо сензити-

вна до сфери людської діяльності та формування 

міжособистісних відносин; 

– основним змістом гри є людина та відно-

сини дорослих; 

– скороченість та узагальненість ігрових дій 

- важлива умова проникнення дитини у сферу соці-

альних відносин; своєрідне їх моделювання засо-

бами ігрової діяльності. 
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Abstract. 

This article examines information and communication technologies as a means of forming the cognitive in-

terest of younger students in lesson and extracurricular activities. Fixed assets are disclosed. Which can be used 

in the classroom in order to form cognitive interest, and also some recommendations are given that can help in 

this process. 
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XXI век – век информационных технологий. 

Современные дети родились в тот момент, когда 

все было доступно, а чуть более старшее поколение 

пережило невероятный скачок от печатной ма-

шинки до современного планшета. Сейчас доста-

точно водить пальцем по экрану, чтобы выполнять 

те действия, на которые раньше приходилось тра-

тить довольно большое количество времени. Ко-

нечно, это сказывается на типе мышления совре-

менных детей и их родителей. Каждый ребенок сей-

час с раннего возраста умеет пользоваться всем тем, 

чем приходилось учиться пользоваться их родите-

лям не один год. 

Использование информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в начальной школе – 

это возможность не только упростить образова-

тельный процесс и облегчить в некоторой степени 

работу учителю, но и развивать различные стороны 

личности младшего школьника, а также достигать 

предметных и метапредметных результатов в обра-

зовании. 

С приходом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего об-

разовании (ФГОС НОО) 2-го поколения, мы видим, 

что уже не просто репродуктивная передача знаний 

лежит в основе образовательного процесса, но раз-

витие всесторонне развитой личности, что позво-

лит в дальнейшем обучающимся легко вступить во 

взрослую жизнь и быть готовыми к разным трудно-

стям и невзгодам, иметь свое мнение на многие во-

просы, уметь отстаивать свою жизненную пози-

цию, уважать мнения других и т.д. 

Однако, для достижения всех результатов об-

разования, необходимо формировать сначала неко-

торые базовые аспекты, которые позволят реализо-

вать в жизнь идею всестороннего развития лично-

сти. В первую очередь, базой является развитие 

познавательных психических процессов, поскольку 

без них младший школьник едва ли сможет усидеть 

40 минут на уроке, не говоря уже о выслушивании 

и запоминании материала урока.  

Еще одним важным аспектом является форми-

рование познавательного интереса у младших 

школьников, поскольку именно он позволяет им 

быть замотивированными к учебной и воспитатель-

ной деятельности в школе. На самом деле интерес 

играет очень важную роль в образовательном про-

цессе. Если нам не интересно что-то делать, то нам 

приходиться заставлять себя, если сделать это 

необходимо [4, c. 23]. 

Мы понимаем, для чего выполняем то или иное 

действие и какие последствия для нас повлечет его 

невыполнение. Младшие школьники мыслят со-

всем по-другому, им не объяснить, что через 10 лет 

им все это пригодится, потому что они поступят в 

университет или пойдут работать. Для них 10 лет – 

это огромная пропасть, которая еще неизвестно, ко-

гда будет преодолена, и смысла учиться сейчас они 

не видят. В данном случае помогает именно сфор-

мированный познавательный интерес.  

С раннего детства дети испытывают непод-

дельный интерес ко всему что их окружает, они все 

трогают, нюхают, пробуют на вкус, потому что им 

необходимо знать, как устроен этот мир, что их 

окружает, из чего все сделано, почему те или иные 

ощущения у них возникают и т.д. На самом деле 

учителю (да и родителям тоже) не следует этот чи-

стый интерес на корню обрывать, поскольку, во-

первых, ребенок все равно найдет способ, как его 

удовлетворить, во-вторых, это может настроить ре-

бенка против вас и подорвать его доверие, и нако-

нец, это может уничтожить сам интерес, а с незаин-

тересованным человеком довольно сложно найти 

общий язык и работать [1, с. 15]. 

Ни один младший школьник не будет слушать 

на уроке учителя и пытаться участвовать в обсуж-

дении, если ему не интересно то, о чем идет речь на 

уроке, поэтому учителю необходимо много сил от-

дать идее того, как сформировать познавательный 

интерес.  

Средства ИКТ играют большую роль в форми-

ровании познавательного интереса, поскольку пси-

хика младших школьников устроена таким обра-

зом, что им нравится все яркое, красочное, громкое, 

интересное. В этом могут помочь различные пре-

зентации, отрывки аудио- и видеофрагментов, кра-

сочные картинки, задания с использование персо-

нажей сказок или мультфильмов.  

Сейчас Интернет предлагает нам нескончае-

мое количество различных материалов для любых 

уроков и тем начальной школы, учителю необхо-

димо лишь правильно подобрать их с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей младших 

школьников его класса [3, c.212]. 

Очень интересно будет разнообразить урок с 

помощью мини-заданий, состоящий из ярких ин-

терактивных картинок, сопровождаемых звуками. 

Крайне популярны сейчас интерактивные кросс-

ворды, когда все отгаданные буквы «танцуют» по 

слайду, выстраиваясь в слово. Обучающихся это за-

вораживает, и для того, чтобы снова посмотреть на 

это, у них появляется мотивация отгадывать следу-

ющие слова.  

Внеурочную деятельность можно разнообра-

зить еще большим количество ИКТ, поскольку, 

если на уроке время ограничено необходимостью 

дать необходимый объем материала, то во внеуроч-

ной деятельности намного больше времени для 

того, чтобы внедрить некоторые ИКТ. Можно по-

казать уже не краткий отрывок из мультфильма или 

специального обучающего видео, а целый эпизод, в 

котором будут отражены основные идеи необходи-

мого материала [2, c. 112]. 

Таким образом, потенциал информационно-

коммуникационных технологий при формировании 

познавательного интереса младших школьников 
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достаточно широк. На данный момент существует 

большое количество интерактивных средств обуче-

ния, которые могут помочь учителю найти общий 

язык с младшими школьниками, дать им возмож-

ность изучать материал урока (предмета) более 

привычными им способами (поскольку дома они 

часто играют в телефон, смотрят мультфильмы и 

т.д.). 
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Мета і завдання вищої медичної освіти – це які-

сна підготовка майбутніх лікарів, що забезпечу-

ється декількома складовими, а саме: професійним 

рівнем викладача, впровадженням ефективних ін-

дивідуальних заходів організації та контролю нав-

чання, постійною модернізацією навчального про-

цесу та іншим. Модернізація освіти, перш за все, ві-

дбувається за рахунок запровадження сучасних 

елементів навчання, заснованих на формуванні ба-

зових компетентностей, які дозволять у майбут-

ньому здобувати знання самостійно. Не менш важ-

ливим у підготовці спеціалістів медичної галузі є 

модернізація та вдосконалення системи оціню-

вання знань студентів [6]. 

На думку деяких авторів, результати оціню-

вання знань та практичних навичок студентів ма-

ють бути об’єктом їх власних інтересів, слугувати 

для них постійним та надійним показником успіш-

ності просування до обраної професії [3]. Забезпе-

чення таких рекомендацій до оцінювання лежить в 

основі студентоцентрованого навчання.  

Студентоцентроване навчання є підходом, 

спрямованим на подолання проблем, пов’язаних з 

більш традиційними формами освіти і зосередже-

ний більше на потребах студента, ніж викладача і 

його внесок ґрунтується на такій організації взаємо-

дії суб’єктів освітнього процесу, коли створюються 

максимально можливі умови для розвитку в учас-

ників цього процесу здатності до самоосвіти, само-

визначення, самостійності й самореалізації в побу-

товій сфері та сфері професійної діяльності. Осно-

вне завдання викладача – стимулювання 

(фасилітація) осмисленого навчання студента та 

тьюторство (супровід) студента в освітньому про-

цесі. Розвиток професійної компетенції в студенто-

центрованому навчанні студентів більшою мірою 

полягає в активізації та стимуляції навчання студе-

нта, а не трансляції інформації викладачем. Розви-

ваючи професійну компетенцію, викладач керу-

ється установками на відкритість своїм власним ду-

мкам, почуттям, переживанням; заохоченні, довірі 

як виразу внутрішньої впевненості в можливостях і 

здібностях студента; «емпатичному розумінні», 

тобто баченні студента у взаємодії, його реакцій, 

дій і навичок [5]. 

Важливим етапом у розвитку європейського 

простору вищої освіти стало прийняття “Стандар-

тів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Єв-

ропейському просторі вищої освіти” у травні 2015 

року. Однією із основних відмінностей документа 

редакції 2015 року від редакції 2005 року є наяв-

ність стандарту 1.3 «Студентоцентроване навчання, 

викладання та оцінювання», який формулюється 

так: “Заклади повинні забезпечити реалізацію про-

грам таким чином, щоб заохотити студентів брати 

активну роль у розвитку освітнього процесу, а оці-

нювання студентів відображало цей підхід.” 

Згідно цього стандарту, визнаючи важливість 

оцінювання для прогресу студентів та їх майбут-

ньої кар’єри, процедури забезпечення якості для 

оцінювання передбачають таке:  

• оцінювачі ознайомлені з існуючими мето-

дами проведення тестування та екзаменування і 

отримують підтримку для розвитку власних нави-

чок у цій сфері;  

• критерії та методи оцінювання, а також кри-

терії виставлення оцінок оприлюднюються заздале-

гідь;  

• оцінювання дозволяє студентам продемон-

струвати міру, в якій було досягнуто запланованих 

результатів навчання. Студенти отримують відгук, 

який, за необхідності, супроводжується порадами 

щодо освітнього процесу;  

• де можливо, оцінювання проводиться більше 

як одним екзаменатором;  

• інструкції з оцінювання враховують пом’як-

шувальні обставини;  

• оцінювання є послідовним і чесно застосову-

ється до всіх студентів та проводиться відповідно 

до встановлених процедур;  

• визначено офіційну процедуру розгляду зве-

рнень студентів. [8] 

У сучасній міжнародній освіті перевагу нада-

ють стандартизованим методам контролю, в першу 

чергу тестуванню [8]. Окрім тестування, інновацій-

ними є такі форми контролю навчальних досягнень 

студентів: навчальне портфоліо (систематичний 

збір, аналіз та оцінювання навчально-практичних 

досягнень студента з метою відстежування про-

гресу чи регресу в навчанні), рейтингова система 

оцінки якості знань (накопичування балів, що відо-

бражає успішність та рівень знань студента за пев-

ний період), моніторинг якості знань (системне зби-

рання, обробка, зберігання й поширення інформації 

про стан освіти). 

У Тернопільському національному універси-

теті імені І. Я. Горбачевського впродовж останніх 

років впроваджуються певні процедури щодо оці-

нювання знань студентів відповідно до рекоменда-

цій студентоцентрованого навчання. 

Студенти, починаючи вивчення кожної дисци-

пліни, можуть ознайомитися із загальноприйня-

тими критеріями оцінювання, які прописані у робо-

чій програмі. Прогами усіх дисциплін оприлюднені 

на сайті університету, а також на сторінках дисци-

плін у СДО “Moodle”. 

Під час проведення практичних занять викори-

стовуються такі методи контролю: усне, письмове 

та комбіноване опитування. Для уніфікації резуль-

татів навчання також широко застосовується тесту-

вання. Навчальна платформа СДО “Moodle” дозво-

ляє використовувати різні типи тестових завдань, 

які дозволяють у повному обсязі оцінити отримані 

знання. Використання тестового контролю у цій си-

стемі є також зручним завдяки одержанню миттє-

вого результату. Студент відразу може проаналізу-

вати свої помилки та обговорити незрозумілі запи-

тання з викладачем.  

Проте, в умовах значних інформаційних пере-

вантажень особливо важливо враховувати психоло-

гічні особливості юнацтва й умови ефективності 

психічних процесів у пізнавальній діяльності. Пси-

холого-педагогічні дослідження свідчать, що такі 

негативні фактори навчання, як монотонність, од-

номанітність, незмінність форм і методів у навчаль-



«Colloquium-journal» #28(115), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 14 

 

ному процесі, внаслідок адаптації, неодмінно приз-

водять до зниження психо-фізіологічної активності 

студентської молоді [4]. Зважаючи на вищесказане, 

у процесі вивчення дисциплін використовується 

чергування різних форм оцінювання студентів.  

Зазнали змін також форми проведення екзаме-

наційного контролю знань студентів. 

Починаючи вже з 2007/2008 навчального року, 

підсумковий контроль в університеті здійснюється 

із використанням інформаційної системи КСТІ та 

застосуванням багаторівневого захисту інформації. 

Форма проведення іспиту включає написання тес-

тового контролю (75 % від загальної екзаменацій-

ної оцінки) та проведення усної співбесіди з екза-

менатором (25 % від загальної екзаменаційної оці-

нки). Диференційований залік включає лише 

написання тестового контролю. Тестування відбу-

вається із всіх дисциплін, що виносяться на підсум-

кове семестрове оцінювання всіма мовами нав-

чання. Шляхом випадкової вибірки із бази тестових 

завдань формуються буклети, які включають 24 або 

48 завдань (залежно від обсягу навчальної дисцип-

ліни). Тест вважається складеним за умови прави-

льної відповіді на більше як 50 % запитань. Оціню-

вання тесту при проведенні іспиту здійснюється за 

60-бальною шкалою, диференційованого заліку – 

80-бальною шкалою [7]. 

З 2019/2020 навчального року впроваджено 

процедуру складання усної співбесіди з трьома ек-

заменаторами для запобігання оцінювання знань 

студента, які покладаються на судження лише од-

ного викладача. 

Впровадження нових форм оцінювання знань 

студентів є важливим елементом студентоцентро-

ваного навчання, проте є ще багато елементів які не 

задовільняють ні викладача, ні студента. Існує без-

ліч пропозицій, що оцінювання за студентоцентро-

ваного навчання повинно бути гнучке, інтегроване, 

формувальне, повинно обговорювати сильні та сла-

бкі сторони, пояснювати помилки та давати поради 

щодо вдосконалення, бути своєчасним, максима-

льно конкретним. Ці рекомендації теоретично ма-

ють підґрунтя, але багато з них важко використати 

на практиці, коли викладач повинен оцінити сотні 

студентів. Обговорення відповідей студентів також 

породжує цікаві дискусії проте, знову вимагає ба-

гато часу, як від студентів, так і від викладачів. На 

даному етапі запровадження студентоцентрованого 

навчання досі незрозуміло, як реалізувати ідеальну 

оцінку на практиці. Тому цей сегмент у студентоце-

нтрованому навчанні вимагає подальшого вдоско-

налення [1, 2]. 

Рекомендації до студентоцентрованого нав-

чання та оцінювання результатів доцільно застосо-

вувати у процесі контролю та оцінювання знань 

студентів медичних ЗВО, оскільки вони дають мо-

жливість досягти ефективний результат у розвитку 

теоретичних знань та практичних навичок студен-

тів. Перспектива подальших досліджень полягає в 

аналізі новітніх досягнень світової вищої медичної 

школи щодо використання інноваційних засобів ко-

нтролю процесу та результату навчання, форм і 

ролі електронного оцінювання у процесі навчання. 
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На протяжении многих лет каждый молодой 

человек находится под систематическим, целена-

правленным, педагогическим воздействием. С уче-

том дошкольного, среднего, среднего-профессио-

нального и высшего образования эта цифра вырас-

тает значительно. Но именно в период наиболее 

интенсивного физического формирования его лич-

ности, большинство молодых людей прекращают 

занятия физическими упражнениями. В основном 

это происходит у женщин в 14-21 года, у мужчин – 

16-25 лет. Приход молодежи к занятиям физиче-

скими упражнениями, как показывают опросы, но-

сит больше спонтанный характер: у 38% занимаю-

щихся интерес к занятиям вызвали друзья, у 15% - 

под влиянием родителей, у 9% - средства массовой 

информации и всего 8% - учителя. 

Формирование культурной потребности в фи-

зическом совершенствовании требует, прежде 

всего, воспитания устойчивой установки на посто-

янные занятия физическими упражнениями. Необ-

ходимо учитывать тот факт, что для собственного 

«прочувствования» влияния физических упражне-

ний на состояние человека необходимо, как мини-

мум, шесть-восемь месяцев непрерывной работы, а 

такой долгий период не может не отразиться нега-

тивно на отношении к физической культуре. Реша-

ющим, в этих условиях, становится попытка при-

влечение их к самостоятельным занятиям. Однако 

самостоятельные занятия физическими упражнени-

ями не получили еще должного распространения в 

повседневной жизни. И основы к постоянным заня-

тиям физическими упражнениями необходимо за-

кладывать в дошкольном и младшем школьном воз-

расте. [2,67] 

Изучение воздействия учебно-воспитатель-

ного процесса в школе и образа жизни на формиро-

вание здоровья выявило основные факторы риска, 

влияющие на ухудшение состояние здоровья де-

тей. К ним относятся: повышенные учебные 

нагрузки, ухудшившиеся условия жизни и вредные 

привычки, процессы интенсификации обучения, 

повышения требований и роста объема учебной 

информации. При этом резко повысилась и психо-

логическая напряженность внутришкольной 

среды. К сожалению, в нынешних условиях ро-

дители, идя на поводу своих амбиций, подчас 

оказывают здоровью своих детей "медвежью 

услугу", стараясь бесконечно раздвинуть рамки об-

разовательного поля. Комплексное обследование 

учащихся школ показало, что снижение адаптаци-

онных возможностей организма, рост психологи-

ческих трудностей, торможение физического 

развития детей, как правило, констатируется у тех 

школьников, которые, кроме учебных занятий, 

имеют подобные дополнительные нагрузки. В се-

мьях, где родители имели высшее образование и 
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престижные профессии, дети младшего школьного 

возраста почти всегда имели дополнительные вне-

школьные нагрузки; причем предпочтение отдава-

лось, к сожалению, пассивным видам, снижающим 

уровень двигательной активности детей. При 

этом, соответствие нагрузок на ребенка его 

возможностям, практически игнорируются ро-

дителями, иногда из-за амбициозности, но чаще 

из-за банального незнания. Должное внимание сле-

дует уделять коррекции времени занятий и отдыха, 

сна и прогулок. Вооружить родителей этими зна-

ниями - значит сделать первый шаг в формирова-

нии их правильного отношения к ребенку, что в 

свою очередь, должно способствовать его нор-

мальному развитию, укреплять физическое здо-

ровье. удовлетворять потребности по ликвидации "дви-

гательного голода". [3,36] 

В настоящее время проблема массового 

приобщения студенческой молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом приобретает осо-

бую актуальность и значимость. Физическое воспи-

тание в высшем учебном заведении - это часть 

учебно-воспитательного процесса и имеет цель со-

действовать сохранению и всестороннему разви-

тию физических способностей студентов. 

Целью нашего исследования было определе-

ние изменений в уровне физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в 2019-2020 учебном году 

в сравнении с данными 2014-2015 года (в скобках 

отображены значения за 2014-2015 год). В исследо-

ваниях приняли участие 138 юношей и девушек 

Адыгейского госуниверситета (в основном сту-

денты педагогических факультетов). В таблицах 

улучшение прежних показателей выделено полу-

жирным, ухудшение – курсивом. 

Таблица 1 

Формы самостоятельных занятий 
% занимающихся с недельной нагрузкой 

0-1 занятие 2-3 занятия 6-7 занятий 

Утренняя гигиеническая гимнастика 
39%(47%) 

- 8 % 

32%(29%) 

+ 3 % 

3,2% (3.9%) 

- 0.7 % 

Занятия общей физической подготовкой 
29%(40%) 

- 11 % 

27%(22%) 

+ 5 % 

6.2%(5.4%) 

+0.8 % 

Занятия в спортивных секциях 
43%(41%) 

+ 2 % 

19%(28 %) 

- 9 % 

3.2%(6.1%) 

- 2.9 % 

Как видно из таблицы 1, незначительные по-

ложительные сдвиги произошли в занятиях студен-

тами общей физической подготовкой и утренней 

гигиенической гимнастикой, в то время как про-

цент занимающихся спортом заметно снизился. 

Таблица 2 

Направление 

двигательной деятельности 

уровень участия 

нет редко часто 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия(дни здоровья, 

праздники, походы) 

43%(38%) 

+5 % 

37%(40%) 

- 3 % 

22%(28%) 

- 7 % 

Соревнования (факультетские, университетские) 
46%(58%) 

- 12 % 

29%(20%) 

+ 9 % 

25%(20%) 

+ 5 % 

Спорт (спортивные группы, секции) 
60%(53%) 

+ 7 % 

11%(25%) 

- 14 % 

9%(16%) 

- 7 % 

Соревнования(городские, республиканские...) 
89%(78%) 

+11 % 

8%(46%) 

- 8 % 

3%(6%) 

- 3 % 

В школе занимался:1-спортом, 

2-музыка, компьютер, иностранные языки, рисование. 

1 2 

11% (21%) 

- 10 % 

62% (67%) 

- 5 % 

 

Положительные сдвиги по таблице 2 произошли лишь с увеличением доли показателей массовости 

участия в Спартакиаде ВУЗа. 

таблица 3 

 да нет не всегда 

Не занимающиеся физкультурно-спорт. мероприятиями лучше 

успевают в учебе 

60%(49%) 

+ 11 % 

16%(20%) 

- 3 % 

24%(26%) 

- 2 % 

Занятия спортом создают дефицит времени 
57%(49%) 

+ 8 % 

20%(24%) 

- 4 % 

25%(28%) 

-3 % 

Место спортсменов на факультетах физической культуры и 

спорта 

45%(51%) 

- 6% 

25%(22%) 

+3 % 

30%(27%) 

+ 3 % 

Результаты исследования, лишь с небольшой 

разницей, подтверждают результаты 5 летней дав-

ности о том, что отношение к занятиям физиче-

скими упражнениями и к занятиям спортом, среди 

студенческой молодежи осталось без серьезных из-

менений. В связи с этим, большое значение имеет 

увеличение информационной, образовательной и 

разъяснительной работы среди студентов и школь-

ников о собственном здоровье, его укреплении, 

средствах и способах улучшения физического раз-

вития, вести непрерывную пропаганду здорового 

образа жизни. 
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К сожалению, проблема физического совер-

шенствования решается, как правило, за счет совер-

шенствования учебных программ и совершенство-

вания методики преподавания физического воспи-

тания. И это на фоне того, что далеко не все 

отличаются крепким здоровьем и достаточным 

уровнем физической подготовленности. Это, не в 

последнюю очередь, связано с тем, что в этот пе-

риод не уделяется должного внимания выработке 

сознательного отношения к своему здоровью, фор-

мированию привычки систематических занятий 

физическими упражнениями. Поэтому основной 

путь внедрения физической культуры в быт уча-

щейся молодежи – это формирование в процессе 

физического воспитания потребности в самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями. 

Ориентация на человеческую личность как 

цель и объект-субъект деятельности – открывает 

новый ракурс для определения и средств, и резуль-

тата, и процесса деятельности, как учащейся моло-

дежи, так и тех, кто их обучает, готовит к профес-

сии. Ведь именно специфика сложнейшего систем-

ного объекта деятельности (который одновременно 

является и ее субъектом) – должна быть главным 

фактором для отбора и построения познавательной, 

духовной, социальной и предметно-практической 

деятельности, для конструирования содержания 

физкультурного образования на всех уровнях его 

организации – от учебных планов до выбора орга-

низационных структур учебного процесса 
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EMOTIONS IN SPORTS GAMES 

 

Аннотация. 

Для того чтобы определить и уточнить круг задач и их содержание в психологической подготовке 

спортсмена, необходимо изучить психологические особенности их деятельности. Знание этих особенно-

стей поможет целенаправленно и планомерно воспитывать те психические качества, которые необхо-

димы для успешного выступления в соревнованиях. 

Abstract. 

In order to determine and clarify the range of tasks and their content in the psychological training of an 

athlete, it is necessary to study the psychological characteristics of their activities. Knowledge of these features 

will help to purposefully and systematically educate those mental qualities that are necessary for successful per-

formance in competitions. 

 

Ключевые слова: эмоция, обычная мотивация, спортивная борьба, спортивная деятельность, спор-

тивный результат 

Keywords: emotion, usual motivation, wrestling, sports activity, sports performance 
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Команда способна эффективно решать игро-

вые задачи только действуя всем коллективом как 

одно целое. Четкая, слаженная работа всех звеньев 

– залог положительного результата. В этом сила ко-

манды и ее уязвимость от многих факторов. Сбой в 

работе одного игрока может решить исход игры. За-

частую проводя огромную работу по физической, 

технической и тактической работе с командой, мы 

мало обращаем внимания на психологическое со-

стояние игроков. Спортивная деятельность игрока 

складывается не только из физической работы, но и 

из таких составляющих как: мысли, чувства и пред-

ставления, стрессовые ситуации, эмоции, мотива-

ции и т.д. Все они по-разному влияют на игровую 

эффективность, как отдельного игрока, так и ко-

манды в целом. Быть способным контролировать, 

регулировать собственные мысли, контролировать 

то, что происходит в сознании, чтобы эффективно 

использовать свои способности и значит быть пси-

хологически готовым к игре. 

Эмоциональную устойчивость можно воспи-

тывать, формировать, ее можно тренировать и со-

вершенствовать. Игроку, обладающему эмоцио-

нальной устойчивостью, присущи такие качества 

как: мотивация на достижения, готовность прини-

мать критику, владение своими чувствами, спокой-

ствие и стабильность, сосредоточенность, уверен-

ность в себе, ответственности за свою игру. Кон-

троль эмоций – один из важных ключей к тому, 

чтобы успешно проявлять в действительности свои 

реальные возможности. Отсутствие контроля при-

водит к повышенной агрессивности и грубости, им-

пульсивности, непродуманной, неконтролируемой 

реакции к действиям партнеров, тренера, судей, 

своим действиям, подрывает возможность игрока 

концентрироваться, способность принимать реше-

ния, снижает качество игры. И при всем этом, про-

явление эмоции во время игры – это совершенно 

нормальная реакция. И речь идет не о том, чтобы 

как-то отключить ощущения игроков, а о необходи-

мости добиваться контроля над эмоциями, о необ-

ходимости осознавать свои ощущения и их интен-

сивность, контролировать их и не позволять им, по 

возможности, негативно влиять на игру. Поведение 

на площадке, любое движение, должны происхо-

дить под полным эмоциональным контролем. 

Нельзя работать с мячом с раздражением, досадой, 

страхом или радостью. Важно помнить, что влия-

ние чувств на ведение игры всегда негативное, даже 

если это хорошее чувство, например, радость. 

Необходимо понимание и повышенное внимание 

игрока на то, что происходит с его эмоциями во 

время игры. Надо учиться умению откладывать 

чувства, заглушать, чтобы сконцентрироваться на 

игре. Регуляция эмоций может происходить с помо-

щью ведения внутреннего разговора. В этом могут 

помочь подобные фразы: «рано радоваться, надо 

продолжать играть до финального свистка», «моя 

злость помогает сопернику», «досада не поможет 

сосредоточиться на игре», «эту ошибку надо 

срочно исправить», «не обращай внимания, это ме-

шает». Также нужно использовать ключевые слова, 

чтобы эмоции не захлестнули. Когда появляются 

ненужные чувства, вслух, или про себя, можно по-

дать команды или требования: «внимание!», «спо-

койно!», «готов!», «стоп!». На тренировках можно 

приучать игроков при возникновении ситуаций с 

игровыми ошибками, эмоциональными всплесками 

или проявлениями грубости, сначала сделать глу-

бокий вдох и сконцентрироваться на нем, а не на 

своих эмоциях и чувствах, и только после этого 

оценивать происходящее. Такая смена акцентов по-

началу трудна, но в процессе тренировки возможна. 

Надо помнить, что спортсмены большую часть 

жизни проживают в реальном мире, вне стен зала и 

отдельно от команды и в их жизни происходят со-

бытия, которые могут вызывать самые разнообраз-

ные эмоции. Но выходя на площадку надо быть го-

товым к тому, чтобы отставить все чувства в сто-

рону до окончания игры. 

В регуляции функциональных состояний, ко-

торые являются базой двигательной деятельности 

человека, принимают участие различные психоло-

гические, нервные и гуморальные механизмы: по-

требности, основные источники активности; мо-

тивы, побуждающие к удовлетворению этих по-

требностей; эмоции, подкрепляющие деятельность; 

речевая регуляция (самоорганизация и самомоби-

лизация); гормональные влияния — выделение гор-

монов гипофиза, надпочечников и др.  Спортив-

ная деятельность, и, в первую очередь, выступле-

ния на соревнованиях, вызывает в организме 

спортсмена двоякого рода влияния: 

•физическое напряжение, связанное с осу-

ществлением нагрузочной мышечной работы; 

•эмоционально-психическое напряжение, вы-

зываемое экстремальными раздражителями (стрес-

сорами).  

К последним относятся 3 фактора:  

•большой объем информации поступающий к 

спортсмену, который создает информационную пе-

регрузку (особенно, в игровых видах спорта, едино-

борствах); 

•необходимость перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени; 

•высокий уровень мотивации — социальной значи-

мости принимаемых спортсменом решений.  

При осуществлении этих процессов огромна 

роль эмоций. Эмоции представляют собой личност-

ное отношение человека к окружающей среде и 

себе, которое определяется его потребностями и 

мотивами. Их значение в поведении заключается в 

оценочном влиянии на деятельность специфиче-

ских систем организма (сенсорных и моторных). 

Эмоции обеспечивают избирательное поведение 

человека в ситуации со многими выборами, под-

крепляя определенные пути решения задач и спо-

собы действий. В спорте они постоянно сопровож-

дают спортсменов, которые испытывают «мышеч-

ную радость», «спортивную злость», «горечь 

поражения» и «радость победы». Эмоции ярко про-

являются в предстартовом состоянии, а также во 

время спортивной борьбы, являются важным ком-

понентом в процессе тактического мышления, Эмо-

циональный настрой увеличивает максимальную 

произвольную силу и скорость эмоций. Включаясь 
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в сложные психические процессы, эмоции участ-

вуют в принятии решений, обеспечивают так назы-

ваемое эвристическое мышление при внезапных от-

крытиях у человека, подкрепляя его «озарение». 

Эмоции являются механизмом регуляции интен-

сивности движений, вызывая мобилизацию функ-

циональных резервов организма в экстремальных 

ситуациях. Это особенно наглядно проявляется в 

соревновательных условиях, когда результатив-

ность выступлений спортсмена превышает его до-

стижения на тренировочных занятиях. Одиночное 

выполнение работы, при обычной мотивации, все-

гда менее длительно и менее эффективно, чем при 

соревновании с другими липами, при повышенной 

мотивации. Способность к мобилизации функцио-

нальных резервов при повышенной мотивации в 

наибольшей мере присуща опытным квалифициро-

ванным спортсменам, в то же время нетренирован-

ные лица чаще всего исчерпывают резервы своего 

организма уже при обычной мотивации. Значитель-

ные нервно-психические напряжения при спортив-

ной деятельности приводят к резкому усилению 

эмоциональных реакций, обусловливая эмоцио-

нальный стресс у спортсменов, а при чрезмерном 

воздействии вызывают негативные проявления 

эмоций — дистресс (ухудшение функционального 

состояния и активности организма, снижение им-

мунитета).  

В любом виде спорта условия, в которых про-

ходят соревнования, отличаются от условий трени-

ровочных занятий. Необходимо отметить, что спор-

тивный результат слагается из трех составляющих: 

-физической подготовки; 

-функциональной подготовки;  

-совершенствования механизмов нервно-пси-

хической регуляции деятельности и поведения че-

ловека. Спортивный результат снижается при 

ослаблении любой из этих "трех опор". Многочис-

ленные исследования показывают, что отрицатель-

ные формы предстартовых состояний не только вы-

зывают отчетливо переживаемый психический дис-

комфорт, но и отрицательно воздействуют на 

готовность к спортивной борьбе и на результат со-

ревнования. Тренерам и психологам необходимо 

готовить спортсменов не только в физическом и 

тактическом плане, но и добиться у них противо-

стояния многим предсоревновательным и соревно-

вательным факторам, оказывающим сбивающее 

влияние и вызывающим рассогласования функций, 

т.е. проявления высокой надёжности в соревнова-

тельной деятельности. Психологическая подго-

товка предусматривает планомерное развитие не-

обходимых качеств, способствующих развитию 

психических, технических и тактических возмож-

ностей спортсмена. Непосредственная психологи-

ческая подготовка к соревнованиям должна базиро-

ваться на информации о возможных и явных сопер-

никах, состоянии мест соревнований и др.  

Изучение этих факторов и реальная оценка 

уровня достижений спортсменов должны служить 

основой для формирования стоящей перед нами за-

дачи. Знание предстоящих трудностей дает воз-

можность путем соответствующей тренировки, в 

том числе психологической, приучить спортсмена 

к нужным условиям. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF THE PERSON IN GAME ACTIVITY 

 

Анотация. 

Особое внимание привлекает к себе игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте. 

Центральным моментом в этом процессе является осознание своего нового места в системе обществен-

ных отношений. Взрослые должны способствовать таким психическим новообразованиям у ребенка, как 

осознание себя субъектом познания. Под влиянием игровой деятельности у дошкольника формируется 

произвольное поведение, развиваются творческие способности. Ребенок становится способным к во-

левым усилиям и к саморегуляции. 

Abstract. 

Particular attention is drawn to play activity as leading in preschool age. The central point in this process is 

the awareness of their new place in the system of social relations. Adults should contribute to such mental 

neoplasms in a child as awareness of oneself as a subject of cognition. Under the influence of play activities, a 

preschooler develops voluntary behavior and develops creative abilities. The child becomes capable of volitional 

efforts and self-regulation. 

 

Ключевые слова: личность, деятельность, игра, ролевая игра, сбособности, творческие способно-

сти, поведение.  

Keywords: personality, activity, play, role play, abilities, creativity, behavior. 

 

Сучасний етап становлення нових економіч-

них і політичних відносин у нашій державі характе-

ризується значною нестабільністю. Різкі соціальні 

зміни, що відбуваються сьогодні у всіх сферах сус-

пільства, неоднозначно впливають на розвиток під-

ростаючої особистості. Найскладніше процес соці-

альної адаптації особистості відбувається у дошкі-

льному віці в закладах дошкільної освіти та в сім’ї. 

У дошкільному віці діти мають у своєму розпоря-

дженні значні резерви розвитку. Їхнє виявлення й 

ефективне використання – одна з головних задач 

педагогіки та психології. Дошкільне дитинство сут-

тєво відрізняється від всіх наступних періодів 

життя перш за все відносною свободою малюка, 

турботливим ставленням до нього оточуючих лю-

дей та появою першого кола елементарних обов’яз-

ків.  

https://orcid.org/0000-0003-0327-5491
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Особливу увагу привертає до себе ігрова діяль-

ність як провідна у дошкільному віці. Центральним 

моментом у цьому процесі є усвідомлення свого но-

вого місця в системі суспільних відносин. Дорослі 

мають сприяти таким психічним новоутворенням у 

дитини, як усвідомлення себе суб’єктом пізнання. 

Під впливом ігрової діяльності у дошкільника фо-

рмується довільна поведінка, розвиваються творчі 

здібності. Дитина стає здатною до вольових зу-

силь та до саморегуляції. Маючи бажання грати, 

вона бере активну участь у виробленні правил гри, 

правил поведінки, контролює себе в їх практич-

ному здійсненні, вболіває і за загальних успіх. Ви-

никає усвідомлення, що правила необхідні, щоб 

гра не розпадалася: народжується відповідаль-

ність за загальну справу.  

За визначенням М.В.Савчина, рольова гра — 

діяльність, у якій діти беруть на себе ролі дорослих 

людей і узагальнено, у спеціально створених іг-

рових умовах відтворюють їхні дії і стосунки між 

ними [14,с.136]. 

У рольових іграх діти використовують різно-

манітні ігрові предмети, що замінюють реальні 

предмети діяльності дорослих. Як феномен, ро-

льова гра є соціальною за своєю природою, похо-

дженням і змістом. Вона розгортається, за твер-

дженням Д.Б.Ельконіна [17], від конкретної пред-

метної дії до узагальненої рольової дії: їсти 

ложкою, годувати ложкою ляльку, як мама, — та-

кий схематичний шлях до рольової гри. Як конс-

татує Л.Ф.Обухова [12], основною одиницею роз-

горнутої форми ігрової діяльності є роль і органі-

чно пов'язані з нею дії. У ролях втілюються сюжет 

(сфера діяльності, яку діти відображають у грі) і 

зміст (те, що відтворюється малюком як характер-

ний момент діяльності дорослих і стосунків між 

ними) гри. Розвиток гри, на думку М.В.Савчина 

[14], протягом дошкільного віку відбувається за 

такими напрямами: зміна сюжету ігор, зміна 

об’єкта гри, зміна відношення між уявною ситу-

ацією і правилом, зміна характеру перенесення 

значень з одного предмета на інший, зміна дій, 

зміна характеру стосунків між дітьми.  

Проаналізуємо кожний напрям, які і визнача-

ють психічний розвиток дитини дошкільного віку. 

Напочатку, відбувається зміна сюжету ігор. Для 

різних народів характерні особливі сюжети. Од-

ночасно їм властиві спільні тенденції розвитку: від 

ігор на побутовий сюжет («дочки — матері» у моло-

дших дошкільнят) до ігор з виробничим сюжетом 

(«лікарня», «залізниця», «школа» у середніх до-

шкільників), а далі — із суспільно-політичним сю-

жетом («війна», «парламент» у старших дошкіль-

нят). Це дає дітям змогу відтворювати найрізнома-

нітніші особливості людської діяльності, залучати 

в гру будь-яку кількість ровесників, тобто відтво-

рювати ширшу систему стосунків. У грі дошкі-

льник відкриває для себе відмінності між мораль-

ними й аморальними вчинками, оскільки він грає 

в реальне життя. 

Далі, відбувається зміна об'єкта гри. У дошкі-

льному віці гра розвивається від відтворення дій 

із предметами (миття посуду, випікання пасо-

чки, малювання писанки, одягання ляльки—в 

молодшому дошкільному віці) до відтворення 

стосунків між дорослими (в середньому дошкіль-

ному віці), а в старшому дошкільному віці голов-

ним стає виконання правил відповідно до взятої на 

себе ролі.  

Зміна відношення між уявною ситуацією і пра-

вилом характеризує наступний етап розвитку. На 

перших порах правило гри приховане за роллю. З 

урахуванням цього Л. С. Виготський [4] стверджу-

вав, що всі ігри з правилами виникли з ігор в уявній 

ситуації. При цьому простежується тенденція, за 

якою зі згортанням уявної ситуації розгортається 

правило. Зміна характеру перенесення значень з од-

ного предмета на інший. У молодшому дошкіль-

ному віці для дитини важлива зовнішня подібність 

іграшки з реальним важливість. На наступному 

етапі відбувається зміна дій. З розвитком ігрової ді-

яльності дії дитини стають згорнутішими, перетво-

рюються на символічні. Значимою є зміна харак-

теру стосунків між дітьми. У грі існують ігрові (ста-

влення дітей одне до одного як до ролей) і реальні 

(взаємини дітей між собою) стосунки. На перших 

порах провідними є реальні стосунки, які поширю-

ються і на розподіл ролей у грі. З часом реальні сто-

сунки стають усе більше підпорядкованими ігро-

вим.  

На наш погляд, у психічному розвитку дитини 

грі належить особливо важлива роль. Вона формує 

її здатність до довільної діяльності й поведінки, си-

мволічних замін, саморегуляції, тренує пам'ять, ро-

звиває сприймання, мислення, фантазію, здатність 

до спілкування, волю. Гра сприяє фізичному розви-

тку дитини, створює його перспективу.  

Як стверджував Л. Виготський [4], «у грі ди-

тина завжди вища від свого середнього віку, вища 

від своєї звичайної повсякденної поведінки; вона в 

грі ніби на голову вища від самої себе. Гра конден-

совано містить у собі, як у фокусі збільшувального 

скла, всі тенденції розвитку; дитина в грі ніби про-

бує зробити стрибок над рівнем своєї звичної пове-

дінки». 

Гра – форма діяльності в умовних ситуаціях, 

спрямована на відтворення і засвоєння суспільного 

досвіду, зафіксованого в соціально-закріплених 

способах здійснення предметних дій, у предметах 

науки і культури [4].  

На нашу думку, у грі як особливому виді сус-

пільної практики відтворюються норми людського 

життя і діяльності, підпорядкування яким забезпе-

чує пізнання і засвоєння предметної і соціальної 

дійсності, а також інтелектуальний, емоційний і мо-

ральний розвиток особистості. Крім того, граю-

чись, дитина поєднує в собі роль автора п'єси та ак-

тора, декоратора і техніка. У грі вона пізнає світ, 

стосунки, ролі, поведінку людей, моделює міжосо-

бистісні стосунки в ньому, вчиться орієнтуватися в 

різних сферах людської життєдіяльності, оволоді-

ває правилами та нормами життя. 

Таким чином, у грі відбувається самопізнання, 

усвідомлення свого внутрішнього світу, оволодіння 

першими нормами саморегуляції. 
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Д. Лешлі наголошувала: «Гра – соціальна за 

своїм походженням і змістом, вона є історичним 

утворенням, пов'язаним із розвитком суспільства, 

його культури. Дитяча поведінка в грі так само ха-

рактеризує особистість дитини, як поведінка в ін-

ших ситуаціях» [10, с.126]. Гра являє собою діяль-

ність, і якій діти виконують ролі дорослих, відтво-

рюючи в ігрових умовах їх життя, працю та 

стосунки між ними. Через ігрову діяльність дошкі-

льники задовольняють свої потреби у спілкуванні з 

дорослими, у суспільному житті з ними.  

Свого часу психолог О.М.Леонтьєв [9] відзна-

чив, що причина перетворення гри на провідну дія-

льність дошкільняти полягає у розширенні усвідо-

млюваного нею предметного світу. До нього нале-

жать не лише предмети, які становлять найближче 

оточення дитини, з якими вона сама може діяти (по-

суд, одяг, телефон, телевізор), а й предмети, дії до-

рослих, які для неї фізично недоступні [9, с.142-

143]. 

«Гра – це діяльність, у якій дитина спочатку 

емоційно, а потім інтелектуально засвоює всю сис-

тему людських взаємин» - наголошує О. В. Скрип-

ченко [4, с.104]. Сутність гри, як провідної діяльно-

сті, заключається в тому, що діти відображають в 

грі різні сторони життя, особливості діяльності до-

рослих, набувають і уточнюють свої знання про на-

вколишній світ. 

Д. Б. Ельконін [17] підкреслював, що гра від-

носиться до символіко-моделюючого типу діяльно-

сті, у якому операційно-технічна сторона мініма-

льна, спрощені операції, умовні предмети. Однак 

гра дає можливість такої орієнтації в зовнішньому, 

реальному світі, якої ніяка інша діяльність дати не 

може. Всі типи діяльності дитини дошкільника, за 

виключенням самообслуговування, носять моделю-

ючий характер. Сутність всякого моделювання, 

вважав Д. Б. Ельконін, складається у возз'єднанні 

об'єкта в іншому, не натуральному матеріалі, в ре-

зультаті чого в об’єкті виділяють такі сторони, які 

стають предметом спеціального розгляду, спеціаль-

ної орієнтирові. Саме тому Д. Б. Ельконін [17] на-

зивав гру «гигантской кладовой настоящей творче-

ской мысли будущего человека». 

Гра і є діяльністю, в якій дитина спочатку емо-

ційно, а потім інтелектуально освоює всю систему 

людських взаємовідносин. Гра – це особлива форма 

вивчення дійсності шляхом її відтворення, моделю-

вання. Як показали вивчення Д. Б. Ельконіна [17], 

гра – це не всезагальна форма життя всіх дітей, вона 

– утворення історичне. Гра виникає тільки на пев-

них етапах розвитку суспільства, коли дитина не 

може прийняти неопосередкованої участі в системі 

суспільної праці, коли виникає «пустий» проміжок 

часу, коли є необхідність почекати для того, щоб 

дитина підросла. У дитини є тенденція в це життя 

активно входити. На основі цієї тенденції й виникає 

гра. 

У процесі ігрової діяльності, стверджують на-

уковці, зароджуються та виокремлюються нові 

види діяльності дошкільняти [1;4;6;17]. Типовою 

для цього віку є художня діяльність, яка диферен-

ціюється на малювання, ліплення, конструювання, 

виготовлення аплікацій, танці, заняття з музики, 

слухання казок, читання віршів, драматизацію. 

Малювання, ліплення, виготовлення аплікацій, 

конструювання є продуктивною, спрямованою на 

отримання кінцевого продукту (малюнка, зліпле-

ної фігурки тощо) діяльністю. 

Дитячі малюнки мають певні особливості. 

Чим розвиненіші у дошкільника сприймання, 

спостережливість, чим ширший запас його уяв-

лень, тим повніше і точніше він відображає у 

своїй творчості дійсність, тим багатшими будуть 

його малюнки-фантазії. Ця діяльність не лише 

пов'язана з рівнем розвитку психічних процесів, а 

й відображає рівень розвитку особистості загалом. 

У малюнку дошкільник не лише виявляє рівень пі-

знання світу, а й виражає емоційне ставлення до 

оточення. Спостерігаючи за тим, кого із членів сім'ї 

намалює дошкільник першим, яких розмірів пер-

сонажі, де розміщує себе, які кольори використо-

вує, можна певною мірою з'ясувати атмосферу в 

сім'ї, ставлення його до найближчих людей. 

На думку І.В.Шаповаленко [16], на етапі стар-

шого дошкільного віку відбувається ускладнення 

трудової діяльності дітей за обсягом, видами, зміс-

том, ставленням до неї і спрямованістю. Перева-

жає праця, пов'язана із самообслуговуванням, ви-

конанням доручень дорослих, посильна допомога 

дорослим, виготовлення саморобок. 

На наш погляд, саме у процесі гри, художньої 

діяльності, праці дитина засвоює знання про себе, 

опановує різноманітні навички. Однак засвоєння 

системи теоретичних понять як форми суспільного 

досвіду відбувається тільки у процесі організованої 

навчальної діяльності. Оскільки дошкільник неза-

баром стане школярем, основною діяльністю якого 

є навчання, необхідно підготувати його до цього. 

Ця робота передбачає: формування вміння усвідом-

лено виокремлювати спосіб дій; оволодіння загаль-

ними способами дій, які дають змогу розв'язувати 

практичні, пізнавальні завдання, виокремлювати 

нові зв'язки і відношення; розвиток уміння само-

стійно знаходити способи вирішення практичних і 

пізнавальних завдань; опанування навичок конт-

ролю зо. способом виконання дій та їх оцінювання. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать 

про доцільність починати підготовку до навчальної 

діяльності з формування умінь контролювати та 

оцінювати свої дії. Молодші дошкільнята, як ві-

домо, мають початковий рівень розвитку навчаль-

ної діяльності. їхня розумова діяльність ще не с ці-

лком усвідомленим процесом, оскільки, використо-

вуючи знання, вміння, навички, вони не відчувають 

потреби в них. Діти середнього дошкільного віку, 

констатує В.П.Кутішенко [8], виявляють готовність 

до засвоєння знань, вирішення пізнавальних за-

вдань, не пов'язаних з умовами їхнього життя та іг-

ровою діяльністю. У цьому віці навчання обслуго-

вує їхні практичні потреби. Н.І.Непомняща [11], 

відзначає, що у старшому дошкільному віці діти ви-

являють здібності до розумових і вольових зусиль. 

їх уже не захоплюють прості ігри та іграшки, у них 

підвищуються допитливість, інтерес до знань і ро-

зумової діяльності, з'являється вимогливість до 
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себе та інших. На цій основі формується здатність 

розв'язувати різноманітні пізнавальні завдання. 

Це вміння є важливим критерієм успішної нав-

чальної діяльності, воно повинне сформуватися 

наприкінці дошкільного періоду. 

Протягом дошкільного віку у психіці дитини 

виникають особливо важливі для її подальшого 

життя новоутворення. Зокрема, починає розвива-

тися творча діяльність, яка виражається у здатності 

перетворювати навколишню дійсність, створювати 

нове. Творчі здібності у дітей виявляються в конс-

трукційних іграх, технічній і художній творчості.  

Для її пізнавальних процесів характерний си-

нтез зовнішніх і внутрішніх дій, об'єднаних у єдину 

інтелектуальну діяльність. У сприйманні він пред-

ставлений перцептивними діями; в увазі — вмін-

ням керувати і контролювати зовнішній і внутріш-

ній плани дій; у пам'яті — об'єднанням зовніш-

нього і внутрішнього структурування матеріалу 

під час його запам'ятовування і відтворення; в ми-

сленні — об'єднанням у цілісний процес наочно-ді-

йового, наочно-образного і словесно-логічного спо-

собів розв'язання практичних завдань. 

Г.Крайг [7] зазначає, що у дошкільному віці 

уява, мислення та мовлення тісно пов'язані. Їх си-

нтез породжує здатність творити образи та дові-

льно маніпулювати ними за допомогою мовних 

само інструкцій. Це означає, що у дитини виникає 

та починає успішно функціонувати внутрішнє мо-

влення як засіб мислення, з'являється опосередко-

вано певними уявленнями довільна поведінка. Од-

ночасно завершується процес опанування мови як 

засобу спілкування, що створює основу для акти-

візації виховання і розвитку дитини як особистості. 

У процесі виховання відбувається засвоєння необ-

хідних моральних норм, форм і правил культурної 

поведінки. Усвідомлені малюком норми і правила 

починають керувати його поведінкою, перетворю-

вати його дії на довільні та морально регульовані 

вчинки. Це засвідчує появу довільної моральної са-

морегуляції. 

На цю обставину першим звернув увагу Ж. 

Піаже [13], за спостереженнями якого, діти 4—6 ро-

ків правильно вживають слова «більше» і «менше». 

Однак під час з'ясування, чи розуміють вони, що кі-

лькість води не зміниться, якщо її перелити з од-

нієї склянки в іншу, вищу й вужчу, було виявлено, 

що на цьому етапі розвитку мовне навчання не до-

помогло їм засвоїти кількісні поняття. На основі 

цього і подібних експериментів було зроблено ви-

сновок, що мова не с основним чинником розумо-

вого розвитку.  

Більшість психологів погоджується з тим, що 

когнітивний розвиток є основою мовленнєвого 

[2;6;7;8]. Для спілкування на відповідному рівні до-

шкільникам потрібно мати певні знання про навко-

лишній світ, елементарне розуміння чужих і осо-

бистих можливостей. У свою чергу мова сприяє за-

своєнню нової інформації, запам'ятовуванню, 

розв'язуванню пізнавальних, мислительних за-

вдань. Знання її допомагає дітям з'ясувати суть 

понять, не пов'язаних з фізичними властивостями 

об'єкта. Дошкільники оволодівають ними, спосте-

рігаючи за соціальною взаємодією, стилем мов-

лення дорослих, сприймаючи зміст їхньої роз-

мови. Частково опанувавши мову, дитина вже зда-

тна словесно сформулювати правила, які керують 

її діями у різних ситуаціях. 

Великого значення для організації ігрової 

діяльності має уява дошкільника. Дитина до-

шкільного віку уже здатна уявляти, тобто створю-

вати образи тих предметів і явищ, яких вона без-

посередньо не бачила. Як психічна діяльність, що 

полягає у створенні уявлень, ситуацій, які в дій-

сності не сприймалися, уява пов'язана зі знако-

вою функцією свідомості — кодуванням візуаль-

ної інформації з допомогою схем, фігур більш 

складніших умовних знаків.  

Розвиток знакової функції свідомості відбу-

вається за такими лініями [17]: заміщення одних 

предметів іншими та їх зображеннями, а далі — 

використання мовних, математичних та інших зна-

ків, оволодіння логічними формами мислення; по-

ява та розширення можливостей доповнював за-

міщування реальних речей, ситуацій, подій уя-

вними, вибудовування з уявлень нових образів. 

В.В.Давидов [5] констатує, уява дитини фор-

мується у грі. На перших етапах вона невіддільна 

від сприйняття предметів та виконання ігрових дій. 

У грі дітей молодшого дошкільного віку суттєве 

значення має тотожність предмета-замінника з 

предметом, який він заміняє. Старші дошкіль-

ники можуть уявляти предмети, зовсім несхожі з 

предметами заміщення. Поступово потреба у зов-

нішніх опорах зникає. Відбувається інтеріоризація 

— перехід у грі до уявної дії з предметом, якого на-

справді немає, а також до ігрового перетворенню 

предмета, надання йому нового змісту та уявних 

дій. Сформувавшись у грі, уява переходить і в інші 

види діяльності дітей (малювання, створення ка-

зок, віршиків). Перетворення дійсності в уяві ди-

тини відбувається шляхом комбінування уявлень, 

надання предметам нових властивостей.  

За поглядами О.А.Шаграєвої [15], дошкіль-

ники можуть уявляти предмети, перебільшуючи 

або применшуючи їх. Побутує думка, що дитина 

має багатшу уяву, ніж дорослий, оскільки вона 

фантазує з найрізноманітніших причин. Однак ця 

думка є суперечливою. Дитина може уявити собі 

набагато менше, ніж дорослий, тому що має обме-

жений життєвий досвід, а значить, і менше мате-

ріалу для уявлень. 

Таким чином, узагальнюючи аналіз розвитку 

ігрової діяльності та творчих здібностей у дошкіль-

ників, нами зроблені наступні висновки: 

1. На рівні нової соціальної ситуації розвитку 

у дитини з'являються елементарні обов'язки, її зв'я-

зок з дорослим набуває нових форм, що виявля-

ється у заміні спільної діяльності з самостійним ви-

конанням його вказівок. 

2. Дошкільне дитинство суттєво відрізня-

ється від всіх наступних періодів життя перш за все 

відносною свободою малюка, турботливим став-

ленням до нього оточуючи їх людей та появою пер-

шого кола елементарних обов’язків. 
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3. Особливості соціальної ситуації розвитку 

дитини виражаються в характерних для нього ви-

дах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій грі, 

яка є формою творчої діяльності. У грі вона пізнає 

світ, стосунки, ролі, поведінку, моделює міжособи-

стісні стосунки в ньому, оволодіває правилами 

життя та культурою поведінки.  

4. Особливості соціальної ситуації розвитку 

дошкільняти виражаються в характерних для нього 

видах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій 

грі, яка є формою творчої діяльності. Граючись, ди-

тина поєднує в собі роль автора п'єси та актора, де-

коратора й техніка. У грі вона пізнає світ, стосунки, 

ролі, поведінку людей, моделює міжособистісні 

стосунки в ньому, вчиться орієнтуватися в різних 

сферах людської життєдіяльності, оволодіває пра-

вилами та нормами життя. 

Таким чином, оскільки дитина вчиться гратися 

під прямим чи опосередкованим впливом дорос-

лого, це свідчить про соціально обумовлений хара-

ктер рольової гри, де гра є засобом відображення 

навколишньої дійсності та стимулом для розвитку 

творчих здібностей. 
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SELF-RESPECT OF THE CHILD'S PERSONALITY AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

 

Анотация. 

Самоуважение дошкольника - это личностное образование, состоящее из ряда компонентов, кото-

рые взаимодействуют между собой. Самоуважение формируется при целенаправленном педагогическом 

воздействии. Самоуважение является социальным аспектом, нормативной самооценкой. Оценочное от-

ношение можно рассматривать как один из первичных источников в процессе онтогенетического разви-

тия самоуважения у ребенка.  

Abstract. 

Self-esteem of a preschooler is a personal education consisting of a number of components that interact with 

each other. Self-esteem is formed with purposeful pedagogical influence. Self-esteem is a social aspect, normative 

self-esteem. The evaluative attitude can be considered as one of the primary sources in the process of ontogenetic 

development of self-esteem in a child. 

 

Ключевые слова: самоуважение, личность, ценность, Я-образ, концепция, самосознание. 

Keywords: self-esteem, personality, value, self-image, concept, self-awareness. 

 

Сучасна освіта України виходить на якісно но-

вий рівень, що зумовлено прогресивними тенденці-

ями у формуванні громадянського суспільства, ро-

зширенням меж людської свободи, демократиза-

цією принципів суспільного та індивідуального 

життя, зміною пріоритетів на користь цінності люд-

ської особистості. Це актуалізує проблему гумані-

зації освіти, необхідність модернізації її цілей та 

принципів, оновлення змісту, вдосконалення на-

вчально-виховних технологій. 

На сучасному етапі, нажаль, спостерігається 

зниження інтересу педагогів-вихователів до роботи 

по вихованню свідомого ставлення зростаючої осо-

бистості до природи, предметного світу, людей, 

власного «Я». При розгляді проблеми виникнення 

та розвитку самоповаги у дітей важливе значення 
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відіграють загальні методологічні принципи якими 

користуються дослідники. 

Процес соціалізації індивіда неодмінно вклю-

чає засвоєння еталонів оцінки результатів як своєї 

діяльності, так і оточуючих. Починаючи з кінця 

віку немовляти, дитина засвоює засоби та еталони 

оцінювання власної поведінки опосередковано, че-

рез емоційні реакції батьків на її дії. Отже, оцінні 

ставлення можна вважати одними з первинних дже-

рел у процесі онтогенетичного розвитку самопо-

ваги дитини.  

Проаналізуємо наукові підходи до сутності са-

моповаги особистості. При розгляді самоповаги 

особистості ми досить широко застосовували сис-

темний підхід до розуміння психіки (К. К. Плато-

нов) та вчення про детермінацію та закономірності 

розвитку психіки (Л. С. Виготський [5], Д. Б. Ель-

конін [9], Г. С. Костюк [13], О. М. Леонтьєв [14], С. 

Л. Рубінштейн [16]).  

Окремими психологами-дослідниками само-

повага розглядається в контексті проблеми життєт-

ворчості особистості, її прагнення до самовира-

ження, та самореалізації (І. С. Кон [11], О. М. Лео-

нтьєв [14], Т. М. Титаренко [8]). Здатність людини 

адекватно визначитися зі своїми домаганнями дос-

лідники вважають запорукою позитивних пережи-

вань успіху, вказують на їх вплив на зростання від-

чуттів власної цінності.  

Дослідники-науковці наголошують, що пред-

метом творчості має стати не лише зовнішній, а й 

внутрішній світ людини. Це вимагає від неї здатно-

сті емоційно ставитися до життя, збагачувати свої 

погляди критично-оцінною рефлексією, переосми-

слювати принципи і форми буття взагалі і власні зо-

крема.  

Проблема самоповаги багатьма науковцями 

(Т. С. Кон [12]) розглядається з позицій морального 

розвитку особистості. Емоційне прийняття чи не-

прийняття себе може залежати, на думку фахівців, 

від балансу позитивних та негативних переживань, 

схильності до самозвинувачення чи звинувачення 

інших. Самоповага не завжди визнається позитив-

ною рисою особистості, оскільки людина може ша-

нувати себе у зв'язку із якостями, що не відповіда-

ють моральним вимогам. У такому сенсі почуття 

може бути шкідливим для оточуючих та продуку-

вати особистісні деформації. Однак при такому пі-

дході не можна зробити однозначного висновку про 

особливості ціннісного ставлення особистості до 

себе, ігноруючи систему її цінностей. 

Н. М. Дятленко, узагальнюючи результати до-

сліджень чинників, що опосередковують самопо-

вагу особистості, виділив основні з них: 1) власні 

досягнення особистості у різних видах діяльності, 

їх оцінка особистістю та співвіднесення з суспіль-

ною оцінкою інших; 2) характер ставлення партне-

рів по спільній діяльності до людини як особис-

тості; 3) ставлення особистості до інших людей.  

Важливою є теза щодо активної позиції особи-

стості по відношенню до себе. Визначено, що нор-

мою особистісного становлення є намагання знайти 

свої шляхи для самовираження, компенсувати не-

доліки перевагами, визнати сильні сторони інших 

не на шкоду власному "Я", що дозволяє зберігати 

самоповагу незалежно від об'єктивних показників 

продуктивності життя. 

Більшість психологів, які досліджували гене-

зис самосвідомості, прояви самоставлення, однос-

тайні у своїх поглядах на дошкільний вік як такий, 

що найбільшою мірою акумулює в собі можливості 

для закладання основ самоповаги. Серед таких дос-

лідників можна виділити Л. І. Божович [4], І.Д. Беха 

[3], І. М. Дергач [22], О.Л. Кононко[10], Т. М. Тита-

ренко[8]. 

Таким чином, аналіз змісту самоповаги особи-

стості дозволи нам визначити наступні положення:  

1. Про вирішальну роль свідомості та самосві-

домості в розвитку особистості. 

2. Про особливості функціонування самосвідо-

мості з вироблення цілісного самоставлення.  

3. Про інтегрованість та узагальнення самопо-

ваги. 

4. Про ставлення як її специфічну характерис-

тику.  

У світлі вищезазначених позицій самоповага 

розглядається, як властивість особистості, що хара-

ктеризується відносно стійким, позитивно забарв-

леним ставленням до себе, акумулюючи узагаль-

ненні переживання своєї цінності для значущих лю-

дей та усвідомлення своїх чеснот. 

Серед методологічних підходів в дослідженні 

самоповаги особистості дошкільника можна сфор-

мувати наступні.  

Системний підхід до розуміння особистості 

(Б.Г. Ананьєв [1], К.К. Платонов [15]), згідно з 

якими, самоповага розглядається як складова цінні-

сної системи, якою є особистість, і засвідчує особ-

ливості функціонування як різнопланових однорів-

нєвих систем і підсистем структури особистості, 

так і систем більш високого рівня. «Особистість» 

виступає найважливішою психологічною катего-

рією, оскільки в ній синтезуються різні системи 

зв’язків і ставлень, різні рівні психологічного ана-

лізу. Самоповага не надбудовується над особисті-

стю, а включається в її структуру як характерис-

тика, прояв, сторона. Вивчення самоповаги нероз-

ривно переплітається із вивченням особистості як 

свідомого суб’єкта життєдіяльності. 

Другий підхід реалізується в принципі єдності 

свідомості та діяльності (С.Л. Рубінштейн [16], 

О.М. Леонтьєв [14]). Реалізація цього принципу ви-

магала дослідження самоповаги через діяльність та 

поведінку дитини. Лише діяльність, що наповнена 

для дитини особистісним смислом, може висвіт-

лити самоповагу як складний психологічний фено-

мен. 

Третій підхід характеризується принципом ак-

тивності (С.Л. Рубінштейн [16]), що тісно межує з 

принципом саморегуляції як вирішальної умови ви-

никнення, розвитку і вдосконалення самоповаги. 

Дошкільник як особистість прагне до вироблення, 

збереження, підтримання та захисту відчуття влас-

ної цінності за рахунок актуалізації тих мотивів та 

переживань, що найбільшою мірою сприяють роз-

витку самоповаги. 
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Оскільки самоповага складається в структурі 

образу-Я, то ми звертаємо увагу саме на самообраз 

як досить складне психологічне утворення, діалек-

тичну сукупність когнітивно-афективної інформа-

ції про себе.  

Розуміння того, що самоповага – це шанобливе 

ставлення до себе як до носія особистісних ціннос-

тей, вимагало з'ясування механізмів набуття пев-

ними сторонами життя в очах дитини належного 

значення. Психологи класифікують такий зв'язок з 

дійсністю як ціннісне ставлення.  

Цінностями старшого дошкільника може бути 

досягнення у певній діяльності, самостійність, гі-

дна поведінка в ситуаціях успіху чи невдачі, шано-

бливе ставлення інших людей (О.Л. Кононенко 

[10]). 

На наш погляд, у контексті дослідження само-

поваги видається важливим аналіз проблеми рефле-

ксії. Саме механізми рефлексії, як здатності розгля-

дати і оцінювати себе неначе збоку, лежать в основі 

самопізнання та вироблення ставлення до себе. На-

явність рефлексії забезпечує психологічну готов-

ність дитини до сприйняття зовнішніх оцінок ши-

рокого спектру; рефлексія спричиняє інтенсивний 

розвиток у старших дошкільників самолюбності, 

суперництва, самоствердження (О.Л. Кононко 

[10]).  

Однак, слід зауважити, що при дослідженні са-

моповаги у дошкільнят науковці фактично повні-

стю ігнорують зв'язок психічно емоційних процесів 

з фізіологічним розвитком дитини. Дослідники фі-

зіологічного розвитку дитини (О.А.Шаграєва [17], 

С.І. Гальперін [6]) теж зовсім не звертають уваги на 

становлення та розвиток психологічних процесів. 

Як відзначає А.Валлон, важливу роль у стано-

вленні самоповаги дошкільнят відіграють різнома-

нітні короткочасні переживання, що є емоційно-

ціннісним ставленням до себе у таких проявах, як 

самовпевненість, самоприйняття (визнання себе, 

згода з собою, довіра до себе, самоінтерес).  

Ми розуміємо, що поступово з розвитком «ма-

ленької особистості» всі ці психологічно-емоційні 

детермінанти об’єднуються та узагальнюються і 

перетворюються на стійке емоційне ставлення до 

себе це і є «Я – концепція». Я - концепція – відносно 

стійка, більш менш усвідомлена та неповторна сис-

тема уявлень індивіда про самого себе, на підставі 

якої він будує взаємовідносини з іншими людьми і 

відносно до себе. 

Г.Бернс [2, с.172] вважає, що Я – концепція 

включає наступні компоненти: 1. Когнітивний – об-

раз своєї зовнішності, якостей, здібностей і т.д. 2. 

Емоційний (самоповага, самолюбство та інші). 3. 

Оціночно–вольові намагання збільшити рівень са-

мооцінки, здобути повагу і т.д.  

В психічній діяльності виокремлюється особ-

ливий вид активності – це рефлексивна діяльність, 

активність «Я», виступаюча як об’єкт своїх дій та 

переживань [2,с.173]. Самосвідомість розвивається 

поетапно, генетично, - це сама пізня характерис-

тика свідомості. Л.І. Божович [4,с.97] вважає, що 

особистість це вища інтегрована система, а цент-

ром її розвитку є свідомість.  

Дослідник Б.Г. Ананьєв [1] виокремлює осно-

вні стадії в формуванні самосвідомості. На першій 

стадії дитина відокремлює свої дії від предмета 

своїх дій (кінець першого року життя). На другій 

стадії відбувається відокремлення себе від своїх 

дій, тобто усвідомлення своїх дій. Третя стадія 

пов’язана з формуванням «образу –Я» (2-3 роки). 

Четверта стадія (3-4 роки) характеризується пере-

ходом від уявлення себе і думки про себе, з’явля-

ється самооцінка. В цьому віці не тільки зазнача-

ються причини дій, але й даються їм оцінки. На по-

чатку, це вираження оцінки інших осіб, потім 

з’являється відображення і оцінка свого психічного 

стану, бажань та мотивів.  

Дослідник Д.Б. Ельконін [9] виділяє три етапи 

розвитку дитячої особистості. На першому етапі (0-

1 рік) встановлюється позиція дитини «Я в суспіль-

стві». Немовлята потребують взаємин з дорослими, 

це задовольняється в інтимно –особистісному спіл-

куванні. На другому етапі (1-3 роки) відбувається 

різкий перехід до предметно-маніпулятивної діяль-

ності. У віці 2-х років чітко виділяється власне «Я» 

від «іншого». У віці 3-х років дитина починає фік-

сувати своє «Я», усвідомлює свою «самість», ста-

вить себе в позицію суб’єкта. В цьому віці виникає 

особистісне новоутворення, як гордість за свої до-

сягнення, загострення почуття власної гідності. 

З’являється оцінка своїх можливостей на рівні 

«можу» або «не можу». Ця оцінка дає змогу в май-

бутньому завдяки певним діям збільшити «довіру» 

до своєї гідності і значно підвищити рівень самопо-

ваги. Третій етап (3-7 років) прагне зіставити себе з 

іншими і активно впливати на ситуацію. Форму-

ються перші етичні інстанції. Відбувається усвідо-

млення свого соціального «Я», нова позиція і тип 

самосвідомості «Я» і «Світ» характеризується виді-

ленням у взаєминах з дорослими норм і етапів соці-

ального співжиття. Дитина усвідомлює свої уміння 

і деякі якості, відкриває власні переживання 

[9,с.36].  

Ми погоджуємося з думкою Д.Б. Ельконіна [9] 

відносно кількості та структури етапів розвитку ди-

тячої особистості. Тому в дослідженні особлива 

увага приділяється вивченню саме соціального «Я» 

дитини, типу її самосвідомості, відношенню «Я» і 

«Світ» як виділенню у взаєминах з дорослими норм 

і етапів соціального співжиття, від яких переваж-

ним чином і залежить становлення його самосвідо-

мості. 

В період дошкільного віку формалізуються де-

які генералізовані відносини до самого себе, діти 

вважають себе або гарними, або поганими. В ці 

роки формується ряд ідеалів, вони вчаться оціню-

вати себе відносно того, якими, по їх уявленням, 

вони повинні бути. Для того, щоб навчитися прави-

льно оцінювати себе треба спочатку навчитись оці-

нювати інших людей, на яких дитина дивиться на-

чебто із сторони. 

Характерною є схильність дитини до самоут-

вердження спочатку в очах дорослих, потім однолі-

тків, а згодом у власних очах. Дитина подобається 

собі тільки тоді, коли відчуває, що може подоба-

тись іншим. Вона любується собою, коли знає, що 
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нею любуються. Самостійна оцінка дитиною дру-

гих людей, їх вчинків і якостей першочергово зале-

жить від відношення до цих людей. Це проявля-

ється в оцінці персонажей казок, оповідань. Так фо-

рмуються мірки, які дитина примірює на других 

людей, але приміряти їх до себе набагато склад-

ніше.  

Самолюбство має й іншу сторону, що виявля-

ється в переживанні сорому, ніяковості. Вони вини-

кають, якщо дитина втрачає позитивну оцінку, хо-

роше ставлення до неї дорослих за умови, що ця 

оцінка дається авторитетною особою, важлива для 

неї і викликає самооцінку. 

Оцінюючи практичні уміння, 5-річна дитина 

перебільшує свої досягнення. К 6 рокам зберіга-

ється завищена самооцінка, але в цей час діти ви-

хваляють себе уже не в такій відкритій формі як ра-

ніше. Не менше половини їх суджень про свої ус-

піхи містять радість обґрунтування. К 7 рокам 

самооцінка у більшості дітей стає більш адекват-

ною.  

Адекватний образ «Я» формується у дитини 

при гармонійному поєднанні знань, отриманим із 

власного досвіду і з спілкування з дорослими та од-

нолітками. Розвиток самооцінки та самосвідомості 

складає одне із головних новоутворень дошкіль-

ного віку. Проте, самоповага - це дещо більше ніж 

«Гідність» чи «Самооцінка», бо все-таки, треба за-

уважити, ці поняття є лише частиною її складових.  

У складній ієрархічній структурі самостав-

лення, самоповага є загальним рівнем ціннісного 

ставлення, що спричиняє функціонування ще більш 

загального аспекту: недиференційованого загаль-

ного почуття «за» чи «проти» себе ( І.С. Кон [12]). 

Завдяки самоповазі реалізується особиста «страте-

гія» дитини відносно себе, що полягає в актуалізації 

мотивів і переживань, викликаних дією зовнішніх 

чинників, що найбільшою мірою сприяють підтри-

манню її рівня. Розуміння того, що самоповага це 

шанобливе ставлення до себе як до значущої для ін-

ших людини, носія особистісних цінностей, вима-

гало з’ясування механізмів набуття певними сторо-

нами життя в очах дитини належного значення. 

Психологи класифікують цей зв'язок з дійсністю, як 

ціннісне ставлення. Цінностями старшого дошкіль-

ника може бути досягнення у певній діяльності, са-

мостійність, гідна поведінка в ситуаціях успіху чи 

невдачі, шанобливе ставлення інших людей.  

Самоповага дошкільника це особистісне утво-

рення, яке складається з ряду компонентів, що вза-

ємодіють, взаємодоповнюють та до певної міри під-

даються цілеспрямованому педагогічному впливу. 

Самоповага є соціальним аспектом, нормативною 

самооцінкою. 

Отже, визначаючи зміст самоповаги дошкіль-

ника, ми спиралися на положення класичної психо-

логії про вирішальну роль свідомості та самосвідо-

мості в розвитку особистості; про особливості фун-

кціонування самосвідомості з вироблення цілісного 

самоставлення; про інтегрованість та узагальне-

ність самоповаги; про ставлення як її специфічну 

характеристику.  

Таким чином, нами, встановлено, що переду-

мовами вироблення дошкільниками емоційно-цін-

нісного самоставлення є: прагнення до постійного 

відтворення позитивних переживань щодо „Я”; зда-

тність до узагальнення переживань, що виникає на 

кінець дошкільного віку; відділення часткової са-

мооцінки від загальної; початкова форма рефлексії. 
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Анотация. 

Современное состояние развития дошкольного образования направляет специалистов по педагогике 

и психологии на поиск путей личностного развития дошкольников, раскрытие механизмов формирования 

их жизненной компетентности, как способности по мере своих возрастных возможностей самостоя-

тельно и сознательно формировать позитивное отношение к миру и к самому себе. Проблема развития 

сознания и самосознания дошкольника в наше время является проблемой развития личности, сбалансиро-

ванности потенциальных возможностей и реализованных способностей, формирования саморегуляции 

поведения. 

Abstract. 

The current state of development of preschool education directs specialists in pedagogy and psychology to 

search for ways of personal development of preschoolers, to reveal the mechanisms for the formation of their life 

competence, as the ability, according to their age capabilities, to independently and consciously form a positive 

attitude towards the world and oneself. The problem of the development of consciousness and self-awareness of a 

preschooler in our time is the problem of personality development, the balance of potential opportunities and 

realized abilities, the formation of self-regulation of behavior. 

 

Ключевые слова: детерминанты, саморегуляция, поведение, личность, дошкольник, социальная 

среда. 
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Сучасний стан розвитку дошкільної освіти 

спрямовує фахівців з педагогіки та психології на 

пошук шляхів особистісного розвитку дошкільни-

ків, розкриття механізмів формування їхньої життє-

вої компетентності, як здатності в міру своїх віко-

вих можливостей самостійно та свідомо виробляти 

позитивне ставлення до світу і самого себе. Психо-

лого-педагогічна робота з виховання дошкільника, 

як суб’єкта життєдіяльності, здатного шанобливо, 

гідно, ціннісно ставитися до себе та оточуючих, пі-

дміняється надмірною інтелектуалізацією дитини, 

орієнтацією на формальні результати. Проблема 

розвитку свідомості та самосвідомості дошкільника 
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в наш час є проблемою становлення особистісного 

ядра, закладання базису культури, збалансованості 

потенційних можливостей та реалізованих здібнос-

тей. Сучасність вимагає інтеграції сімейного і сус-

пільного дошкільного виховання, активізації участі 

батьків у навчально-виховному процесі, оскільки 

сім’я та дошкільний заклад слугують дітям першим 

соціальним орієнтиром, зразком форм людських 

взаємин. 

На наш погляд, великого значення у розвитку 

саморегуляції особистості дошкільника набувають 

саме об’єктивні та суб’єктивні детермінанти. Усі 

детермінанти психічного розвитку поділяють на 

об'єктивні і суб'єктивні.  

До об'єктивних чинників належать макросоці-

альні і мікро-соціальні умови та психосоматичні 

чинники. Макросоціальними умовами є рівень еко-

номічного та культурного розвитку суспільства, іс-

нуюча система освіти, рівень соціальної турботи 

про дитину, національні традиції виховання тощо. 

Мікросоціальні умови — це малі групи (сім'я, дитя-

чий садок, клас), характер спілкування в них, взає-

модія, цінності, які вони культивують. До психосо-

матичних чинників належать генотип, особливості 

пренатального, натального і постнатального розви-

тку дитини, стан її здоров'я. Значною мірою суб'єк-

тивні чинники залежать від об'єктивних і зумовлю-

ють внутрішню логіку розвитку та саморозвитку. 

До них належать активність дитини (поведінка, ді-

яльність, спілкування, пізнання, самопізнання, тра-

нсцендентація), особливості спонукальної (мотива-

ційної) сфери, свідомості та самосвідомості [8, с.96]  

Розвиток особистості неможливий без її акти-

вності, тому основними його факторами є діяль-

ність і поведінка (вчинки), спілкування, в тому чи-

слі внутрішні діалоги, а також пізнання і самопіз-

нання, трансцендентування (вихід за межі 

свідомості, пізнання і насамперед за межі Я до віч-

ного, божественного, космічного). Будь-яка поведі-

нка та діяльність дитини супроводжується нагрома-

дженням енергії в різних кількостях для психічного 

розвитку. Наприклад, після здійснення вчинок зака-

рбовується в “тексті” особистості, яка формується з 

досвіду цих вчинків. Якщо виконання предметних 

дій зумовлює фіксацію у свідомості перцептивних 

або моторних установок, то здійснення вчинків за-

безпечує фіксацію соціальних (особистісних) на-

станов, мотивів, особистісних смислів. Вплив учи-

нку, особливо значущого, на становлення особис-

тості незаперечний. Учинки не тільки творять 

особистість, вони модифікують, змінюють її, підні-

мають над діяльністю, самосвідомістю та свідомі-

стю, розширюють ступені її свободи. 

Вплив учинку на особистість зумовлюється та-

кими його характеристиками як моральність, відпо-

відальність, цілісність, самостійність. На думку 

вченого М. Бахтіна, вчинок є цілісною подією. Він 

є цілісним, оскільки усуває протилежність і супере-

чність онтології (буття) й феноменології (сприй-

няття та переживання реальності буття і його сенсу) 

[8, с.97] . В ньому знімається роздвоєність Я на до-

бре і погане, моральне й аморальне, нижче і вище, 

духовне і бездуховне. Вчинком є не тільки дія, по-

зиція, але й думка, переживання особистості, її оці-

нки та вибори. 

Вчинок включає в себе смисловий та індивіду-

альний аспекти. Смисловий аспект є позачасовим, 

індивідуальний — конкретно-історичним, таким, 

що розгортається в просторі й часі, в яких діє інди-

від. Абсолютизація індивідуального аспекту вихо-

лощує смисл учинку, він постає як беззмістовна, те-

хнологічна дія. Зосередження уваги тільки на сми-

словому аспекті вчинку ігноруватиме конкретну 

особистість, її активність, буттєвість, відповідаль-

ність, вихід у подію. Під час трансформації вчинку 

в характер особистості діють закони прямої (безпо-

середній вплив учинку на особистість) та зворотної 

(вплив особистості на здійснення майбутніх вчин-

ків) перспективи. Вчинок не тільки формує особис-

тість, він модифікує свідомість, піднімаючи її з бут-

тєвого на рефлексивний рівень завдяки усвідом-

ленню себе, власних можливостей, у тому числі 

запасів фізичної, моральної та духовної енергії. Змі-

нюють особистість, її Я (самість) заглиблення в 

себе, ведення складних внутрішніх діалогів із влас-

ною совістю, з Вищим Я (самотрансцендентація).  

Особистість розвивається у процесі пізнання 

зовнішнього світу і самопізнання. Пізнаючи світ, 

дитина долає шлях від незнання до знання, від пі-

знання зовнішнього до пізнання внутрішнього, сут-

тєвого, від образного до понятійного. Це породжує 

нові її можливості, пізнавальні потреби. У процесі 

пізнання реалізуються природні задатки, що зумов-

лює розвиток здібностей. Крім того, пізнання здій-

снюється в єдності інтелектуальних, емоційних і 

вольових процесів, що стимулює розвиток інтелек-

туальних можливостей, емоційно-мотиваційних і 

вольових властивостей особистості. 

Отже, система детермінант психічного розви-

тку дитини дошкільника охоплює об'єктивні чин-

ники (макросоціальні і мікросоціальні умови, пси-

хосоматичні чинники), а також суб'єктивні чинники 

(активність індивіда, особливості самосвідомості, 

спонукальної сфери тощо). 

Для більш детального аналізу саморегуляції 

поведінки дитини проаналізуємо вплив соціального 

середовища на формування особистості дошкіль-

ника. 

Як вважає А. В. Фурман [9,с.112], сім’я є ва-

жливою одиницею суспільства, яка засадниче фо-

рмує структуру особистості людини, основи її Я-

концепції. Дошкілля, щонайперше емоційно і со-

ціально залежить від сім’ї, котра забезпечує чи не 

забезпечує її потреби. 

Головним соціальним фактором розвитку ди-

тини є сім’я. Найтриваліші контакти між різноста-

тевими людьми відбуваються в сім'ї, тому життє-

вою трагедією для них стає спілкування, яке нага-

дує взаємодію без зворотного зв'язку. В сім'ї дитина 

вперше ознайомлюється, не усвідомлено засвоює, а 

потім наслідує й відтворює у взаєминах з іншими 

людьми „чоловічі” та „жіночі” моделі спілкування. 

Приклад батьків та інших членів сім'ї є однією з пе-

редумов майбутньої культури спілкування дітей. 
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«Жіночі» та «чоловічі» культурні цінності спілку-

вання виявляються і в процесі групової взаємодії та 

у внутрігрупових комунікаціях. Група, яка культи-

вує цінності із «жіночим» началом, дотримується 

демократичного стилю спілкування, колегіальності 

у прийнятті рішень. 

Культура спілкування виявляється як на мак-

рорівні (країни, регіони, віросповідання), так і на 

мікрорівні (особистість, група). Будучи загально-

людською цінністю, вона не має меж. Усі надбання 

світової теорії і практики з проблем спілкування 

мають бути доступними кожному.  

Але, звичайно, культура спілкування, яка фор-

мується у дошкільників під впливом соціального 

оточення повинна підпорядковуватися довільній 

поведінці дитини та саморегуляції спілкування.  

Наголосимо, що рушійними силами в розвитку 

психіки дошкільника є протиріччя, які виникають у 

зв'язку з розвитком цілого ряду потреб дитини. 

Найважливіші з них, відзначає Л. І. Божович [1], це: 

потреба в спілкуванні, за допомогою якої засвою-

ється соціальний досвід; потреба в зовнішніх вира-

женнях, в результаті чого відбувається розвиток пі-

знавальних здібностей; потреба в рухах, яка приз-

водить до оволодіння цілою системою 

різноманітних навичок та вмінь. Розвиток провід-

них соціальних потреб у дошкільному віці характе-

ризується тим, що кожна з них набуває самостій-

ного значення. 

Л. С. Виготський наголошував, що «одне з ос-

новних новоутворень раннього дитинства пов'язане 

з мовленням, завдяки чому дитина по-новому, ін-

акше оказується пов'язана з соціальним оточенням, 

чим немовля, тобто змінюється його ставлення до 

тієї соціальної, частиною якої він є» [2, с.356]. 

Провідним засобом спілкування у дошкільни-

ків є мова. Крім того, Л. С. Виготський відзначав: 

«Тут у дитини виникає стільки практичних і духов-

них потреб, він повинен о стількох спитати, розпи-

тати й вислухати, що прагнення до розуміння й до 

того, щоб бути зрозумілим самому, тобто до соціа-

лізованої мови, починає грати велику роль вже в 

дуже ранні роки»[2,с.312].  

Молодші дошкільники задають «тисячі» запи-

тань. Вони хочуть вияснити, куди зникає ніч, із чого 

зроблені зорі, чому корова мукає, собака гавкає. 

Вислуховуючи відповіді, дитина вимагає, щоб до-

рослий серйозно ставився до неї, як до партнера, то-

вариша. Таке співробітництво дитини з дорослим 

отримало назву пізнавального спілкування. Якщо 

дитина не зустрічає такого відношення, у неї вини-

кає негативізм і невпевненість. Цікаво, що лише в 

цьому віці у дитини створюється стійка картина 

світу, впорядкованого в наочному відношенні, впе-

рше розчленованого за допомогою мови [4,с.312].  

Знову звернемося до Л. С. Виготського: «Пе-

ред дитиною дошкільного віку вперше виникає не 

сліпа гра відомих структурних полів, яка була у не-

мовляти, а структурно наочно оформлений світ, 

речі набувають відомого значення. Це період, коли 

у дитини предметний оформлений світ тільки вини-

кає, звідси і питання дитини про значення того, що 

він бачить»[2,с.315]. Відокремлення дитини від до-

рослого в кінці раннього віку створює умови для 

утворення нової соціальної ситуації розвитку. В 

чому ж її суть? Вперше дитина виходить за межі 

свого родинного світу і установлює взаємини зі сві-

том дорослих людей.  

Ідеальною формою, з якою дитина починає 

взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, який іс-

нує в світі дорослих людей. Ідеальна форма, як вва-

жав Л. С. Виготський [2], це та частина об'єктивної 

дійсності (більш вища ніж рівень, на якому знахо-

диться дитина), з якою він вступає у взаємодію; це 

та сфера, в яку дитина намагається увійти.  

В дошкільному віці цією ідеальною формою 

стає світ дорослих. За словами Д. Б. Ельконіна: 

«Тут дошкільний вік обертається навколо дорослої 

людини, його функцій, його задач як навколо свого 

центра» [12, с.105]. Дорослий виступає тут в узага-

льненій формі як носій суспільних функцій в сис-

темі суспільних відносин (дорослий – тато, лікар, 

шофер і т. ін.). 

Протиріччя цієї соціальної ситуації розвитку 

Д. Б. Ельконін [12] бачить у тому, що дитина є чле-

ном суспільства, поза суспільством вона жити не 

може, основна його проблема – жити разом з оточу-

ючими людьми, але здійснити це в сучасних істори-

чних умовах неможливо: життя дитини проходить 

в умовах опосередкованого, а не спрямованого зв'я-

зку зі світом. 

Як же створюється цей зв'язок? Розрив між ре-

альним рівнем розвитку й ідеальною формою, з 

якою дитина взаємодіє, значний, тому єдина діяль-

ність, яка дозволяє змоделювати ці відносини, 

включитися у вже змодельовані відносини, й діяти 

у цьому напрямку, - це сюжетно-рольова гра. Саме 

з цього протиріччя вона і народжується – самос-

тійна діяльність дітей, що моделює життя дорос-

лих. Учені розглядають гру як провідну діяльність 

дошкільника і визначають соціальну обумовленість 

її розвитку (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін) [2; 

12].  

На наш погляд, складові соціуму нерівноцінні 

і неоднаково впливають на індивіда в різні періоди 

його становлення. Як засвідчує І. В. Шаповаленко 

[11], найвідчутнішими щодо цього є кризові пері-

оди в житті людини, а також економічні, політичні, 

релігійні, побутові, соціокультурні, соціально-пси-

хологічні умови, дія яких може бути як стабілізую-

чою, так і деструктивною.  

За словами І. М. Цимбалюк [10], соціалізація 

особистості у різні вікові періоди, яким відповіда-

ють етапи її розвитку і становлення, характеризу-

ється специфічними соціально-психологічними 

особливостями.  

Особливості віку визначаються сукупністю ба-

гатьох умов: системою вимог до дитини на даному 

етапі її життя, сутністю взаємовідносин з оточую-

чими, типом діяльності, якою вона оволодіває, спо-

собами оволодівання. Кризи обумовлюються вини-

кненням основних новоутворень попереднього ста-

більного періоду, які призводять до руйнування 

однієї соціальної ситуації розвитку ( це та система 
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відносин, в якій знаходиться дитина та її орієнтація 

в них) та виникнення іншої. 

Л.С. Виготський [2] вважає, що джерелом роз-

витку вищих психічних функцій є середовище. 

Вищі психічні функції виникають спочатку як фо-

рма колективної поведінки дитини, як форма спів-

робітництва між людьми (інтерпсихічна), і лише 

потім стають індивідуальними (інтрапсихічними) 

функціями самої дитини. 

Ставлення до середовища з віком змінюються. 

Змінюються і роль середовища в розвитку, вплив 

якого опосередковується переживаннями дитини. 

На думку багатьох вчених, соціалізація людини ро-

згортається в конкретних умовах її життєдіяльно-

сті. Цей процес охоплює всі аспекти залучення осо-

бистості до культури, навчання і виховання, за до-

помогою яких вона набуває соціальності 

спроможності брати участь у соціальному житті. 

Успішній соціалізації сприяють такі чинники, як 

зміна поведінки, очікування і прагнення відпові-

дати їм. У процесі історичної практики індивід ви-

являє свою соціальну сутність, формує соціальні 

якості, набуває особистого життєвого досвіду. Об'-

єктивно, формуючи та розвиваючи власне «Я», 

особа не може існувати без спілкування та поза ді-

яльністю. 

Процес соціалізації дитини відбувається у кон-

кретному середовищі, тобто у сфері соціалізації. Як 

відзначає Л. Е. Орбан-Лембрик, сфера соціалізації 

— середовище дії, в якому відбувається процес ро-

зширення та примноження соціальних зв'язків інди-

віда із зовнішнім світом [6,с.92]. На його думку, ос-

новними сферами соціалізації є діяльність, спілку-

вання та самосвідомість. У діяльності людина 

виражає себе як суспільний індивід, проявляє осо-

бистісні смисли, виявляє самостійність, ініціативу, 

творчість та професіоналізм, засвоює нові види ак-

тивності. У сфері спілкування відбувається поглиб-

лене розуміння себе та інших учасників комуніка-

тивного процесу, збагачення змісту взаємодії та 

сприйняття людьми одне одного. Сфера самосвідо-

мості передбачає становлення «Я-концепції» інди-

віда, осмислення свого соціального статусу, засво-

єння соціальних ролей, формування соціальної по-

зиції, моральної орієнтації. 

Таким чином, традиційно-побутові, етнопси-

хологічні характеристики спілкування, особливості 

поведінки (ритуали привітань і прощань, взаємини 

з представниками протилежної статі, рідними, гос-

тями, старшими, засоби та атрибути спілкування, 

табу, стереотипи спілкування тощо) мають важливе 

значення в людських контактах і засвоюються 

дітьми в соціокультурному середовищі в процесі 

соціалізації. 

Моральні особливості, соціокультурні аспе-

кти позначаються на спілкуванні дітей, які різ-

няться зростом, вагою, расовою належністю, 

статтю та ін. Культура психолого-педагогічного 

спілкування починається із самовизначення позиції 

вихователя щодо своєї ролі та її функцій. Результа-

тивність виховання дітей залежить від дотримання 

від якостей особистості вихователя, побудови соці-

ально-психологічного клімату, стилю психолого-

педагогічної діяльності, норм педагогічної етики, 

рівня розвитку комунікативних умінь.  

Період дитинства є важливим тому, що від 

нього залежить майбутній розвиток людини. Цей 

період характеризується винятково інтенсивним 

психічним розвитком та формуванням моральних 

соціокультурних навичок спілкування та поведі-

нки [7,с.145]. 

Серед провідних принципів сучасної освіти, її 

стрижнем та визначальною умовою успішного фу-

нкціонування є гуманізація та демократизація на-

вчально-виховного процесу, впровадження техно-

логій співробітництва. Результатом міжособистіс-

ної взаємодії та спільної діяльності дитячому 

навчальному закладі виступає соціально-психоло-

гічний клімат [3,с.482]. Він виявляється в таких 

групових ефектах, як настрій і громадська думка, 

самопочуття та оцінки умов життя і праці людини в 

організації. Ці ефекти відображаються в міжособи-

стісних стосунках, пов'язаних зі спільною діяльні-

стю.  

Соціально-психологічний клімат групи дітей 

дошкільного віку розглядається не тільки як про-

дукт відносин, що складаються в спільній діяльно-

сті, а й як умова її ефективності. Основна проблема 

досліджень у цій галузі — з'ясування взаємозв'язку 

між окремими параметрами клімату, з одного боку, 

і виробничою задоволеністю — з іншого. Просте-

жується тісний зв’язок між соціально-психологіч-

ним кліматом і задоволеністю різними аспектами 

виробничої ситуації. Крім того, виявлено вплив рі-

зних стилів керівництва на задоволеність діяльні-

стю та її продуктивність. Демократичний клімат 

сприяє більшій задоволеності, а жорстко структу-

рований клімат — вищій продуктивності.  

Як відзначає В. П. Кутішенко [5], часто між ви-

хователями і дошкільниками може виникати смис-

ловий бар'єр. Причини його виникнення наступні: 

різне розуміння дитиною і дорослим смислу вимог, 

які висуває дорослий; неприйняття дитиною форми 

подання вимог дорослого; неприйняття дитиною 

особистості дорослого; невміння вихователя ви-

явити справжні мотиви поведінки; постійне засто-

сування вихователем одних і тих самих прийомів 

виховної роботи; негативне емоційне переживання 

дошкільника через неадекватного покарання. 

Таким чином, у дошкільному віці виникають 

первинні моральні настанови, передусім розріз-

нення того, що є добрим і поганим. Вони форму-

ються разом з естетичними, тому для малюків кра-

сиве не може бути поганим. Дитина цього віку 

вже не може жити у безладі. Все, що бачить, вона 

намагається впорядкувати, збагнути закономірні 

відношення навколишнього світу, що є свідчен-

ням виникнення первинного, хоча ще схематич-

ного дитячого світогляду. У процесі виховання ві-

дбувається засвоєння необхідних моральних норм, 

форм і правил культурної поведінки. Усвідомлені 

малюком норми і правила починають керувати 

його поведінкою, перетворювати його дії на дові-

льні та морально регульовані вчинки. Це засвідчує 

появу довільної моральної саморегуляції. Результа-

тивність виховання дітей залежить від дотримання 
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від якостей особистості вихователя, побудови соці-

ально-психологічного клімату, стилю психолого-

педагогічної діяльності, норм педагогічної етики, 

рівня розвитку комунікативних умінь.  

Все вищесказане дає можливість стверджувати 

наступне: 

1. Саморегуляція поведінки в структурі само-

свідомості передбачає момент включеності в неї ре-

зультатів самопізнання і емоційно-ціннісного став-

лення до себе на всіх етапах здійснення поведінко-

вого акту, починаючи від мотивуючих компонентів 

і закінчуючи власною оцінкою досягнутого ефекту 

поведінки.  

2. Центральним новоутворенням старшого 

дошкільного віку стає саморегуляція поведінки 

особистості, яка підпорядковується певним соціа-

льним та моральним нормам та формується в ігро-

вій діяльності. Довільність поширює можливості 

дитини погоджувати свої бажання з бажаннями ін-

ших людей. В дошкільному віці саморегуляція по-

ведінки є однією з основних психічних показників 

розвитку.  

3. На розвиток саморегуляції особистості до-

шкільника впливають саме об’єктивні та суб’єкти-

вні детермінанти. До об'єктивних детермінантів на-

лежать макросоціальні і мікросоціальні умови та 

психосоматичні чинники. Макросоціальними умо-

вами є рівень економічного та культурного розви-

тку суспільства, існуюча система освіти, рівень со-

ціальної турботи про дитину, національні традиції 

виховання тощо. Мікросоціальні умови — це малі 

групи (сім'я, дитячий садок), характер спілкування 

в них, взаємодія, цінності, які вони культивують. 

До психосоматичних чинників належать генотип, 

особливості пренатального, натального і постната-

льного розвитку дитини, стан її здоров'я. До 

суб’єктивних належать активність дитини (поведі-

нка, діяльність, спілкування, пізнання, самопіз-

нання), особливості спонукальної (мотиваційної) 

сфери, свідомості та самосвідомості. 

Таким чином, соціально компетентна дитина 

здатна відчувати своє місце у системі стосунків лю-

дей, адекватно поводити себе. Цілеспрямований 

процес залучення дитини до цінностей людства і 

конкретного суспільства починається у дитинстві. 

Успішність цього процесу залежить від єдності мо-

ральної свідомості і поведінки, та систематичного 

цілеспрямованого впливу вихователя та батьків. 

Визначальною у цьому є роль дорослого як «соціа-

льного провідника», зразка для наслідування, орга-

нізатора соціального досвіду дитини. Отже, особ-

ливо значні зміни відбуваються у мотиваційній 

сфері дитини-дошкільника, що виявляються у роз-

витку мотивів поведінки, а на етапі старшого до-

шкільного віку вони набувають супідрядності – під-

порядкованості певній вищій меті. Тому, відсут-

ність цілеспрямованих впливів до формування 

саморегуляції поведінки в дошкільному віці буде 

важко компенсувати у подальші роки. 
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Анотація. 

Для розсівання твердих мінеральних добрив в господарствах України використовуються кузовні ма-

шини, з відцентровими робочими органами. Недосконалість їх конструкцій призводить до високої нерів-

номірності внесення добрив, що негативно відбивається на врожайності, тому є потреба в розробці те-

хнічних рішень, спрямованих на поліпшення якості внесення добрив. 

Abstract. 

For application of solid mineral fertilizers in farms of Ukraine body machines with centrifugal working bod-

ies are used. The imperfection of their designs leads to high uneven application of fertilizers, which negatively 

affects the yield, so there is a need to develop technical solutions aimed at improving the quality of fertilizer 

application. 
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Постановка проблеми.  
Для кожної сільськогосподарської культури в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах існують 

оптимальні дози внесення добрив. Способи і строки 

внесення залежать від біологічних і сортових особ-

ливостей культури, попередників, ґрунтових умов, 

можливостей конкретного господарства. Показни-

ками агротехнічних вимог до виконання операції 

внесення мінеральних добрив є нерівномірність ро-

зподілу по ширині захвату (20 %), ходу руху агре-

гата (10 %) не стабільність дози внесення. Сучасні 

машини для внесення мінеральних добрив забезпе-

чують досягнення перших двох показників, проте 

останній показник може перевищувати до трьох ра-

зів, що може призвести до строкатості посівів і зни-

ження врожайності [3-4]. 

Aналіз останніх досліджень і публікацій. 

Установлено [6], що нерівномірне внесення мінера-

льних добрив та вапна призводить до суттєвих 

втрат врожаю та погіршення його якості. До нега-

тивних на слідків слід також віднести забруднення 

навколишнього середовища. 

Основним недоліком відцентрових машин для 

внесення мінеральних добрив є:  

— нестабільність дози їх внесення. 

Зрозуміло, що якість розкидання сучасними 

машинами треба підвищити, але це вимагає суттє-

вих витрат. Тому, при удосконаленні технічного рі-

вня машин треба орієнтуватись на економічно об-

ґрунтовані межі. Все це вказує на необхідність по-

дальших досліджень процесу внесення добрив. Під 

час аналітичних досліджень нами була створена ма-

тематична модель внесення гранульованих добрив 

відцентровим дисковим апаратом і запропонована 

конструктивна схема розкидача власної конструк-

ція яка стабілізує надходження добрив на розсіва-

льний орнан.  

Формулювання цілей статті. Підвищення ефе-

ктивності процесу подачі мінеральних добрив на 

відцентрові робочі органи шляхом удосконалення 

розкидача, та набуття ним нових можлтвостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Конструкційно-технологічна схема транспор-

тно технологічного засобу на базі розкидача МРД – 

8 представлена [1] на рис. 1.  
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Рис. 1 – Схема універсального транспортно – технологічного засобу. 1 – рама; 2 – ведений вал; 

3 – опорні колеса; 4 – кузов; 5 – днище; 6 – живильник; 7 – ведений вал; 8 – жолоб; 9 – лопатки; 

10 – розсівні робочі органи; 11 – накопичувальний бункер; 12 – гідравлічний привід; 13 – гвинтовий 

конвеєр; 14 – шарнір; 15 – задня стінка кузова; 16 – випускна щілина; 17 – заслінка. 

 

Метою теоретичних досліджень, являється аналіз факторів, які впливають на стабільність надхо-

дження добрив із кузова на розсівальний робочий орган [8]. 

Головним критерієм для забезпечення стабільного надходження добрив із кузова на розсівальний ор-

ган є їх насипна щільність, яку можна визначити за формулою: 
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де  п   густина самих частинок добрив, кг/м3; 
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uV  - об’єм загальної вихідної частини, м3; 

  - порозність даного шару; 

V  - відносна вологість матеріалу, %; 

При русі машини по полю добрива ущільнюються через вібрацію кузова їх загальний об’єм зменшу-

ється і збільшується насипна щільність [2]. При цьому насипна щільність буде рахуватись по формулі:  
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де  V  - об’єм, займаний не ущільненими добривами, м3 

  .V b h u q h l        

де  l  - довжина бункера, м 
'

'V  - об’єм, що заміняється ущільненнями добривами м3: 
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VVV '
,      (4) 

де  V  - зміна об’єму внаслідок ущільнення, м3: 

     lhbfqhhV  2 . 

Підставляючи 
',' VV  в формулу (3) і виконавши алгебраїчні перетворення, отримаємо залежність 

h  від коефіцієнта динамічного зусилля: 
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Визначимо теоретично коефіцієнт динамічного ущільнення від вібрацій при русі.  

Залежність пластичної деформації від величини шару отримаємо, якщо візьмемо першу похідну:  
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При деякій висоті 
gh  пластична деформація не відбувається: 0hgx . 0x ; 

gx hh   тоді пос-

тійна інтегрування дорівнює: 
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Критична висота, на якій починається пластична деформація: 
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Звідси можна побудувати графік пластичної деформації від висоти h . 

 
Рис. 2 - Залежність пластичної деформації від висоти h  

 

На похилій висоті бункера висота добрив зменшується, тому знижується ущільнення пл.h X  [7]. 

Розрахуємо залежність h  від координати 1L  

1h L tg       (10) 

Підставляючи даний вираз, отримаємо залежність ущільнення від координати 1L : 
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Це дає можливість визначити ущільнення по всій ширині бункера [2-5]. 

2
1

bB
L


  

 
Рис. 3 - Схема ущільнення матеріалу по всій ширині бункера 

 

Використовуючи формули (4) отримаємо залежність від ущільнення h : 
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tghbhhbtghh











2

2'
. 

Звідси побудуємо залежність насипної щільності від висоти hx : (рис. 3) 

 

Рис. 3 - Графік залежності насипної щільності від висоти hx1 - верхній рівень; 2 – середній рівень; 

3 – нижній рівень. 

 

Наведені дані свідчать про наявність під час 

руху машини для розсівання мінеральних добрив 

зміни їх насипної щільності, що призведе до неста-

більності їх надходження на розсівальний робочий 

орган і вимагає конструктивних заходів для покра-

щення цієї ситуації. 

 

Висновки.  
1. Отримано рівняння регресії, яке описує за-

кономірність ущільнення мінеральних добрив у ку-

зові машини по мірі його випорожнення. Встанов-

лено, що зміна висоти шару добрив від 0,1 м до 1,0 

м призводить до зростання насипної щільності доб-

рив за висотою їх шару: від 35 до 8 кг/м3. 
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2. Відхилення подачі мінеральних добрив з 

кузова транспортно-технологічного засобу на роз-

сівні робочі органи по мірі випорожнення кузова не 

перевищувало 3%, в той час як у базової машини 

воно становило більше 20%. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается применение современных информационных технологий для анализа дан-

ных. Отражается необходимость структурирования данных, а также делается акцент на влиянии раз-

ного доступа к информации на процесс принятия управленческих решений.  

Abstract. 

The article discusses the use of modern information technologies. The necessity of data structuring is re-

flected, as well as an emphasis is placed on the influence of different access to information on the process of 

making managerial decisions. 
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Keywords: information technology, data analysis, decision making, statistics, correlation dependences, ef-

fective management. 

 

Распространение данных в экономике откры-

вает широкие возможности для ее роста за счет по-

вышения эффективности структуры управления, а 

также за счет внедрения инновационных подходов. 

Такой рост сопровождается некоторыми пробле-

мами, которые необходимо решить. Среди которых 

можно выделить: рынки данных не являются досто-

верными, что сопровождается риском слишком 

быстрого роста количества недостоверных данных; 

сдерживание распространения данных, которые 

могут повлиять на принятие управленческих реше-

ний для личных выгод и сдерживания конкуренции 
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в соответствующей отрасли; недостаточный уро-

вень безопасности данных; отсутствие координа-

ции между участниками системы в целом, в связи с 

чем, есть риск развития лишь фрагментарных объ-

единений [4].  

Данные уже давно имеют важное значение в 

экономической деятельности. С давних времен 

проводились различные мероприятия по сбору и 

систематизации данных. Сам по себе сбор всегда 

подразумевает некоторый компромисс между же-

ланием сохранить конфиденциальность своих дан-

ных и желанием получить из этого коммерческую 

или какую-то иную выгоду.  

Развитие современных технологий привели к 

взрывному росту экономической значимости дан-

ных. В первую очередь это связано с удешевлением 

процесса сбора и хранения данных. Появление но-

вых технологий позволили использовать данные во 

всех областях экономики, будь то медицина, фар-

мацевтика, логистика, космос, транспорт, строи-

тельство и т.д. 

При принятии верных управленческих реше-

ний одним из ключевых элементов является гра-

мотно выстроенная система классификации стати-

стической информации. Равный доступ к информа-

ции всем участникам системы позволяет сохранить 

баланс на рынке и не допустить монополии. Особое 

внимание при этом стоит обратить на новых участ-

ников системы, которые еще не успели накопить 

собственный опыт, необходимый для принятия 

управленческих решений. Доступ к объективной 

статистической информации в отрасли позволит 

обеспечить их поступательное развитие [4].  

Рассмотрим процедуру, позволяющая полу-

чить объективные данные, опираясь на общедо-

ступные данные, для начала рассмотрим случай-

ный вектор, распределенный по многомерному 

нормальному закону 

T
nXXXX ),,,( 21   

Процедура перехода к нормированной случай-

ной величине подробно описана в работах[1-3]. На 

основе алгоритма перехода к такой величине, 

можно сделать вывод, что Z  есть случайный век-

тор, представляющий собой некоррелированные, 

нормально распределенные компоненты.  

Описанная выше задача представляет собой за-

дачу диагонализации матрицы Y . Для решения 

поставленной задачи следует найти собственные 

вектора корреляционной матрицы, из которых, как 

столбцов, составлена матрица T . Собственные 

значения определяют дисперсию вектора Z . 

На основе представленных выводов и заключе-

ний, получаем схему генерации случайного нор-

мального вектора с наперёд заданной матрицей 

парных корреляций. Для начала необходимо задать 

матрицу парных корреляций  , затем вычисляем 

собственные значения i , ni ,,1 . Задача 

имеет решение ввиду симметричности матрицы 
, а также её положительной определенности, стоит 

отметить, что оно находится для 0i . После 

проведенных вычислительных операции для каж-

дого собственного значения i определяется соб-

ственный вектор, затем из них, как из столбцов со-

ставляется матрица T . После чего генерируруются 

нормальные независимые случайные величины iZ

, ni ,,1 , причем 0)( iZE , 

ni ,,1  и iiZD )( . В заключении 

необходимо провести линейное преобразование 

T
nZZTTZX ),,( 1   [1-3].  

На основе разработанной схемы генерации 

многомерного случайного вектора можно получить 

данные, которые служат необходимым элементом 

для выработки различных управленческих решений 

и принятию лучшего из них. В первую очередь та-

кая процедура будет представлять интерес для тех 

предприятий, которые только начинают работать в 

соответствующей отрасли. Для таких предприятий 

крайне важно на начальном этапе добиться устой-

чивого положения на рынке. По нашему мнению, 

сложная экономическая ситуация на краткосроч-

ном горизонте говорит не о необходимости пере-

смотра долгосрочного развития, а о необходимости 

«поднять планку» темпов социально-экономиче-

ского развития и принять меры. Поэтому предлага-

емый подход как раз будет служить одним из ин-

струментов, который позволит преодолеть это 

сложное время и сохранить позиции. 
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Среди непродовольственных товаров у населе-

ния особым спросом пользуются сплит-системы и 

кондиционеры.  

Как показал анализ отказов сплит-систем, по-

ступающих в ремонт, одной из наиболее часто 

встречающихся неисправностей (до 20% является 

засорение внутренних полостей герметичной си-

стемы холодильных агрегатов и, в первую очередь, 

фильтр – осушителей). 

Отложение загрязнений на внутренних по-

верхностях элементов герметичного агрегата сни-

жает их проходимость, что вызывает снижение ра-

ботоспособности холодильной машины и, в конеч-

ном итоге, приводит к её отказу. Поэтому особый 

интерес представляет предельно допустимые 

нормы засорения фильтр-осушителей сплит-си-

стем, при которых они являются неработоспособ-

ными. 

В связи с этим автором были проведены тепло-

энергетические испытания холодильного агрегата 

сплит-системы в условиях засорения фильтр-осу-

шителя. 

Холодопроизводительность является основ-

ным параметром работоспособности холодильного 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-28115-40-43
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агрегата. Она находится в зависимости от массо-

вого расхода холодильного агента. В результате ка-

лориметрирования агрегата получили зависимости 

его холодопроизводительности от массового рас-

хода рабочего тела. 

В условиях реального засорения фильтр–осу-

шителей массовый расход холодильного агента из-

меняется от 0,4 до 1,8·10-3 кг/с, соответственно хо-

лодопроизводительность агрегата снижается от 237 

до 53 Вт  

(Приложения К,Л.М). 

При этом на изменение рассматриваемых по-

казателей, в первую очередь, влияет температура 

кипения холодильного агента, затем степень засо-

рения фильтр-осушителя и температура окружаю-

щего воздуха. 

Результаты определения холодопроизводи-

тельности агрегата при различной степени засоре-

ния его жидкостной линии и номинальной темпера-

туре кипения хладона представлены на рисунке 3.3. 

Полученные зависимости описываются уравне-

нием вида: 

y = Aebx   (3.4) 

где А, b - эмпирические коэффициенты, зави-

сящие от температурного режима работы герметич-

ного агрегата и перепада давления хладона на 

фильтр-осушителе. 

 

 

y = 25,491e1,9138x R2 = 0,9383
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1, 2, 3 – соответственно при перепадах давления 16,1; 48,3; 96,6 кПа 

Рисунок 3.3 Зависимость холодопроизводительности от массового расхода  

холодильного агента. 

 

Согласно данных головного конструкторско-

технологического бюро ООО "АТЛАНТ" допусти-

мое отклонение холодопроизводительности герме-

тичных агрегатов бытовых холодильников состав-

ляет минус 7% от номинального значения. Анало-

гичные требования относительно предельных 

отклонений холодопроизводительности, согласно 

ГОСТ 17008-85, предъявляются и к герметичным 

хладоновым компрессорам, применяемым в быто-

вых холодильных приборах. 

С целью определения предельных значений 

перепадов давлений, создаваемых засоренными 

фильтр-осушителями, обуславливающими сниже-

ние производительности агрегата ниже допусти-

мого уровня, получили относительные характери-

стики холодопроизводительности, которые пред-

ставлены на рис. 3.4. Полученные характеристики 

описываются уравнением вида: 

y = Ax - B   (3.5) 

где A, B - эмпирические коэффициенты, зави-

сящие от температуры кипения хладона и окружа-

ющего воздуха. 

 
1, 2, 3, 4, 5 – соответственно при температурах окружающего воздуха 289, 291, 298, 305, 316К 

Рисунок 3.4 Зависимость холодопроизводительности агрегата от перепада давления на жидкостной 

линии. 
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1, 2, 3 – соответственно при температурах 243, 253, 263К 

Рисунок 3.5 Относительное снижение холодопроизводительности агрегата. 
 
Изменение перепада давления хладона на жид-

костной линии герметичного агрегата от 0 до 96,6 
кПа вызывает уменьшение холодопроизводитель-
ности от 0 до 19,5 %. При этом больший процент 
снижения производительности соответствует более 
низким значениям температуры кипения холодиль-
ного агента. 

Учитывая, что допустимой величиной сниже-
ния холодопроизводительности герметичных агре-
гатов бытовых холодильников является значение 
Qoarp = 7 %, определили предельные значения пере-
падов давления хладона ∆Рпр, вызывающие измене-
ние его холодопроизводительности ниже допусти-
мого уровня для температур кипения, соответству-
ющих реальным условиям эксплуатации. 

Из рис. 3.5 следует, что при температуре окру-
жающего воздуха То.в=298К значения ∆Рпр для тем-
ператур кипения хладона 263К составляют соответ-
ственно величины 16,2; 28,4 и 45,3 кПа. Дальней-
шее увеличение перепада давления приводит к 
отказу холодильного прибора, так как его основной 
функциональный показатель - холодопроизводи-
тельность выходит за пределы, регламентирован-
ные нормативно-технической документацией. 

Учитывая, что на величину холодопроизводи-
тельности, в первую очередь, влияет температур-
ный режим работы холодильной машины [197], 
определили ее зависимость от температур кипения 
холодильного агента То и окружающего воздуха 
Тов. 

В данных условиях наблюдали снижение холо-
допроизводительности в зависимости от увеличе-
ния перепада давления на фильтр–осушителе и тем-
пературы окружающего воздуха, а также от сниже-
ния температуры кипения хладона. 

Наибольшее влияние на степень снижения хо-
лодопроизводительности агрегата оказывают тем-
пература кипения холодильного агента перепада 
давления на фильтр-осушителе /до 19,5 %/ и в мень-
шей мере - температура окружающего воздуха /до 
1,7 %/. 

Выводы: полученные результаты показывают, 
что засорение фильтр-осушителя является наибо-
лее неблагоприятным эксплуатационным фактором 
для морозильников и холодильников тропического 
исполнения, эксплуатирующихся при высоких тем-
пературах окружающего воздуха. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены информационные технологии для управления потоковыми процессами в ло-

гистике, показана важность логистических процессов, а также их непосредственное влияние на создание 
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Abstract. 

The article discusses information technologies for the management of flow processes in logistics, shows the 
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materials management system. The applied IT solutions in the field of logistics are considered, as well as compar-

ative analysis of software products for construction of a delivery route is carried out. 
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В настоящее время рыночные отношения фор-

мируются в условиях постоянной неустойчивости и 

высокой конкуренции. Для достижения успеха со-

временный предприниматель должен использовать 

не только маркетинговые методы, но и применять 

современные высокоэффективные способы и ме-

тоды управления потоковыми процессами, которые 

способствуют значительному повышению конку-

рентоспособности его предприятия. Наиболее про-

грессивным направлением в этой области является 

логистика.  

Основной целью логистики является повыше-

ние конкурентоспособности предприятия за счет 

совершенствования процесса движения товаров, 

создания оптимальной системы управления мате-

риальными и информационными потоками [1].  

Развитие концепций цепочки поставок в по-

следние годы позволяет расширить взгляд на логи-

стику. Происходит трансформация компаний из 

функционально ориентированных организаций в 

процессно-ориентированные организации, причем 

это правило работает не только для отдельных про-

цессов и отдельных компаний, но и всех звеньев це-

почки поставок. Общим элементом, связывающим 

различные подходы к логистике, являются матери-

альные потоки, которыми необходимо грамотно 

управлять. В настоящее время важность логистики 

возросла, в том числе в связи с пандемией COVID 

19, а требования к логистическим системам вы-

росли. Можно отметить две основные области, в 

которых логистика необходима для эффективной 

работы производственных систем: поставка ком-

плектующих, необходимых для производства това-

ров (цепочки поставок); материальные потоки в 

сложных производственно-монтажных системах 

(производственная логистика). В настоящее время 

мы используем Интернет вещей, искусственный 

интеллект (ИИ), умное производство, облачные вы-

числения, аддитивное производство (3D-печать), 

интеллектуальное снабжение, причем в каждой из 

этих областей уже есть методы и инструменты для 

выполнения определенных процессов: взаимное 

использование автоматизированного сбора, обра-

ботки и обмена данными по всей цепочке поставок. 

Внедряются новые ИТ-решения (например, си-

стема управления производством MES или систему 

управления складом WMS). Современные произ-

водственные системы, ведущие к высокой произво-

дительности, требуют очень хорошей логистиче-

ской поддержки. Одной из наиболее важных целей 

стратегического и оперативного управления цепоч-

кой поставок должно быть управление рисками и 

непрерывностью цепочки поставок с особым упо-

ром на безопасность, надежность и поддержание 

непрерывности поставок в кризисных ситуациях. 

Системный подход к проектированию логистиче-

ских процессов предложен многими авторами, 

например, транспорт является важным элементом в 

цепочках поставок, и планирование использования 

транспорта требует применения различных моде-

лей, часто имитационных. Для решения задачи, свя-

занной с оценкой эффективности цепочки поста-

вок, авторами предлагаются одно- и многокритери-

альные модели принятия решений, позволяющие 
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оценивать эффективность в техническом, экономи-

ческом и качественном аспектах, причем слож-

ность современных производственных и логистиче-

ских систем требует многокритериальных индика-

торов принятия решений [2]. В отношении 

современных цифровых предприятий авторами 

предлагается системный подход к оптимизации це-

почки создания стоимости. Используя интегриро-

ванные программные решения, можно создать циф-

ровое изображение всей цепочки создания стоимо-

сти. Широкое применение в настоящее время 

нашли киберфизические производственные си-

стемы (CPPS), («умные» сети электроснабжения, 

системы управления «умным» транспортом, авто-

матизированные системы управления в производ-

стве и сельском хозяйстве [3]. Помимо высоких 

стандартов качества продукции и процесса, такие 

логистические факторы как: сроки поставки, воз-

можность выполнения и их надежность могут по-

степенно стать возможностями для дифференциа-

ции рынка. Таким образом, цель состоит в том, 

чтобы организовать весь материальный поток в це-

почке поставок, от закупки сырья и предваритель-

ных продуктов, через весь производственный про-

цесс, включая все стадии промежуточного хране-

ния, до поставщиков-дистрибьюторов или, в 

зависимости от обстоятельств, внешних клиентов 

таким образом, чтобы фирма могла реагировать на 

изменения рынка в кратчайшие сроки. Основная 

цель производственной логистики может быть 

сформулирована, как стремление к увеличению 

возможностей доставки и надежности при мини-

мально возможных логистических и производ-

ственных затратах. Таким образом, долгосрочный 

успех на рынке определяется производственными 

затратами, надежностью и возможностью поставок. 

Многие задачи логистики в компаниях сосредото-

чены на процессах, связанных с заказами, постав-

кой материалов, закупками, хранением и распреде-

лением продуктов. Однако в производственной 

компании самый трудоемкий процесс это произ-

водство товаров. Производство заставляет поток 

материала проходить через отдельные производ-

ственные ячейки (станции) в компании. Этот поток 

зависит от многих факторов, наиболее важным из 

которых является структура производственной си-

стемы. Для определения ключевых показателей эф-

фективности компании необходимо умелое исполь-

зование количественных методов, предлагаемых 

современной наукой и технологиями. Отсюда появ-

ляются новые концепции и задачи производствен-

ной логистики. В качестве метода устранения по-

терь рекомендуют бережливое производство, бе-

режливое мышление путем создания потока 

создания ценности в компании. Проще говоря, бе-

режливые действия можно описать как процессы 

постоянного устранения потерь. При таком под-

ходе важнейшей задачей производственных систем 

является поддержание непрерывности материаль-

ных потоков, а также постоянное улучшение непре-

рывности. Термин логистическая инженерия отно-

сительно редко используется в странах Европы, в 

отличие от США, где логистическая инженерия 

широко используется для решения различных про-

блем, связанных с проектированием и реализацией 

логистических процессов. Практика логистиче-

ского инжиниринга осуществляется на протяжении 

всего жизненного цикла системы путем проведения 

итеративного процесса анализа возможности под-

держки и выполнения исследований для оптимиза-

ции затрат и требований к системе, логистике и 

производительности. Логистическая инженерия 

как дисциплина очень важный аспект системного 

проектирования, который также включает в себя 

повышение надежности. Это наука и процесс, по-

средством которых надежность, ремонтопригод-

ность и доступность воплощаются в продуктах или 

системах. Инженеры по логистике работают со 

сложными математическими моделями, которые 

учитывают такие элементы, как среднее время 

наработки на отказ (MTBF), среднее время нара-

ботки до отказа (MTTF), среднее время ремонта 

(MTTR), анализ режимов и последствий отказа 

(FMEA), статистические распределения, теория 

массового обслуживания и множество других кате-

горий. Задача логистического инжиниринга в ком-

пании разработать и подготовить систему дей-

ствий, которая, используя законы и правила логи-

стики, а также другие науки, позволит реализовать 

логистические задачи, поддерживающие достиже-

ние результатов, указанных в стратегии компании. 

Действия должны быть сосредоточены на том, как 

изготовлено изделие и как предоставляется услуга. 

Основные стратегии могут включать: высокое ка-

чество обслуживания клиентов, мировой производ-

ственный класс, желаемая (удельная) производи-

тельность, получение конкретных деловых и техни-

ческих показателей. Логистические методы и 

инструменты, используемые в логистике компании, 

широко известны. Их применение зависит (в допол-

нение к принятой стратегии) от потенциала, знаний 

и навыков технической и управленческой команды 

и области деятельности. Таким образом, разработка 

эффективных маршрутов и планов перевозок спо-

собствует своевременному и бесперебойному вы-

полнению поставок продукции, эффективному вза-

имодействию организаций-поставщиков, организа-

ций-получателей и автотранспортных организаций, 

что делает задачу оптимизации маршрутизации 

транспортных средств особо актуальной. Суще-

ствуют значительное количество программных 

продуктов для построения маршрута доставки, 

сравнительный анализ таких продуктов приведен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ программных продуктов для построения маршрутов доставки 

Критерий сравне-

ния\Программный про-

дукт 

Значимость 

критерия 

«Муравьиная 

логистика» 

«Умная ло-

гистика» 
«TopLogistic» 

«Логистика. 

Управление 

перевозками» 

Функциональ-ные воз-

мож-ности 
4 4 5 4 5 

Цена 2,5 2 2 3 4 

Удобство интерфейса 2 4 5 4 5 

Наличие мобильной вер-

сии 
1 5 5 5 5 

Возможность интеграции 

(в частности 1С) 
1,5 3 0 3 5 

Итоговая оценка  38,5 40 41 52,5 

 

Все вышеперечисленные программные про-

дукты имеют достаточный функционал для реше-

ния выбранной задачи, однако их покупка влечет за 

собой большую переплату за функциональные воз-

можности системы, которыми нет необходимости 

пользоваться. Кроме того, сохраняя авторское 

право, любой купленный программный продукт по-

ставляется без исходных кодов программных моду-

лей, и каждая дополнительная настройка или изме-

нение каких-либо условий работы связаны с допол-

нительной оплатой. Также пользователь не имеет 

возможности получить достоверную и полную ин-

формацию о методе, использующемся в программе, 

и это не позволяет ему оценить оптимальность 

найденного решения, а следовательно и эффектив-

ность использования того или иного программного 

продукта. 
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In the last two or three years, the weaving industry, 

which is a branch of the textile industry, has also been 

developing rapidly. Weaving enterprises are equipped 

with modern electrically controlled looms. This year, 

the Urgut textile enterprise which is the only enterprise 

in Central Asia equipped with Chinese hydraulic 

knitting looms [1] in Urgut district, was launched in 

August-September 2020 in collaboration with 

researchers from the Tashkent Institute of Textile and 

Light Industry. 

At present, the company produces blankets, quilts 

and shirts.It's used fiber yarns with a texture of 8.3 tex 

and weft 22.2 tex polyester in the textile body.Research 

is also underway to determine the properties of 27 

textile yarns made of rogoz fiber using back yarns. 

Physical and mechanical features of raw and dyed 

finished fabrics with new fiber content produced on 

hydraulic looms were tested in the laboratory of TTESI 

"CENTEXUZ" on the basis of international standards 

(GOST-292998-2005) [2]. The test results are given in 

the table below. 
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Physical and mechanical features of raw and finished fabrics with new composition 

№ Indicators Units The raw texture is white Dyed finished fabric 

1. Density of fiber surface г/м2 82,0 87,7 

2. Air permeability См3/ см2, сек. 48,36 23,34 

3. Friction resistance Цикл 3200 4500 

4. 

Break resistance 

Body of yarn 

Weft Yarn 

Н 

 

310,3 

74,67 

 

505,33 

204,67 

5. 

Stretching at break 

Body of thread 

Weft Yarn 

% 

 

16,00 

12,67 

 

20,33 

11,33 

6. 

Density 

Body of thread 

Weft yarn 

1 дм. 

 

286 

220 

 

300 

240 

 

The density of the tan yarns of the raw fabric given 

in the table is 286 ip / dm for body yarns and 220 ip / 

dm for weft yarns. and the density of the body yarns of 

the dyed finished fabric is 320 yarns / dm., and the 

density of the weft yarns is 240 yarns / dm. is formed. 

This means that the density of the body and weft yarns 

increases after the raw fabric is dyed. The analysis of 

the given table shows that the surface density of the raw 

fabric in the undyed white dye woven on the hydraulic 

weaving machine increases by 6.95% after the dyeing. 

As the density of the dyed yarns decreases by 2.1 times 

the air permeability of the fabric, it can be assessed as 

an increase in the ability of heat, moisture not to let the 

fabric out from the inside and not to let it in from the 

outside. 

That is, it allows the fiber to be used as a special 

fiber as well. It can be seen from the table that the 

abrasion resistance of raw fabric and dyed finished 

fabric is 1.4 times higher than that of dyed fabric. This 

means that the service life of this fabric will be longer 

after it has been painted. 

Now we see that one of the main indicators of this 

fabric is the rip resistance of raw fabric and dyed 

finished fabric, where the finished fabric is 1.6 times 

higher on the body yarns and 2.7 times higher on the 

weft yarns than the raw fabric. The elongation at the rip 

of the yarn in the fabric is slightly reduced by 27% on 

the weft yarn. 

In this study, the properties of polyester yarns with 

8.3 tex used as weft yarn and 22.2 tex used as weft yarn 

were tested. The graph of the test results is shown in 

Figures 1 and 2. 

 
1- Picture. Graph of strength and elongation of single-strand yarn to pre-weaving break. 

 

The graph of tensile strength and elongation of a 

single 8.3-textile yarn is shown in Figure 1, 276 -280 

sN. under the influence of the force in them the thread 

is ripped. The current elongation is on average 21%. 

The graph of tensile strength and elongation of a 

single 22.2 text weft rope is shown in Figure 2, 585 sN. 

The thread ripped under the force of The current 

elongation is on average 25%. The tensile strength of 

the weft yarn is explained by the fact that its linear 

density is two and a half times higher than that of the 

tan yarn.  

The ripped elongation of the weft thread is also 

higher than that of the body thread but does not differ 

much. Hence, the increase in the linear densities of 

polyester yarns does not appear to have a proportional 

effect on their elongation. 
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1- Figure 2. Graph of firm for the rip and elongation of a single weft yarn to pre-weaving. 

 

Scientific work is underway to ensure that the 

woven fabric meets the state standard and the level of 

consumption. There are also issues of weaving using 

natural fiber mix yarns as weft yarns. 
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Аннотация. 

Дисциплина «Физическое воспитание» в заведениях высшего образования - это мера комплексного 

воздействия различных средств и методов общей и профессионально-прикладной физической культуры 

на личность будущего молодого специалиста. В практике физического воспитания достаточно попу-

лярны различные инновационные технологии. В статье показана эффективность внедрения черлидинга в 

учебный процесс, его влияние на физическую подготовленность и умственную работоспособность сту-

дентов. Проанализированы данные физической подготовленности студентов-первокурсников, предло-

жен вариант решения проблемы формирования у них устойчивого интереса к физической культуре и ве-

дению здорового образа жизни. Говориться о необходимости оценки уровня физической подготовленно-

сти студентов в конце семестра и за год [1. стр.28]. 

 Изучены работы авторов по данной проблеме, проведено тестирование, оценен уровень физической 

подготовленности студентов, скорректировано содержание занятий, предложены руководящие прин-

ципы для успешной ее реализации. 

Abstract. 

The discipline "Physical education" at the university is a measure of the complex impact of various means 

and methods of general and professionally applied physical culture on the personality of a future specialist. Var-

ious innovative technologies are quite popular in the practice of physical education. The article shows the effec-

tiveness of introducing cheerleading into the educational process, its effect on physical fitness and mental perfor-

mance of students. The data of physical fitness of first-year students are analyzed, a variant of solving the problem 

of the formation of their sustainable interest in physical culture and healthy lifestyle is proposed. To talk about the 

need to assess the level of physical fitness of students at the end of the semester and for the year, [1. page 28]. 

The authors' works on this problem were studied, testing was carried out, the level of physical fitness of 

students was assessed, the content of classes was adjusted, and guidelines for its successful implementation were 

proposed.  

 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, инновационные технологии, мотивация, здоро-

вый образ жизни, заведения высшего образования. 

Keywords: physical education, students, innovative technologies, motivation, healthy lifestyle, institutions of 

higher education. 

 

Технический прогресс, стремительное разви-

тие науки и постоянно увеличивающееся количе-

ство новой информации, необходимой современ-

ному молодому специалисту, делают учебную дея-

тельность студента все более интенсивной и 

насыщенной. Соответственно возрастает значение 

физической культуры как средства оптимизации 

режима жизни, активного отдыха, сохранения и по-

вышения работоспособности студентов на протя-

жении всего периода обучения. Повышение моти-

вации к занятиям физическими упражнениями во 

многом зависит от использования новых, нетради-

ционных видов физической активности. Один из 

таких видов - черлидинг, основан на синтезе аэро-

бики, спортивных танцев, акробатики, современ-

ных шоу-программ [2.c.24]. 

В настоящее время черлидинг - это сегмент 

мировой индустрии спорта и развлечений, который 

активно развивается во многих странах, в том числе 

и в Украине. Черлидинг, как новый, инновацион-

ный вид, является прекрасным средством эстетиче-

ского развития и нравственного воспитания студен-

ток. Внедрение черлидинга в образовательную 

практику дает возможность для развития творче-

ских способностей занимающихся, моторики, по-

вышения функциональных возможностей орга-

низма, формирования различных двигательных 

навыков. 

Возникает проблемная ситуация, в основе ко-

торой лежит потребность науки и практики в зна-

ниях об использовании черлидинга в системе физи-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-28115-49-52
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ческого воспитания в заведениях высшего образо-

вания и недостаток информации о влиянии этого 

вида деятельности на организм студенток, поэтому 

наше исследование имеет особое, необходимо важ-

ное значение. Повышение качества учебного про-

цесса на сегодня актуален, а внедрения средств чер-

лидинга в систему занятий по физическому воспи-

танию – необходимым. 

Активность посредством занятий черлидингом 

способствует скорейшей успешной адаптации сту-

дентов к условиям обучения в учебных заведениях, 

решению главной задачи высшего юридического 

образования: приобретению студентами професси-

ональных юридических знаний, которые должны 

базироваться на достаточном уровне физической 

подготовки. 

Предложенная преподавателями физического 

воспитания программа черлидинга была одобрена 

на заседании кафедры как раздел общей программы 

для студентов 1 курса. Положительное влияние 

предложенной учебной программы можно увидеть 

в результате анализа уровня интеллектуального 

развития занимающихся черлидингом, а также про-

следив за достигнутым результатом в формирова-

нии гармонично развитой личности молодого спе-

циалиста. 

Анализ исследований. Современные авторы 

(Шубович М.М., Гринева Е.А., Бибикова Н.Е., Кон-

драшкина С.В., К. Олсен, С. Даль) обращаются к 

проблеме здоровья, исследуют здоровьесберегаю-

щие технологии, которые рационально применять с 

целью профилактики вредных привычек у студен-

ческой молодежи. 

Съёмова, С. Г., Корбин К.Б., Линдси Р. пред-

ставляют концепции формирования целостной лич-

ности в процессе её воспитания средствами физи-

ческой культуры. В своих работах они раскрывают 

законы успешного развития физических способно-

стей и двигательных качеств студентов, формиро-

вание у них осознанной мотивации к занятиям. 

По мнению исследователей А. Рибковского, В. 

Шигалевского, Н. Фальковой и др. уровень физиче-

ской подготовленности студентов является важней-

шим интегральным показателем готовности моло-

дежи к профессиональному обучению и дальней-

шему совершенствованию в выбранной ими 

профессии. Они подчеркивают, что необходимо ме-

нять целевые установки физического воспитания, 

уделяя больше внимания использованию иннова-

ционных приемов и методов обучения, а также при-

менению специальных педагогических технологий. 
По мнению авторов Бизе Р., Джонсон Дж. А., 

Плотникофф Р. С., Бауман А. Э. только целевое фи-
зическое воспитание позволит решать задачи под-
готовки физически крепкого поколения, растить 
его закаленным, здоровым и готовым к выполне-
нию профессиональных задач. Это подтверждает 
актуальность нашей темы и необходимость иссле-
дования с целью выбора более эффективных путей 
решения задачи физического воспитания студен-
тов. 

Цель статьи. Целью нашей статьи является 
определение влияния занятий черлидингом на уро-
вень физической подготовленности студентов, оце-
нивая подготовленность как компонент здоровья и 
успешности в обучении. 

Изложение основного материала. Прежде 
всего, необходимо рассмотреть содержание про-
граммы, участников и определить влияние черли-
динга на уровень физической подготовленности 
студентов. 

Исследования проводились на базе Нацио-
нального университета «Одесская юридическая 
академия» на Судебно-административном факуль-
тете, на факультете Международно-правовых отно-
шений и на Факультете подготовки прокуроров и 
следователей. Участвовало 305 человек 17-18 лет, 
обучающихся на 1 курсе. 

На протяжении 1 семестра на занятиях по фи-
зическому воспитанию, которые проводились по 
расписанию, уделялось особое внимание развитию 
физических качеств, необходимых для повышения 
уровня физической подготовленности студентов. 
Занятия проводились по программе, специально 
разработанной с учетом возможностей наших сту-
дентов, которая способствовала их скорейшей и 
успешной адаптации к новым, сложным условиям 
обучения. 

Особенность организации занятий по обуче-
нию основам черлидинга (по разработанной нами 
методики) предполагает применение небольших за-
грузок для достижения необходимого уровня физи-
ческой подготовленности. Такая методика дает воз-
можность выполнять синхронные элементы в мед-
ленном, среднем, а затем и в быстром темпе с 
неоднократным изменением ритма, стиля, уровней 
и плоскостей, добиваясь артистичности, музыкаль-
ности и слаженности. 

При подведении итогов практического приме-
нения программы по черлидингу студенты должны 
успешно сдать контрольные тесты, исполнить изу-
ченные движения и танцевальные связки. При кон-
троле учитывалось освоение студентами всех раз-
делов программы, а при итоговой оценке, обяза-
тельно бралось во внимание участие в 
показательных выступлениях за факультет или в 
составе сборной команды академии в течение учеб-
ного года. 

Новизна представленной программы состоит в 
том, что, на основе дифференцированного подхода 
к каждой студентке, предложен не стандартный 
подход при обучении, в разделе базовой подго-
товки черлидеров, который включает обучение ос-
новным, необходимым навыкам. Применяемая про-
грамма охватывает всестороннее развитие лично-
сти студентов; направлена на обучение, воспитание 
и развитие физических качеств, повышение уровня 
физической подготовленности; на формирование у 
них устойчивой мотивации к ведению здорового 
образа жизни, на осознанное отношение к своему 
здоровью как к ценности. 

Результаты тестирования оценивались по таб-
лице в качественной, бальной оценке и в процентах. 
Сравнителная характеристика опиралась на исход-
ные, возрастные нормы согластно статистике, при-
нимая исходный уровень за 100% (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Оценочная шкала физической подготовленности студентов 

Возраст Уровень подготовленноси 
Оценка физической подготовленности 

Процентная Бальная Качественная 

17-19 лет 

Высокий 100% - 92% 5 Отлично 

Достаточный 91% -80% 4 Хорошо 

Средний 79% -38%  3 Удовлетворительно 

Низкий 37% и ниже 2 Не сдано 

  

Показатели физической подготовленности 

студентов показали, что из 305 студентов, прини-

мавших участие в исследованиях, нормативы на 

начало экспериментальных занятий были сданы 

следующим образом: 

- на высокий уровень сдало 11 человек, что со-

ставило - 3,4%, 

- на достаточный уровень - 66 человек, что со-

ставило - 21,7%, 

- на средний уровень - 148 студентов, что со-

ставило - 48,5%, 

- на низкий уровень - 80 человек, что составило 

26,4%. 

Анализируя показатели индивидуального 

тестирования, мы отметили, что самыми низкими 

были результаты в нормативах на выносливость. 

Для улучшения этого показателя были дополни-

тельно введены упражнения на развитие выносли-

вости. И как резуьтат, по окончании эксперимента 

показатели выносливости изменились в лучшую 

сторону на 30,2%. 

Сравнительная характеристика рзельтатов те-

стирования в конце экспериментального периода 

показала положительные изменения в физической 

подготовленности студентов: 

- на высокий уровень сдало 28 человек, что со-

ставило – 8.1% (было 3.4%), 

- на достаточный уровень - 136 человек, что со-

ставило – 44.5% (было 21,7%), 

- на средний уровень - 100 студентов, что со-

ставило - 32.7% (было 48,5%), 

- на низкий уровень - 42 человек, что составило 

– 13.7% (было 26,4%). 

Не совсем корректно, нам кажется, оценивать 

студента только по сдаче контрольных нормативов. 

Оценка должна объективно отражать степень его 

успеваемости: меру усилий занимающегося отно-

сительно себя, а не в сравнении со средней стати-

стикой; оценка должна быть дифференцированной 

и зависеть от исходного уровня физической подго-

товки индивидуально каждого; результаты каче-

ства физической подготовки должны учитывать 

естественный процесс возрастного развития и сте-

пень его прогресса при систематических занятиях. 

Для изучения потребносто-мотивационной 

сферы двигательной активности, удовлетворённо-

сти организацией физического воститания в акаде-

мии, отношения к здоровому образу жизни прово-

дилось специальное анкетирование студентов. Ан-

кетирование позволило сделать выводы, что 

применение черлидинга как средства физического 

воститания способствовало повышению активно-

сти студентов на занятиях: 93% занимающихся удо-

влетворены полностью, а 7% ходили на занятия 

только для получения зачёта. 

Следует отметить, что сохраняется, к сожале-

нию, небольшое число студентов, которые недоста-

точно осознают социальную ценность здоровья, 

особенно в структуре собственной жизнедеятель-

ности: 75% опрошенных отнесло себя к спортсме-

нам и физкультурникам; 48% студентов считают 

свой двигательный режим для сохранения здоровья 

достаточным, при этом, лишь 25% студентов зани-

маются дополнительно по четыре часа в неделю; 

47% студентов считают занятия физическими 

упражнениями любой направленности необходи-

мыми для успеха в будущей профессиональной 

юридической деятельности. 

Но на вопрос: «Занимаетесь ли вы самостоя-

тельно физическими упражнениями или спортом? 

(если не занимаетесь, то почему?)» студенты отве-

тили: активно занимаюсь - 15%, устаю на занятиях 

в академии - 8,2%, не занимаюсь по состоянию здо-

ровья - 7,3%, не хватает денег - 23,5%, не могу по-

бороть себя - 27%, не знаю, где можно заняться - 

29%. 

На вопрос: «Что вы бы хотели изменить в ор-

ганизации занятий по физическому воспитанию?». 

Студенты высказали своё мнение: необходимо сни-

зить требования при выполнении контрольных нор-

мативов - 62,3%; проводить занятия по определён-

ному виду спорта, с учетом пожеланий студентов - 

28%; проводить факультативно – 25,7%; чтоб обя-

зательных занятий вообще не было, но в расписа-

ние ввели занятия по интересам и в спортивных 

секциях – 37,7%. 

По итогам наших экспериментальных занятий 

можно сделать вывод, что применения программы 

по черлидингу дало положительный результат при 

решении задач общей и специальной физической 

подготовленности студентов. Регламентирование 

содержания занятий, различные режимы физиче-

ской активности, снижение обязательных норма-

тивных требований способствует повышению мо-

тивации и активности студентов. 

Выводы. Достижению успеха в профессио-

нальной юридической деятельности способствует 

сформированная с помощью физической культуры 

общая и профессиональная культура молодого спе-

циалиста, высокий уровень физической подготов-

ленности, крепкое здоровье и выносливость. Та-

кого уровня можно достичь путем реорганизации 

учебного процесса, применения новых программ и 

технологий, обучения студента самоконтролю, 

проведению самостоятельных занятий, показав ему 

путь к здоровому образу жизни. 
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Для еще более глубокого изучения данного во-

проса необходимо и в дальнейшем проводить ис-

следования, опираясь на наш опыт работы, опыт ра-

боты других преподавателей заведений высшего 

образования в нашей стране и за рубежом. Следует 

еще более детально изучить эффект использования 

на занятиях предложенной учебной программы. 

Предлагаемый подход в обучении будет способ-

ствовать не только достижению высокого уровня 

показателей физической подготовленности студен-

тов, повышению его работоспособности и устойчи-

вости к стрессовым ситуациям, но и развитию гар-

моничной культуры личности, что положительно 

отразиться на результатах обучения выпускников, 

на овладении ими профессиональными знаниями в 

будущей юридической деятельности. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

The article examines the theoretical aspects of the socio-economic development of the region, using the ex-
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К сожалению субъекты Северного Кавказа в 

большей части относятся к регионам с низким уров-

нем качества жизни. Высокий уровень дотационно-

сти, постоянная политическая нестабильность, во-

оруженные конфликты, отсутствие материально-

технической базы и соответственно слабый уро-

вень развития промышленности и сельского хозяй-

ства негативно сказываются на показателях каче-

ства жизни населения. Особенно сложная ситуация 

в Республике Ингушетия, где самый высокий уро-

вень безработицы и самая высокая дотационность 

бюджета. Республика Ингушетия расположена на 

северных склонах предгорья Большого Кавказского 

хребта, в центральной его части, в зоне благоприят-

ных климатических условий. Почвы черноземные, 

плодородные. Климат континентальный. При-

родно-климатические условия благоприятны для 

развития сельского хозяйства. Важный природный 

ресурс Ингушетии — леса. В Ингушетии значи-

тельны запасы гидроэнергии горных рек, огромная 

минерально-сырьевая база, балансовые запасы ко-

торых в среднем составляют 100-150 лет. Нефть и 

газ являются важнейшими полезными ископае-

мыми, основой топливно-энергетического ком-

плекса республики. 

Стоит отметить, что Республика Ингушетия 

расположена в трех природных почвенно-климати-

ческих зонах: степной с черноземными почвами, за-

нимающей северную часть республики, лесостеп-

ной с преобладанием среднемощных черноземов, 

занимающей южную часть, и горно-луговой с 

горно-луговыми почвами. Наличие предкавказских 

черноземов составляет 85%, что способствует раз-

витию растениеводства. Значительное разнообра-

зие почвенно-климатических условий позволяет 

выращивать в республике широкий ассортимент 

сельскохозяйственных культур. В агропромышлен-

ном комплексе формируется многоукладная эконо-

мика на основе развития разных форм собственно-

сти. В республике функционируют около 900 кре-

стьянских фермерских хозяйств. 
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Сельскохозяйственные угодья составляют 222,2 

тыс. га, в том числе пашни 112,2 тыс. га, многолет-

ние насаждения −2,5 тыс. га, сенокосы — 9,6 тыс. 

га, пастбища — 97,9 тыс. га. Традиционным 

направлением сельскохозяйственного производ-

ства является: разведение крупного рогатого скота, 

производство картофеля, сахарной свеклы, зерно-

вых. 

Важнейшей социальной категорией является 

показатель качества жизни. По мнению многих уче-

ных этот показатель в большей степени зависит от 

материальной обеспеченности населения. Бес-

спорно, под качеством жизни понимают степень 

удовлетворения прежде всего материальных по-

требностей. Но нельзя забывать, что есть и другие 

потребности человека-социальные, духовные. Эти 

потребности проявляются независимо от сферы в 

работе, в личной жизни. К основным показателям 

качества жизни относят, как доходы населения, так 

и качество здравоохранения, образования, куль-

туры и т.д. 

Следует отметить, что степень рождаемости в 

республике весьма высока. На 1 января 2021г.чис-

ленность населения РИ составляет- 515 тыс.чел. 

В Ингушетии самая высокая плотность населе-

ния -165 ,09 чел/кв.км. Мониторинг миграции сви-

детельствует о том, что люди выезжают с Ингуше-

тии в поисках наилучшей жизни. Значительная 

доля жителей живет в сельской области. В Респуб-

лике Ингушетия отмечается самый низкий уровень 

денежных доходов на душу населения среди субъ-

ектов РФ, входящих в Северо-Кавказский регион, и 

самый низкий уровень жизни. Ингушетия "лиди-

рует" среди российских территорий с высоким про-

центом общей заболеваемости (здесь она на 20-25% 

выше, чем в среднем по стране), а заболеваемость 

туберкулезом в республике на 50-60% выше, чем в 

других регионах РФ. 

В Ингушетии один из низких уровней прожи-

точного минимума. В 3 квартале 2020 года она рав-

нялась 10336 рублей, трудоспособному населению 

10572 рубля, детям— 10853 рубля, а пенсионерам 

8082 рубля. 

В том числе: стоимость потребительской кор-

зины была равна— 9674 рубля, в нее входили про-

дукты питания на 4807 рублей, непродовольствен-

ные товары — 2433 рубля. 

Нельзя не отметить, что регион к сожалению 

имеет весьма небольшой инвестиционный рейтинг. 

В данном субъекте СКФО наименьший риск — эко-

логический. И на самом деле, с экологией тут все 

без исключения в порядке, чего никак не скажешь 

обо всем остальном. Серьезные инвесторы попро-

сту опасаются инвестировать сюда собственные 

средства — могут никак не возвратить. Как резуль-

тат — 84 место в рейтинге регионов по инвестици-

онному риску. Если говорить о ситуации в системе 

образования Республики Ингушетия, то можно от-

метить ,что в 2015 году в регионе было всего 49 

учреждений с вместимостью в сумме 7700 человек, 

в том числе – в городской местности 27 учреждений 

численностью 4600 человек, а в сельской 22 учре-

ждения с вместимостью 3000 человек. 

В 2016 году число образовательных учрежде-

ний повысилось с 49 до 64, естественно и количе-

ство учеников повысилось от 7700 до 11200 чело-

век, в том числе городских организаций- 37 с уве-

личением численности от 4600 до 6400 человек и 27 

сельских, с ростом численности учеников на 1700 

человек, то есть – 4700чел.. 

К 2019 году, число образовательных организа-

ций увеличилось лишь на несколько процентов, то 

есть их стало 67 вместо 64, следует отметить, что 

это большие здания, ведь вместимость увеличилась 

с 11200 человек до 16000 детей. 

На городскую местность приходится 38, а на 

сельскую – 29 образовательных организаций . Важ-

ное значение при определении качества жизни от-

водят дополнительному образованию.В республике 

реализуются разные направления программ: техни-

ческое, естественнонаучное, социально — педаго-

гическое и т.д.. 

В 2016 году по направлениям программ, лиди-

ровало направление в области физической куль-

туры и спорта по общеразвивающим программам с 

численностью 3885 человек. 

А в 2017 году лидировало направление в обла-

сти искусств, по общеразвивающим программам — 

13460 человек, а у прошлогоднего победителя, чис-

ленность детей равна 12782 человек. В конце 2019 

года дополнительное образование детей по направ-

лению в области физической культуры и спорта по 

общеразвивающим программам, вновь заинтересо-

вала людей, так как их численность составила 

16205 человек. 

Важное значение имеет повышение экологиче-

ской безопасности региона. К сожалению, на сего-

дняшний день природная составляющая региона ( 

состояние флоры и фауны, водный и атмосферный 

бассейны, почвенно-земельный покров, ресурсно-

сырьевой потенциал и т.д.) находится под угрозой, 

в связи с наличием большого количества экологи-

ческих проблем.По последним данным российской 

организации «Зелёный патруль» (зима 2020-2021 

г.г) Ингушетия занимает 26 место в эко рейтинге, 

отражающем актуальное состояние экологии в 

субъектах РФ на отчетный период, поскольку в ос-

нову его расчета берутся оперативные данные об 

экологически значимых событиях, проблемах. Рей-

тинг составляется на основе следующих индексов: 

природоохранный индекс (экосфера), промыш-

ленно-экологический индекс (техносфера), соци-

ально-экологический индекс (социум). Так, для Ин-

гушетии эти показатели равны 71, 36 и 75 соответ-

ственно.С 2006 года по 2019 год, инвестиций в 

основной капитал на охрану окружающей среды со-

ставили-0 рублей, а если быть точнее не использо-

вано вообще. 

С 2006 по 2011 год, текущих затрат по охране 

природы не было. В 2012 году было израсходовано 

-78000 рублей ,в 2013 году- 659000 рублей ,в 2014 

году-27669000 рублей ,в 2015году - 11759000 руб-

лей ,в 2016 году-13158000 рублей ,в 2017 году -

8119000 рублей ,в 2018 году- 33949000 рублей ,в 

2019 году- 22414000 рублей .Затраты на охрану ат-
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мосферного воздуха с 2006 по 2011 год не произво-

дились, В 2012 году потратили 15000 рублей а в 

2013 году — 63000 рублей, и с тех пор затрат нет. 

Нельзя не отметить , что начиная с 2012 года и по 

сегодняшний день, затраты по охране окружающей 

среды от отходов производства, государства увели-

чиваются, что является негативным показателем 

эксплуатация отходов производства, выбросом их в 

атмосферу, в почву и в воду, чем наносят вред при-

роде и обществу. Наше государство пытается ре-

шить эту проблему, и туда уходит огромное коли-

чество государственных средств. На наш взгляд, 

люди, как бы банально это не звучало, должны 

охранять и беречь природу ведь составляющая 

часть нее — люди, то есть мы с вами. 
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Аннотация. 

Проблема климатических изменений затрагивает многочисленные сферы экономики и международ-

ной безопасности и поэтому находится в центре пристального внимания мирового сообщества. В по-

следние годы интенсивно развертывается система глобального мониторинга окружающей среды, осо-

бенно в части дистанционного зондирования атмосферы, океана, криосферы и биосферы. В статье ис-

следованы внешние и внутренние климатообразующие факторы, определяется роль океана в 

формировании климата планеты. 

Abstract. 

The problem of climate change affects numerous areas of the economy and international security and is 

therefore in the focus of the world community's attention. In recent years, a system of global environmental mon-

itoring has been intensively deployed, especially in terms of remote sensing of the atmosphere, ocean, cryosphere 

and biosphere. The article examines the external and internal climate-forming factors, determines the role of the 

ocean in the formation of the planet's climate. 
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Мировой океан - непрерывная водная обо-

лочка Земли, которая омывает все материки и ост-

рова и имеет общие черты в солевом составе. Ми-

ровой океан составляет основную часть гидро-

сферы, занимает около 70,8% поверхности земного 

шара, включая океаны, моря, заливы, проливы. Ми-

ровой океан играет чрезвычайную роль в кругово-

роте воды на планете. 

Мировой океан не только покрывает более 

71% площади нашей планеты, но и может погло-

щать солнечную энергию. Эта необычайная спо-

собность сохранять и выделять тепло в течение 

длительных периодов времени предоставляет оке-

ану центральную роль в стабилизации климатиче-

ской системы Земли. В то же время, из-за глобаль-

ного потепления эта система, налажено работавшая 

миллионы лет, тоже начинает меняться. 

Увеличение количества парниковых газов не 

позволяет теплу, которое отражается с поверхности 

Земли, попадать в космос так же свободно, как 

раньше. Большая часть избыточного атмосферного 

тепла поглощается океаном. Ученые подсчитали, 

что за последние два десятилетия океаны и моря по-

глотили более 90% избыточного тепла, образовав-

шегося из-за парникового эффекта. Верхний слой 

океана толщиной 2,5 метра может поглотить 

столько же тепла, сколько вся атмосфера. Казалось 

бы, рост температуры океана на 0,01 градус - это 

очень-очень незначительная цифра, но в масштабах 

всей климатической системы это невероятно много. 

Так, если бы эта энергия высвободилась в один мо-

мент, температура атмосферы могла бы возрасти на 

10°С [2]. 

В 2020 году ученые зафиксировали самые вы-

сокие показатели средней температуры океана за 
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весь период наблюдений с 1940 года. С 1955 по 

1986 годы вода неуклонно нагревалась, но с 1987 

года скорость повышения температуры увеличи-

лась почти в пять раз. 

В океане нагрев происходит как на уровне по-

верхностных вод, так и на глубине. Теплообмен 

между океаном и атмосферой приводит к измене-

нию розы ветров, что, в свою очередь влияет на оке-

анические течения и волны. Океан является есте-

ственным регулятором климата на планете за счет 

циркуляции холодных и теплых водных масс. Теп-

лые воды из района экватора доходят почти до са-

мого Полярного круга, по пути отдавая свое тепло 

соседним странам. Последние десятилетия из-за 

глобального потепления ученые регистрируют из-

менения в скорости Гольфстрима, который явля-

ется частью огромного океанического конвейера 

морских течений. Из-за таяния ледников и измене-

ния солености вод ученые заметили замедление 

Гольфстрима, что может нести серьезные послед-

ствия для климатической системы Земли. В частно-

сти, в Европе в ближайшие десятилетия может быть 

похолодание. 

Общий рост температуры суши и океана, тая-

ние ледников и уменьшение снежного покрова, 

обусловленные изменением климата, привели к 

еще одной глобальной проблеме - повышение 

уровня Мирового океана. Он оставался почти неиз-

менным на протяжении длительного времени. 

Сравнение данных за прошлые 100 лет с изменени-

ями за последние два тысячелетия показывает, что 

скорость повышения уровня Мирового океана в по-

следнее время растет. Если в XIX веке она состав-

ляла 0,4 мм / год, то на протяжении XX столетия 

средний уровень моря повышался уже на 1-2 мм / 

год. В общем, за последние 100 лет из-за потепле-

ния и таяния ледников он вырос примерно на 20 

сантиметров и продолжает расти быстрыми тем-

пами. 

Около трети этого повышения обусловлено 

термическим расширением океана в результате по-

тепления, вызванного деятельностью человека. 

Поднятие уровня Мирового океана, в первую оче-

редь, несет угрозу прибрежным территориям мно-

гих стран мира. Учитывая тенденцию роста выбро-

сов парниковых газов, пока мир находится на тра-

ектории, соответствующей повышению 

температуры на около 4°С до 2100 года. Если 

страны срочно не начнут действовать для сокраще-

ния выбросов парниковых газов, к концу века про-

гнозируемое повышение уровня моря может до-

стичь почти 1 метра. 

Поднятие уровня моря может привести к за-

топлению прибрежных регионов и даже целых ост-

ровов по всему миру.  

Кроме глобального потепления, рост концен-

трации углекислого газа в атмосфере Земли приво-

дит к другой проблеме – закислению океана. Около 

30% СО2, выделяемого в атмосферу из-за деятель-

ности человека, поглощается океанами. Поглоще-

ние углекислого газа океаном играет важную роль 

в смягчении глобального потепления, но это нару-

шает химический баланс карбонатной системы в 

самом океане. Из-за ряда химических реакций с 

морской водой углекислый газ превращается в уг-

лекислоту. Этот процесс приводит к снижению pH 

и подкислению морской воды. Изменение климата 

и подкисление уже вызывают существенные изме-

нения в морской среде и, как ожидается, повлияют 

на целые экосистемы морей [1]. 

Сейчас подкисление океана происходит в 10 

раз быстрее, чем за последние 55000000 лет. По 

оценкам к 2100 году кислотность морской воды мо-

жет увеличиться примерно в 1,5 раза по сравнению 

с доиндустриальным уровнем. Подкисление оке-

ана, меняя химические характеристики морской 

воды, влияет на рост, размножение и обменные 

процессы многих морских организмов, особенно, 

имеющих в своем организме кальцийсодержащие 

структуры. В первую очередь это касается корал-

лов, которые создают среду обитания для более чем 

25% всех океанических видов. Кроме того, экспе-

рименты показывают значительное влияние под-

кисления океана на моллюсков и всех костных рыб 

на ранних жизненных этапах, а также на микроор-

ганизмы, формирующие планктон. Количествен-

ные и качественные изменения планктона могут 

негативно повлиять на сложную структуру пище-

вых сетей целых морских экосистем. 

Исследования показывают, что морские экоси-

стемы в целом более чувствительны к изменению 

климата. Так, ученые установили, что в ответ на из-

менение температур ареалы морских видов смеща-

ются к полюсам в шесть раз быстрее. Авторы счи-

тают, что морские организмы более чутко реаги-

руют на изменения климата, поскольку в океане 

меньше барьеров для расселения, а морские орга-

низмы имеют узкий диапазон приспособления к 

критическим температурам. Кроме того, их мигра-

цию может подталкивать коммерческое рыболов-

ство и нарушение среды обитания [3]. 

Повышение температуры воды и подкисление 

океанов не только влияет на распространение и вос-

произведение многих морских видов, но и приво-

дит к вымиранию некоторых из них. Показано, что 

локальные темпы вымирания морских видов почти 

вдвое быстрее, чем для наземных. Кроме того, 

устойчивость морских экосистем существенно 

ухудшается комплексом взаимосвязанных факто-

ров. К глобальному потеплению и подкислению до-

бавляется загрязнение морской воды, перелов 

рыбы, разрушение морских экосистем и расселения 

инвазионных (неместных) видов, которые легче 

приспосабливаются к новым температурным усло-

виям и вытесняют уязвимые виды. 

Парижское соглашение говорит о двух взаимо-

дополняющих направления борьбы с глобальным 

потеплением: ослабление изменения климата путем 

сокращения выбросов парниковых газов (англ. 

Mitigation) и адаптацию к климатическим измене-

ниям (англ. Adaptation). Первый подход базируется 

на разработке механизмов сокращения выбросов 

парниковых газов во всех секторах экономики и яв-

ляется первоочередным шагом в борьбе с измене-

нием климата и его последствиями. Кроме отказа от 
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ископаемых видов топлива и перехода на возобнов-

ляемые источники энергии, стоит также вспомнить 

о природных решениях. 

Известно, что экосистемы способны погло-

щать углекислый газ и накапливать в себе углерод. 

Чем больше мы сохраняем природных участков, 

тем больше углерода будет поглощено с атмо-

сферы. И вот здесь морским экосистемам почти нет 

равных. «Подводные леса», образованные мор-

скими водорослями и травами, имеют огромное 

значение для функционирования прибрежных зон 

океана и играют важную роль в цикле углерода. Ор-

ганический углерод, который естественным обра-

зом запасается в морских экосистемах, называют 

«Blue Carbon» (укр. «Синий углерод»). Ученые под-

считали, что больше половины углекислого газа из 

атмосферы запасается именно прибрежными и мор-

скими экосистемами - подводными «лесами» водо-

рослей, лугами морских трав, мангровыми зарос-

лями. 

Подытоживая, становится очевидно - измене-

ние климата это проблема не только «дальних оке-

анов». Глобальное потепление и подкисление так 

же влияет и на моря у берегов России. Это про-

блемы, которые уже сейчас требуют активных дей-

ствий на всех уровнях - международном, нацио-

нальном и локальном. Именно сохранение и восста-

новление морских экосистем может внести серьез-

ный вклад в борьбу с изменением климата. К этому 

следует отнести как непосредственную охрану мор-

ских экосистем из-за расширения сети природо-

охранных территорий, так и процессы, связанные 

со снижением антропогенного воздействия на эко-

системы.  
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среднего бизнеса, как в России так и в зарубежных странах(США).Сделаны определенные выводы и про-

гноз на дальнейшее развитие экономики, в случае новой волны COVID-19. 

Abstract. 

The article discusses the theoretical aspects of the development of small and medium-sized businesses during 

a pandemic. The main problems are identified. Some measures of state support for small and medium-sized busi-

nesses, both in Russia and in foreign countries (USA), have been studied. Certain conclusions and forecast have 

been made for the further development of the economy in the event of a new wave of COVID-19. 
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Пандемия – остро сказалась не только на соци-

альной сфере, но и в экономической. Особо остро 

кризис отразился на малом и среднем бизнесе. 

Закрыᴛᴎе субъекᴛᴏʙ ᴍалᴏгᴏ бᴎᴈ ʜеса ʙ сʙяᴈ ᴎ с 

паʜдеᴍᴎей кᴏрᴏʜᴏʙᴎруса, а как следсᴛʙᴎе 

уʙᴏльʜеʜᴎе рабᴏᴛʜᴎкᴏʙ сказалось ʜа сʜᴎжеʜᴎᴎ 

урᴏʙʜя реальʜых дᴏхᴏдᴏʙ ʜаселеʜᴎя. Крᴏᴍе эᴛᴏгᴏ, 

ᴏсʜᴏʙʜᴏй прᴏблеᴍᴏй стал ʙыʙᴏд деʜежʜых средсᴛʙ 

ᴎᴈ  ᴏᴛраслей, кᴏᴛᴏрые ᴛяʜуᴛ ʙʙерх другᴎе секᴛᴏры 

экᴏʜᴏᴍᴎкᴎ, ᴎ перераспределеʜᴎе ᴎᴈʙлечеʜʜых 

деʜег ʙ другᴎе сᴛраᴛегᴎческᴎе ᴏᴛраслᴎ.  

Вᴏ ʙреᴍя ʙспышкᴎ ʙᴎруса COVID-19 пᴏчᴛᴎ ʙᴏ 

ʙсех сᴛраʜах пᴏʙысᴎлᴎ сᴏцᴎальʜые ʙыплаᴛы граж-

даʜаᴍ ᴎ ᴍᴎʜᴎᴍальʜые ᴈ арабᴏᴛʜые плаᴛы, ʙ ᴛᴏᴍ 

чᴎсле пᴏсᴏбᴎя пᴏ беᴈ рабᴏᴛᴎце. Накаʜуʜе 

Преᴈ ᴎдеʜᴛ Рᴏссᴎᴎ Владᴎᴍᴎр Пуᴛᴎʜ ʜа сᴏʙещаʜᴎᴎ 

пᴏ сᴎᴛуацᴎᴎ ʜа рыʜке ᴛруда пᴏддержал 

предлᴏжеʜᴎе глаʙы Мᴎʜᴛруда А. Кᴏᴛякᴏʙа 

уʙелᴎчᴎᴛь с 1,5 ᴛыс. дᴏ 4,5 ᴛыс. руб. раᴈ ᴍер 

ᴍᴎʜᴎᴍальʜᴏгᴏ пᴏсᴏбᴎя пᴏ бе рабᴏᴛᴎце для рᴏссᴎяʜ, 

кᴏᴛᴏрые ʜе ᴎᴍелᴎ пᴏдᴛʙерждеʜʜᴏгᴏ дᴏхᴏда.  

Лᴏгᴎка эᴛᴎх дейсᴛʙᴎй пᴏʜяᴛʜа -ʙыделеʜʜые 

граждаʜаᴍ деʜежʜые средсᴛʙа пракᴛᴎческᴎ ʙ 

пᴏлʜᴏᴍ ᴏбъеᴍе пᴏᴛраᴛяᴛ ʜа ᴛᴏʙары перʙᴏй 

ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏсᴛᴎ ᴎ прᴏдукᴛы ᴏᴛечесᴛʙеʜʜᴏгᴏ 

прᴏᴎᴈ ʙᴏдсᴛʙа. Эᴛᴏ будеᴛ спᴏсᴏбсᴛʙᴏʙаᴛь 

сᴏхраʜеʜᴎю рабᴏчᴎх ᴍесᴛ ᴎ ʙ дальʜейшеᴍ 

пᴏсᴛуплеʜᴎю ʜалᴏгᴏʙых плаᴛежей ʙ бюджеᴛ 

сᴛраʜы. Иᴈ  ᴏпыᴛа ᴈ арубежʜых сᴛраʜ с раᴈ ʙᴎᴛᴏй 

экᴏʜᴏᴍᴎкᴏй ᴍы ʙᴎдᴎᴍ, чᴛᴏ ᴏʜᴎ дʙᴎгаюᴛся ᴎᴍеʜʜᴏ 

пᴏ эᴛᴏᴍу пуᴛᴎ.  

В середᴎʜе ᴍарᴛа 2020 гᴏда ФРС США 

ʜапраʙᴎла 4 ᴛрᴎллᴎᴏʜа дᴏлларᴏʙ ʜа пᴏддержку 

экᴏʜᴏᴍᴎкᴎ США ʙ перᴎᴏд эпᴎдеᴍᴎᴎ кᴏрᴏʜᴏʙᴎруса. 

Спусᴛя 2 ᴍесяца — 16 ᴍая 2020 ʙ Кᴏʜгрессе США 

решᴎлᴎ ʙыделᴎᴛь еще 3 ᴛрᴎллᴎᴏʜа дᴏлларᴏʙ для 

пᴏддержкᴎ экᴏʜᴏᴍᴎкᴎ. Чᴛᴏбы пᴏʜᴎᴍаᴛь 

кᴏлᴎчесᴛʙᴏ ʙыделеʜʜых деʜежʜых средсᴛʙ 

ᴏбраᴛᴎᴍся к ᴍаᴛеᴍаᴛᴎке. Суᴍᴍа пᴏддержкᴎ ʙ 7 

ᴛрᴎллᴎᴏʜᴏʙ дᴏлларᴏʙ эᴛᴏ суᴍᴍа ʙ 6 раᴈ  бᴏльше, чеᴍ 

ʙся экᴏʜᴏᴍᴎка Рᴏссᴎᴎ ᴎ расхᴏды федеральʜᴏгᴏ 

бюджеᴛа ʙ ᴛечеʜᴎᴎ пᴏследʜᴎх 15 леᴛ. Еслᴎ 

раᴈ делᴎᴛь эᴛᴎ деʜьгᴎ ᴍежду ʙсеᴍᴎ жᴎᴛеляᴍ 

плаʜеᴛы (7,7 ᴍлрд. челᴏʙек), ᴛᴏ суᴍᴍа ʜа каждᴏгᴏ 

челᴏʙека сᴏсᴛаʙᴎᴛ 900 $. К сᴏжалеʜᴎю, ᴛакᴎе ᴍеру 

пᴏддержкᴎ ᴍᴏжеᴛ пᴏᴈ ʙᴏлᴎᴛь себе ᴛᴏлькᴏ США, ʙ 

сʙяᴈ ᴎ с ᴛеᴍ, чᴛᴏ Дᴏллар США яʙляеᴛся ᴍᴎрᴏʙᴏй 

реᴈерʙʜᴏй ʙалюᴛᴏй, ᴎ ʙесь ᴍᴎр ᴏсущесᴛʙляеᴛ 

ᴛᴏргᴏʙлю ʜа аᴍерᴎкаʜскᴎх фᴏʜдᴏʙых рыʜках. В 

сʙяᴈ ᴎ с эᴛᴎᴍ, печаᴛаᴛь дᴏллары ФРС США ᴍᴏжеᴛ 

пракᴛᴎческᴎ ʙ ʜеᴏграʜᴎчеʜʜых кᴏлᴎчесᴛʙах.  

 В сᴛраʜах Еʙрᴏсᴏюᴈа сᴎᴛуацᴎя пᴏхᴏжая, ᴛак 

как Еʙрᴏ пᴏльᴈ уеᴛся спрᴏсᴏᴍ, ʜᴏ ʜе ᴛакᴎᴍ сᴎльʜыᴍ, 

как дᴏллар США. Чᴛᴏ касаеᴛся Рᴏссᴎᴎ, ᴎ ᴎʜых 

сᴛраʜ с раᴈʙᴎʙающейся экᴏʜᴏᴍᴎкᴏй, ᴛᴏ ʙ сʙяᴈ ᴎ с 

ᴛеᴍ, чᴛᴏ спрᴏс ʜа рублᴎ ʙ ᴍᴎре ʜахᴏдᴎᴛся ʜа ʜᴎᴈ кᴏᴍ 

урᴏʙʜе, ᴛᴏ дᴏпᴏлʜᴎᴛельʜая эᴍᴎссᴎя прᴎʙедеᴛ к 

уʙелᴎчеʜᴎю цеʜ ᴎ рᴏсᴛу ᴎʜфляцᴎᴎ. В сʙяᴈ ᴎ с эᴛᴎᴍ 

Праʙᴎᴛельсᴛʙᴏ РФ ᴏкаᴈ ыʙаеᴛ ᴍеры пᴏддержкᴎ 

ʜаселеʜᴎю ᴎсхᴏдя ᴎᴈ  экᴏʜᴏᴍᴎческᴎх услᴏʙᴎй.Од-

ним из последствий пандемии является рᴏсᴛ курса 

дᴏллара ʜа фᴏʜе «ʜефᴛяʜᴏй ʙᴏйʜы»,ᴈ акрыᴛᴎе 

граʜᴎц ᴎ падеʜᴎе сᴛᴏᴎᴍᴏсᴛᴎ ʜефᴛᴎ,что ʙыᴈʙало 

паʜᴎку как средᴎ граждаʜ сᴛраʜы, ᴛак ᴎ средᴎ 

ʜереᴈᴎдеʜᴛᴏʙ. Напугаʜʜые ᴎʜʙесᴛᴏры — 

ʜереᴈ ᴎдеʜᴛы (держаᴛелᴎ ОФЗ ᴎ цеʜʜых буᴍаг 

Рᴏссᴎйскᴎх кᴏᴍпаʜᴎй) ᴏпасаясь пᴏʙᴛᴏреʜᴎя сᴎᴛу-

ацᴎᴎ 2014 гᴏда, кᴏгда Рᴏссᴎя пᴏпала пᴏд ʙлᴎяʜᴎе 

экᴏʜᴏᴍᴎческᴎх саʜкцᴎй, сᴛалᴎ ᴍассᴏʙᴏ прᴏдаʙаᴛь 

цеʜʜые буᴍагᴎ рᴏссᴎйскᴎх кᴏᴍпаʜᴎй, а пᴏсле эᴛᴏгᴏ 

прᴏдаʙаᴛь рублᴎ, чᴛᴏ прᴎʙелᴏ к ʙыʙᴏду капᴎᴛала ᴎᴈ  

сᴛраʜы. В сʙяᴈ ᴎ с эᴛᴎᴍ, ʙᴏᴈ ʜᴎк дефᴎцᴎᴛ дᴏллара, ᴎ 

это прᴎʙелᴏ к скачку курса рубля дᴏ ᴈ ʜачеʜᴎй 80 

рублей ᴈ а 1 дᴏллар ʙ перʙᴏᴍ кʙарᴛале 2020 гᴏда.  

 На гᴏсударсᴛʙеʜʜᴏᴍ урᴏʙʜе эᴛᴎ сᴏбыᴛᴎя 

яʙᴎлᴎсь предпᴏсылкᴏй к сᴏкращеʜᴎю ᴏбъеᴍᴏʙ 

ᴎᴍпᴏрᴛа. В слᴏжʜую сᴎᴛуацᴎю пᴏпалᴎ ʜе ᴛᴏлькᴏ 

ᴍелкᴎе ᴎ средʜᴎе предпрᴎяᴛᴎя, ʜᴏ ᴎ крупʜые 

гᴏскᴏрпᴏрацᴎᴎ, пᴏпᴏлʜяющᴎе бюджеᴛ сᴛраʜы. Од-

ним из последствий пандемии также является 

сʜᴎжеʜᴎе дᴏлᴎ ᴎᴍпᴏрᴛа. Меры, ʙʙᴏдᴎᴍые для пре-

сечеʜᴎя распрᴏсᴛраʜеʜᴎя кᴏрᴏʜᴏʙᴎрусʜᴏй 

ᴎʜфекцᴎᴎ, ʙ часᴛʜᴏсᴛᴎ ᴈ акрыᴛᴎе граʜᴎц, сᴏкра-

щеʜᴎе чᴎсла перелеᴛᴏʙ ᴎ ᴏслаблеʜᴎе курса рубля 

привели к снижению количества вводимой продук-

ции. В сʙяᴈ ᴎ с укаᴈ аʜʜыᴍᴎ факᴛᴏраᴍᴎ прᴏᴎᴈ ᴏшлᴏ 

удᴏрᴏжаʜᴎе ᴎᴍпᴏрᴛа. Пᴏэᴛᴏᴍу прᴎ рᴏсᴛе курса 

дᴏллара, уʙелᴎчᴎʙаеᴛся себесᴛᴏᴎᴍᴏсᴛь 

прᴏᴎᴈ ʙедеʜʜᴏй прᴏдукцᴎᴎ, чᴛᴏ ʙедеᴛ к уʙелᴎчеʜᴎю 

сᴛᴏᴎᴍᴏсᴛᴎ гᴏᴛᴏʙᴏй прᴏдукцᴎᴎ. Прᴎ пᴏʙышеʜᴎᴎ 

цеʜы ʙ услᴏʙᴎях крᴎᴈ ᴎса пᴏᴛребᴎᴛелᴎ ᴎ 

прᴏᴎᴈ ʙᴏдᴎᴛелᴎ ʜачᴎʜаюᴛ ᴎскаᴛь бᴏлее дешеʙые 

аʜалᴏгᴎ ʜа ᴛеррᴎᴛᴏрᴎᴎ Рᴏссᴎᴎ. Сᴛᴏᴎᴛ ᴏᴛᴍеᴛᴎᴛь, 

чᴛᴏ, пᴏ ᴍʜеʜᴎю эксперᴛᴏʙ, уже ʙ перʙᴏᴍ кʙарᴛале 

2020 гᴏда ᴏбъеᴍ ᴎᴍпᴏрᴛа сᴛраʜ «бᴏльшᴏй 

дʙадцаᴛкᴎ» сʜᴎᴈ ᴎлся ʜа 3,9. Даʜʜᴏе сʜᴎжеʜᴎе 

сᴛалᴏ сᴎльʜейшᴎᴍ с 2009 гᴏда. Все укаᴈ аʜʜые 

ʙыше факᴛᴏры прᴎʙелᴎ к крᴎᴈ ᴎсу ʙ экᴏʜᴏᴍᴎке, 

ᴍасшᴛабы кᴏᴛᴏрᴏй еще слᴏжʜᴏ ᴏцеʜᴎᴛь.  

Несᴍᴏᴛря ʜа эᴛᴏ уже сейчас ᴍʜᴏгᴎе эксперᴛы 

прᴏгʜᴏᴈ ᴎруюᴛ рᴏсᴛ беᴈрабᴏᴛᴎцы. Глаʙа Счеᴛʜᴏй 

палаᴛы Рᴏссᴎйскᴏй Федерацᴎᴎ Алексей Кудрᴎʜ 

счᴎᴛаеᴛ, чᴛᴏ урᴏʙеʜь беᴈ рабᴏᴛᴎцы ᴍᴏжеᴛ 

дᴏсᴛᴎгʜуᴛь 8 ᴍлʜ челᴏʙек. Падеʜᴎе дᴏхᴏдᴏʙ ʜасе-

леʜᴎя пᴏ ᴎᴛᴏгаᴍ 2020 гᴏда ᴍᴏжеᴛ дᴏсᴛᴎгʜуᴛь, пᴏ 

ᴏпᴛᴎᴍᴎсᴛᴎчʜыᴍ прᴏгʜᴏᴈ аᴍ, 13,4%, прᴎ ʜегаᴛᴎʙʜᴏᴍ 

сцеʜарᴎᴎ сʜᴎᴈ ᴎᴛся ʜа 25,5%. ВВП пᴏ ᴎᴛᴏгаᴍ гᴏда 

прᴎ ʜегаᴛᴎʙʜᴏᴍ сцеʜарᴎᴎ ᴍᴏжеᴛ сʜᴎᴈ ᴎᴛся дᴏ 

ᴈ ʜачеʜᴎй 9,6%. Прᴎ ʜегаᴛᴎʙʜᴏᴍ прᴏгʜᴏᴈ е 

экᴏʜᴏᴍᴎка сᴛраʜы ᴍᴏжеᴛ ᴏᴛкаᴛᴎᴛься дᴏ ᴈ ʜачеʜᴎй 

дʙеʜадцаᴛᴎлеᴛʜей даʙʜᴏсᴛᴎ, ᴛᴏ есᴛь дᴏ пᴏсле-

крᴎᴈ ᴎсʜᴏгᴏ сᴏсᴛᴏяʜᴎя 2008 гᴏда. Прᴏгʜᴏᴈ ᴎруя ʙсе 

ʜегаᴛᴎʙʜые пᴏследсᴛʙᴎя для экᴏʜᴏᴍᴎкᴎ 

Праʙᴎᴛельсᴛʙᴏᴍ Рᴏссᴎйскᴏй Федерацᴎᴎ был 

сфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜ чеᴛкᴎй перечеʜь кᴏʜкреᴛʜых ᴍер 

экᴏʜᴏᴍᴎческᴏй пᴏддержкᴎ как для бᴎᴈ ʜеса, ᴛак ᴎ 

для ʜаселеʜᴎя. Даᴛь ᴏцеʜку прᴏʙᴏдᴎᴍыᴍ ᴍераᴍ ʜа 

сегᴏдʜяшʜᴎй деʜь слᴏжʜᴏ, ʜᴏ ᴎ пᴏследсᴛʙᴎя ᴛакᴎх 

ᴍасшᴛабᴏʙ, прᴎчᴎʜеʜʜые паʜдеᴍᴎей, ʜе ᴍᴏгуᴛ 
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быᴛь усᴛраʜеʜы ᴈ а ʜескᴏлькᴏ дʜей, для эᴛᴏгᴏ пᴏᴛре-

буеᴛся сᴎсᴛеᴍʜая рабᴏᴛа пᴏ пᴏддержке граждаʜ 

сᴛраʜы ᴎ бᴎᴈ ʜеса. Обраᴛᴎᴍся к даʜʜыᴍ пᴏ 

кᴏлᴎчесᴛʙу ʙыʜесеʜʜых решеʜᴎй судᴏʙ ᴏ 

прᴎᴈ ʜаʜᴎᴎ кᴏᴍпаʜᴎй ᴎ фᴎᴈ ᴎческᴎх лᴎц 

баʜкрᴏᴛаᴍᴎ, ᴏпублᴎкᴏʙаʜʜыᴍ ʜа ᴎʜфᴏрᴍацᴎᴏʜʜᴏᴍ 

пᴏрᴛале Федеральʜᴏгᴏ реесᴛра юрᴎдᴎческᴎ 

ᴈ ʜачᴎᴍых сʙедеʜᴎй.  

Дᴎʜаᴍᴎка баʜкрᴏᴛсᴛʙа ᴏргаʜᴎᴈ ацᴎй ʙ ᴛечеʜᴎᴎ 

пᴏследʜᴎх 5 леᴛ ᴏсᴛаʙалась ʜа урᴏʙʜе 12,9 ᴛыс. ᴏр-

гаʜᴎᴈ ацᴎй ʙ гᴏд (3,2 ᴛыс. ᴏргаʜᴎᴈ ацᴎй ʙ кʙарᴛал).  

Стоит отметить, в сʙяᴈᴎ с ʙʙедеʜᴎеᴍ 

ᴍᴏраᴛᴏрᴎя ʜа ʙᴏᴈбуждеʜᴎе дел ᴏ баʜкрᴏᴛсᴛʙе юри-

дических лиц, общее кᴏлᴎчесᴛʙᴏ ᴏргаʜᴎᴈ ацᴎй, 

пᴏпавших пᴏд дейсᴛʙᴎе ᴍᴏраᴛᴏрᴎя пᴏ сᴏсᴛᴏяʜᴎю ʜа 

ᴍай 2020 гᴏда сᴏсᴛаʙляло сʙыше 1,3 ᴍлʜ. ᴏр-

гаʜᴎᴈ ацᴎй ᴎ ᴎʜдᴎʙᴎдуальʜых предпрᴎʜᴎᴍаᴛелей 

ᴎᴈ  ᴏᴛраслей, ʜаᴎбᴏлее пᴏсᴛрадаʙшᴎх ᴏᴛ ʙʙедеʜᴎя 

ᴏграʜᴎчᴎᴛельʜых ᴍер ᴎᴈ -ᴈ а паʜдеᴍᴎᴎ. Обраᴛʜᴏй 

сᴛᴏрᴏʜᴏй ᴍедалᴎ сᴛалоᴛᴏ, чᴛᴏ ʙ перᴎᴏд дейсᴛʙᴎя 

ᴍᴏраᴛᴏрᴎя (6 апреля пᴏ 6 ᴏкᴛября 2020) 

кᴏʜᴛрагеʜᴛы ᴏргаʜᴎᴈ ацᴎй, пᴏпаʙшᴎх ʙ 

«ᴍᴏраᴛᴏрʜый спᴎсᴏк» ʜе сᴍᴏгли ᴏбраᴛᴎᴛься ʙ суд с 

ᴛребᴏʙаʜᴎеᴍ ᴎх ᴏбаʜкрᴏᴛᴎᴛь.  

Следовательно, пᴏᴍᴏгая ᴏдʜᴎᴍ ᴏргаʜᴎᴈ ацᴎяᴍ-

дᴏлжʜᴎкаᴍ ᴎᴈ бежаᴛь баʜкрᴏᴛсᴛʙа — ᴏргаʜᴎᴈ ацᴎя 

кредᴎᴛᴏр сᴛаʜовится уяᴈʙᴎᴍа ʙ экᴏʜᴏᴍᴎческᴏᴍ 

плаʜе. Предпᴏлагая рᴏсᴛ чᴎсла баʜкрᴏᴛсᴛʙ 

фᴎᴈ ᴎческᴎх лᴎц, ʙ ʜасᴛᴏящее ʙреᴍя прᴏработан 

предлᴏжеʜʜый ЦБ Рᴏссᴎᴎ ᴍехаʜᴎᴈ ᴍ ʙʜесудебʜᴏгᴏ 

баʜкрᴏᴛсᴛʙа, кᴏᴛᴏрый будеᴛ прᴎᴍеʜяᴛься для 

ʜаᴎбᴏлее уяᴈ ʙᴎᴍᴏй часᴛᴎ ʜаселеʜᴎя, ᴎᴍеющей 

ᴈ адᴏлжеʜʜᴏсᴛь ʙ пределах 500 ᴛыс. руб. Пᴏ ʜашеᴍу 

ᴍʜеʜᴎю реᴈ кᴎй рᴏсᴛ чᴎсла ᴏбаʜкрᴏᴛᴎʙшᴎхся ᴏр-

гаʜᴎᴈ ацᴎй следуеᴛ ждаᴛь ʙ последнем квартале 

2021 гᴏда. Наᴎбᴏлее ʙерᴏяᴛʜᴏ баʜкрᴏᴛсᴛʙᴏ 

юрᴎдᴎческᴎх лᴎц ᴎᴈ  ʜаᴎбᴏлее пᴏсᴛрадаʙшᴎх ᴏᴛрас-

лей: гᴏсᴛᴎʜᴎчʜᴏгᴏ бᴎᴈ ʜеса, ᴏбщесᴛʙеʜʜᴏгᴏ 

пᴎᴛаʜᴎя, рᴏᴈ ʜᴎчʜᴏй ʜепрᴏдᴏʙᴏльсᴛʙеʜʜᴏй 

ᴛᴏргᴏʙлᴎ. В дальʜейшеᴍ, прᴎ ʜалᴎчᴎᴎ «очередной 

ʙᴏлʜы» распрᴏсᴛраʜеʜᴎя кᴏрᴏʜᴏʙᴎрусʜᴏй 

ᴎʜфекцᴎᴎ, ᴏ кᴏᴛᴏрᴏй ʙсе чаще гᴏʙᴏряᴛ, следуеᴛ 

ᴏжᴎдаᴛь баʜкрᴏᴛсᴛʙᴏ деʙелᴏперᴏʙ ᴎ сᴛрᴏᴎᴛельʜых 

кᴏᴍпаʜᴎй. Эᴛᴏᴍу спᴏсᴏбсᴛʙуюᴛ следующᴎе 

факᴛᴏры: прᴏблеᴍы с пᴏсᴛаʙкᴏй сырья ᴎ 

ᴍаᴛерᴎалᴏʙ ᴎᴈ -ᴈ а граʜᴎцы, падеʜᴎе спрᴏса ʙ сʙяᴈ ᴎ 

с сᴏкращеʜᴎеᴍ дᴏхᴏдᴏʙ ʜаселеʜᴎя, уʙелᴎчеʜᴎе 

ʜагруᴈ кᴎ ʜа кредᴎᴛʜᴏ-фᴎʜаʜсᴏʙые учреждеʜᴎя, ʙ 

следсᴛʙᴎе чегᴏ ʜа ʜᴏʙые сᴛрᴏᴎᴛельʜые прᴏекᴛы ʜе 

будеᴛ ʙыделяᴛься фᴎʜаʜсᴎрᴏʙаʜᴎе.  
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THE RELATIONSHIP OF LEGAL CULTURE AND LEGAL AWARENESS 

 

Аннотация. 

Правовая культура, как фиксируют исследователи в области юриспруденции, формируется и разви-

вается на фоне правосознания (индивидуального, группового или общественного). Правосознание, в свою 

очередь, определяется той исторической эпохой, в которой оно существует, поскольку его основное 

назначение заключается в обеспечении стабильности действующего государственного устройства. Та-

ким образом, каждая из указанных категорий не является раз и навсегда установленными институтами 

общественной жизни, а склонны к модификациям в интересах, прежде всего, правящих кругов. 

Процесс взаимосвязи и взаимозависимости между ними раскрывается в представленной публикации. 

Abstract. 

Legal culture, as recorded by researchers in the field of jurisprudence, is formed and develops against the 

background of legal awareness (individual, group or public). The sense of justice, in turn, is determined by the 

historical epoch in which it exists, since its main purpose is to ensure the stability of the current state structure. 

Thus, each of these categories is not once and for all established institutions of public life, but is prone to modifi-

cations in the interests, first of all, of the ruling circles. 

The process of interrelation and interdependence between them is revealed in the presented publication. 

 

Ключевые слова: «правосознание»; «правовая культура»; «влияние на правосознание и правовую 

культуру исторической эпохи»; «модификации правосознания и правовой культуры в истории»; «обеспе-

чение посредством существования правовой культуры стабильности власти правящих кругов». 

Keywords: "legal consciousness"; "legal culture"; "influence on the legal consciousness and legal culture of 

the historical epoch"; "modifications of legal consciousness and legal culture in history"; "ensuring through the 

existence of legal culture the stability of the ruling circles' power". 

 

Введение.  

Правовая культура, как и правосознание, опре-

деляется той исторической эпохой, в которой суще-

ствует. Подобная зависимость связана с самой эти-

мологией права как сферы, возникающей в объек-

тивной реальности. Под ним понимают правила по-

ведения, которым государственные властные 
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структуры предают особое значение в обеспечении 

стабильности общественного устройства и обеспе-

чивают их специальными механизмами защиты. 

Актуальность выбранной тематики исследо-

вания обусловлена тем, что любая ступень истори-

ческого развития характеризуется своеобразным 

подходом к назначению правосознания и правовой 

культуры как на уровне отдельных индивидов, так 

и социальных групп, образующих, в конечном 

итоге, общество в целом. 

Цель работы раскрывает процесс от зарожде-

ния правосознания и правовой культуры в их взаи-

модействии до настоящего их состояния. 

Задачи исследования заключаются в: 

- рассмотрении факторов, оказывающих опре-

деляющее влияние на две эти категории в разные 

эпохи; 

- раскрытии их взаимосвязи в современном 

мире, с учетом последствий коронавирусной ин-

фекции COVID – 19; 

- выработке практических рекомендаций по 

повышению эффективности взаимосвязи правосо-

знания с правовой культурой, независимо от возни-

кающих противоречий индивидуальных и группо-

вых интересов, а также потребностей властных 

структур и рядовых граждан на разных этапах ис-

торического развития. 

В качестве источниковой базы выступают та-

кие памятники правовой мысли, как Законы Хам-

мурапи в Вавилоне; «Веды» в Древней Индии; от-

рывки из сочинений Конфуция; отдельные фраг-

менты «Русской Правды»; «Саксонское зерцало»; 

конституционные нормы, начиная с эпохи буржуаз-

ных революций XVIIв. и заканчивая настоящим 

временем.  

Информация, отраженная в нормативно-пра-

вовых актах, дополняется учебной литературой и 

статьями специалистов в указанной области: В.В. 

Оксамытного, В.В. Лазарева, Н.А. Власенко, Р.А. 

Осипова, Н.А. Медушевского, Л.А. Петручак и т.д.. 

Представленная публикация использует в ка-

честве методологической основы следующие при-

емы: описание, сравнение, анализ, обобщения, ста-

тистические данные.  

Первоначально правовая культура, как и пра-

восознание, формируются в семье и близком окру-

жении индивида. Именно в этой среде закладыва-

ются образцы поведения, поощряемые в обществе 

на той или иной стадии общественного развития. 

Так, Законы Хаммурапи вводили представление о 

правителе как помазаннике Бога, соответственно, 

правила общежительства, устанавливаемые им, 

должны были неукоснительно исполняться всеми 

гражданами. В те исторические времена действовал 

подход талиона: если один человек обвинял дру-

гого в преступлении, которого не мог доказать, то 

он приговаривался к смерти; при подозрении ка-

кого – либо из граждан в колдовстве судьи совето-

вали опустить обвиняемого в реку и если он выплы-

вал, то считался невиновным, а его обвинителя пре-

следовала кара. 

За неправедные приговоры судья приговари-

вался к двенадцатикратному материальному возме-

щению и лишался своей должности. Наказанием за 

кражи имущества из дворца или храма становилась 

казнь виновного. Хищение имущественных ценно-

стей в среде рядовых граждан предполагала дока-

зывания инцидента, и если это происходило обос-

нованно, то потерпевший не только забирал свою 

вещь из дома похитителя, но мог рассчитывать на 

материальное возмещение.  

Особое отношение было к женщинам. За 

насильственное овладение чужой женой, которая 

еще была девственницей, виновный приговари-

вался к смерти, а женщина была оправдана. Не сле-

довало для представительниц слабого пола наказа-

ний и в тех случаях, если мужья, обвиняющие их в 

измене не смогли надлежащим образом доказать 

правоту своих подозрений. 

При оставлении жены не вследствие его из-

мены муж обязан был возвратить ей приданое и за-

платить калым, отданный за нее. 

По-разному ценились имущество и жизни пра-

вителя, его родных и близких, слуг и рядовых об-

щинников. [1] 

Из всех приведенных примеров становится 

очевидным, что правовая культура и правосознание 

в Древнем Вавилоне иллюстрируют переход от 

матриархата к патриархату в семейных и обще-

ственных отношениях, а что касается общественно-

политической сферы, то личности правителей и их 

приближенных ценились выше существа их слуг и 

рядовых общинников. 

Другой пример государственного устройства 

отражается в тексте «Вед». В нем закрепляются 

практические функции каждой касты, или сосло-

вия, древне-индуского общества. Так, брахманы от-

носились к среде духовенства; кшатрии привлека-

лись к участию в военных походах, из них назна-

чали правителей; вайшьи занимались земледелием, 

скотоводством и ремесленным промыслом, обслу-

живая первые две категории. Насильственное изме-

нение своего общественного статуса не допуска-

лось как на уровне менталитета, устанавливающего 

переход из одного состояния в другое только в про-

цессе переселения душ при инкарнации, так и су-

ществующими нормами закона, предусматриваю-

щего суровые наказания за сопротивление установ-

ленному порядку мироздания. Указанные правила 

поведения передавались из поколения в поколение 

представителя различных социальных слоев. [2]  

Конфуций в своих сочинениях приводил идеал 

мудрого правителя – философа, который занима-

ется созерцанием окружающей действительности и 

работает над созданием модели идеального госу-

дарства, предусматривающего оптимальные усло-

вия существования для любого человека. Незыбле-

мость их общественно-политического положения 

обеспечивалось армией. Таким образом, можно от-

метить общие черты с ранее рассмотренной моде-

лью мироустройства древнеиндийского образца. 

[3]  
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В Русской Правде, которая характеризовала 

правовую систему Древней Руси, также видна пре-

емственность обычаев матриархата с патриархаль-

ным устройством: убийство женщины и мужчины 

наказываются идентичными мерами воздействия; 

существует градация в санкциях, назначаемых за 

посягательства на имущество или жизнь тиуна, или 

управляющего в доме князя, закупа – зависимого 

человека, рядового общинника и самого правителя 

государства с его родными и близкими. [4]  

В правовой системе средневековья устанавли-

валось правовое и имущественное равенство муж-

чин и женщин, которое распространялось на поло-

жение духовных лиц: монастыри могли возглавлять 

в европейских государствах не только епископы, но 

и аббатисы.  

Также был сформирован институт вассалитета, 

как в среде светских правителей, так и духовных 

лиц.  

Устанавливался принцип попечительства здо-

ровых членов общества и семей над уродами, кар-

ликами и иными калеками. Дети несвободных ро-

дителей могли приобретать свободу в силу своего 

рождения. Таким образом, средневековые право-

веды пытались уйти от порядка мироустройства ра-

бовладельческой общественно-политической фор-

мации, которая не подразумевала предоставления 

личной и имущественной свободы детям рабов как 

мужского, так и женского полов. [5]  

Переход к капиталистическому обществу по-

родил представления выдающихся мыслителей 

эпохи о привлечении наиболее передовых деятелей 

народа к управлению государством через создание 

«общественного договора». [6] Его суть состояла в 

том, чтобы граждане отказались от части своих 

личных, социально-экономических и политических 

прав в пользу государства, чтобы оно представляло 

и защищало их через свои властные структуры. 

Идеологами данной концепции мироустройства яв-

лялись Т. Гоббс, Дж. Локк, Жан-Жак Руссо. Факти-

чески представленный ими подход к организации 

общественно-политической жизни способствовал 

развитию конституционной монархии, либераль-

ной демократии и республиканизма. Большое влия-

ние представленная концепция оказала на разра-

ботку и принятие Декларации независимости в 

США.  

Впоследствии новые подходы к сущности пра-

вового сознания и правовой культуры были зафик-

сированы в конституционных нормах основных за-

конов Англии XVII в. и Франции XVIII столетия. 

Так, Французская конституция 1793г. провоз-

глашала верховную власть всего народа, что по сво-

ему понятию шире термина «нация». Также она 

предоставляла возможность получения всеми жела-

ющими бесплатного образования, которого были 

лишены в средневековой Европе представители 

народных низов. 

Лицам, признанным нищими, общество обя-

зано было предоставлять питание или работу в за-

висимости от их возраста и состояния здоровья. 

Что касалось политических прав, то вводились 

возрастной и имущественный цензы для всех граж-

дан. Таким образом, устанавливались определен-

ные ограничения свобод даже для представителей 

коренного населения соответствующего государ-

ства, несмотря на переход к капиталистическому 

устройству политической системы, более прогрес-

сивной, чем средневековая модель.  

Конституция 1795г. уже разделяла законода-

тельную и исполнительную ветви власти, что не 

было зафиксировано в ранее принятом документе. 

Тем не менее, желаемой стабильности в государ-

стве не наступило; Директория, концентрирующая 

в себе исполнительную функцию дважды пыталась 

вытеснить с помощью армии Советы. Краху Дирек-

тории способствовал Бонапартистский переворот 

1799г..  

После принятия новой конституции фор-

мально вводилось всеобщее избирательное право, 

суть реализации которого состояла в выдвижении 

населением кандидатов в законодательные органы 

государства, образованные четырьмя собраниями. 

Однако, окончательное право назначения на долж-

ности представителей законотворческого органа 

принадлежала исполнительной власти, направляе-

мой Первым консулом, в качестве которого в ука-

занный период времени выступал Наполеон Бона-

парт. 

Фактически глава государства правил от 

имени народа, но без его прямого участия. Таким 

образом, бонапартизм в большей степени напоми-

нал абсолютную монархию, а не республиканское 

правление. 

Французский гражданский кодекс 1804г., при-

шедший на смену конституционным нормам 

1799г., среди прочих положений вводил понятие 

«гражданской смерти», т.е. оснований лишения 

гражданина государством вех прав. 

В нем подробно регламентировались не только 

чисто гражданские правоотношения, но также их 

разновидности – семейные и обязательственные 

взаимодействия. Первые касались, главным обра-

зом, положения женщин в кругу семьи; вторые воз-

никали вследствие вступления лица в договорные и 

иные отношения подобного характера.[7] 

Таким образом, юридическая техника законо-

дателей Франции постепенно совершенствовалась, 

что свидетельствует и о повышении их профессио-

нального правосознания и правовой культуры.  

Современный подход российских законодате-

лей к формированию правосознания и правовой 

культуры отражен как в Конституции 1993г., так и 

в ее новой редакции, одобренной на общероссий-

ском референдуме 01.07.2020г.[8] В настоящее 

время акцент властных подразделений делается не 

на обеспечении стабильности классового устрой-

ства, а на прочности механизмов существующего 

управления и целостности государства. При этом 

каждому гражданину гарантируются политиче-

ские, социально-экономические и личные права и 

свободы; устанавливаются обязанности по обеспе-

чению благоприятной окружающей природной 

среды, регулярному внесению налогов и других 
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обязательных платежей, формирующих бюджет 

государства, и по несению мужской частью населе-

ния воинской службы при достижении призывного 

возраста, если нет оснований для предоставления 

отсрочек или освобождения по медицинским пока-

заниям. 

В целом текст приведенного документа соот-

ветствует тем критериям и свободам, которые дей-

ствуют в настоящее время в мировом сообществе. 

Из приведенных источников следует, что пра-

восознание, как и правовая культура, является по-

рождением определенного этапа развития и миро-

вого сообщества в целом и отдельных его частей. 

Анализ правовой базы по проблеме соотноше-

ния и взаимодействия категорий «правосознание» и 

«правовая культура» дополняется рассмотрением 

концепций ряда исследователей по указанной про-

блеме.  

Своеобразный исторический подход к рас-

смотрению взаимосвязи таких категорий, как «пра-

восознание» и «правовая культура» предлагает в 

своей публикации И.В. Тишина, которая исходит из 

ключевого положения об определяющей роли по-

следней из указанных категорий в становлении и 

развитии правового государства, базирующегося на 

признании и защите прав и свобод человека и граж-

данина. [9] Она прослеживает модификации подхо-

дов к разъяснению сущности правосознания и пра-

вовой культуры различными учеными отдельно 

взятой исторической стадии развития.  

Советские идеологи полагали, что в дореволю-

ционной эпохе отсутствовало правосознание в чи-

стом виде. Имели место идентичные понятия: 

«правоубеждение», «правопонимание», «правопри-

менение». 

Первоначально рациональная природа право-

сознания полностью отвергалась. Считалось, что 

оно имеет в своем составе инстинкты и подсозна-

тельные рефлексы, которые раскрываются у чело-

века в различных жизненных ситуациях.  

В 20-30-е гг. ХХв. отдельные правоведы в тео-

ретическом плане попытались выделить элементы 

правосознания, предав ему рациональную форму. 

Подобное изменение подходов в изучении как пра-

восознания, так и правовой культуры можно объяс-

нить развитием политической сферы и экономики в 

социалистическом обществе. 

М.П. Карева в своих исследованиях впервые в 

советской истории попыталась связать правосозна-

ние и правовую культуру, наделив первую из ука-

занных категорий регулятивными функциями отно-

сительно второй.  

В 1950-е гг., когда стала развиваться правовая 

психология, специалисты обратились к анализу от-

ношения людей к правовой реальности как базиса 

для развития правовой культуры эпохи. 

Понимание правосознания, а, следовательно, и 

правовой культуры различалось у представителей 

различных социальных групп.  

Так, А.С. Макаренко обратился к рассмотре-

нию проблемы формирования правосознания под-

ростков и пришел к выводу, что оно объединяло 

обычное право и обыденную педагогику, использу-

емые индивидами в разрешении повседневных си-

туаций. 

И.Ф. Покровский продолжил рассмотрение 

влияния внешних факторов на правосознание и 

правовую культуру как отдельной личности, так и 

социальных групп. 

Поскольку любой человек существует в опре-

деленном обществе в конкретную историческую 

эпоху, то, помимо правовой психологии, в среду, 

формирующую и правосознание и правовую куль-

туру включают правовую идеологию, назначение 

которой, как и правосознания, заключается в гаран-

тировании интересов представителей власти.  

В 1970-х гг. ХХв. перед представителями орга-

нов МВД (Министерства внутренних дел совет-

ского государства) не только на федеральном, но 

также региональном и муниципальном уровнях 

была поставлена задача провести исследования 

правосознания различных групп населения. При 

этом использовались такие методики, как анкетиро-

вание, анализ различной документации публичного 

и индивидуального происхождения, опросы. 

При этом отдельными правоведами, в частно-

сти А.И. Долговой, были выявлены деформации 

правосознания и правовой культуры у несовершен-

нолетних правонарушителей, а поскольку, преступ-

ления в их среде во многом поддерживали преем-

ственность с правонарушениями взрослого населе-

ния, можно предположить, что соответствующие 

поведенческие дефекты встречаются не только у 

подростков, но и у мужчин и женщин, склонных к 

совершению противоправных деяний разной сте-

пени общественной опасности. 

В 80-90-е гг. ХХв. исследования правосозна-

ния в юриспруденции на время были приостанов-

лены, в связи с глобальным кризисом общественно-

политической природы. При этом стала отрицаться 

преемственность правовых культур разных эпох, 

акцентировалось внимание на уникальных свой-

ствах каждой из них. Тем не менее, в отдельных ра-

ботах авторы пытались найти точки соприкоснове-

ния советской и российской моделей правосозна-

ния и правовой культуры. Прежде всего, каждая из 

них была направлена на укрепление стабильности в 

обществе и государстве, хотя методики осуществ-

ления этого направления предлагались самые раз-

ные: от диктата воли государства населению до 

предоставления полной политической и экономи-

ческой свободы отдельным категориям граждан. 

В 90-е гг. правоведы вновь обращаются к про-

блеме взаимодействия правосознания и правовой 

культуры. Для ее разрешения формируется не 

только теоретическая база в форме идеологической 

основы, но также появляются соответствующие за-

коны и подзаконные акты, которые отражают прак-

тическую реализацию идеальных форм. Правосо-

знание начинает рассматриваться в рамках ряда об-

ластей знаний: обществознании, юриспруденции, 

психологии и т.д.. 

Современная философия видит основную роль 

правосознания и правовой культуры в создании 
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условий для существования человечества и воспро-

изводства жизни.  

Р.А. Осипов в своей статье приводит мнение, 

что даже при разграничениях в происхождении тер-

минов «правосознание» и «правовая культура» 

нельзя не заметить общего их назначения для госу-

дарства и населения, которое заключается в форми-

ровании гражданского общества, своеобразной 

чертой которого является не только признание, но 

и соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

со стороны представителей властных структур. [10] 

Н.А. Власенко выделяет две уровня правосо-

знания, которые непременно реализуются в право-

вой культуре отдельно взятых индивидов или их со-

гласованных групп. Так, правовая психология 

представляет собой эмоциональное отношение к 

праву, которое заключается, как правило, в субъек-

тивных оценках эффективности тех или иных норм, 

объединенных в законы и подзаконные акты. Более 

высоким уровнем осознания необходимости суще-

ствования права в обществе и государстве является 

правовая идеология, которая раскрывает законо-

мерности правового регулирования общественных 

отношений. В частности, демонстрирует разграни-

чение между правомерными и неправомерными по-

ступками через установление мер воздействие при 

совершении одних из них или поощрений за реали-

зацию других.  

Модели поведения, по мнению автора, форми-

руются в процессе воспитания, которое способ-

ствует не только возникновению и развитию право-

вой культуры на разных уровнях существования 

общества и государства, но также препятствует ее 

перерождению в правовой нигилизм или роман-

тизм.[11, с. 250 - 254]  

В.В. Оксамытный связывает особенности фор-

мирования правосознания и правовой культуры не 

только с исторической эпохой, но и с правовой си-

стемой, развивающейся в конкретных государ-

ствах. В качестве основных правовых доктрин со-

временности им рассматриваются континентальное 

(европейское), англо-американское и восточное 

(религиозно-традиционное) право как основные, а 

также постсоветские системы как образования 

настоящего времени и советская система, ставшая 

в настоящее время анахронизмом. При этом анали-

зируются факторы формирования государств, при-

держивающихся конкретной правовой ориентации, 

в частности исторические условия развития тех или 

иных народностей; специфика формирования у их 

представителей менталитета и т.д.. Особенно обра-

щает на себя внимание правовая система современ-

ной России, которая сочетает в себе и отдельные 

черты тоталитаризма советского периода и положе-

ния, свойственные западной традиции. [12,с. 210 - 

290 ] 

Материальная форма правовой культуры со-

временной России закладывается в процессе осу-

ществления законотворческого процесса, состоя-

щего из 8-ми стадий.  

Поскольку современная Российская Федера-

ция является многонациональным государством, 

нельзя не обратить внимание и на специфику фор-

мирования правосознания и правовой культуры в 

области межнациональной политики. Н.А. Меду-

шевский, занимающийся указанной проблемати-

кой, полагал, что определяющим фактором здесь 

выступает демонстрация толерантности не только 

на уровне глав государств, руководителей обще-

ственных и политических партий и объединений, 

но также и между рядовыми гражданами в процессе 

их взаимодействий.[13, с. 363 - 370]  

В.В. Лазарев попытался в своем пособии мак-

симально отойти от классового подхода при объяс-

нении сущности и назначения правосознания и пра-

вовой культуры в обществе и государстве. [14, с. 

101 - 104] Так, первую из указанных категорий он 

связывает с областью сознания, отражающую отно-

шение индивида или группы лиц к правовой дей-

ствительности, включая, как рассмотрение содер-

жания нормативно-правовых актов, так и оценки 

эффективности их действия.  

На основе правосознания складывается право-

вая культура личности или социальной группы, ко-

торая характеризуется определенным поведением, 

демонстрирующим либо уважение, либо игнориро-

вание положений законов и подзаконных актов, ре-

гламентирующих различные сферы жизнедеятель-

ности общества и государства. 

В заключении рассмотрения поставленной 

проблемы коснемся позиции, закрепленной в дис-

сертационном исследовании Л.Н. Петручак в 2012г. 

[15] 

Она представляет особенности формирования 

правовой культуры современной России по двум 

направлениям. Во-первых, в силу геополитиче-

ского положения данное государство неизбежно 

испытывает на себе влияние западной традиции, 

главным образом, континентальной правовой си-

стемы. Во-вторых, на складывании правосознания 

и правовой культуры населения отразились пере-

ходы от точного следования воле государства в пе-

риоды существования Древней Руси и феодальной 

России, до пересмотра установленных норм в ХIX 

в., что было связано с бурным развитием капитали-

стических отношений и пересмотром правовой 

концепции согласно западной традиции, а также с 

откровенным правовым нигилизмом в период рево-

люционных преобразований 1917-го года и совет-

ского времени, полностью отрицающим устои 

жизни предыдущих периодов существования госу-

дарства и общества. Причем указанные переходы 

отражаются как на групповом уровне отдельных 

коллективов, наций и народностей, так и в сознании 

и поведении отдельных лиц. 

В целом для выработки целостной концепции 

правовой культуры, по мнению автора, следует ак-

тивизировать и деятельность государства по разра-

ботке и принятию эффективных нормативно-право-

вых актов; и поведение населения по их точному 

исполнению в повседневных ситуациях. 

Выводы и рекомендации.  
Характеризуя процесс взаимодействия право-

вой культуры и правосознания, исследователи под-
черкивают, что первая категория зависит от второй 
как целое от отдельных элементов. 
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В свою очередь, правосознание определяется 
конкретной исторической эпохой, в которой власт-
ные структуры пытаются максимально обеспечить 
не только целостность государства, но также и ста-
бильность своего положения. В результате на про-
тяжении почти всего развития человечества форми-
рование и правосознания и правовой культуры 
имели классовый оттенок. 

В то же время правящие круги и в прошлые пе-
риоды времени и в настоящее время понимают 
необходимость соблюдения баланса собственных 
интересов и защиты прав и свобод рядовых граж-
дан. Игнорирование указанной позиции неодно-
кратно приводило к революциям и бунтам, как на 
международной арене, так и в российском государ-
стве. 

Таким образом, начало формирования обще-
ственной правовой культуры закладывается на 
уровне позиции отдельной личности, в сознании 
которой аккумулируются и правовые традиции 
эпохи, и основы системы права, опирающейся на 
национальную специфику и результаты процессов 
воспитания и самовоспитания, заложенные бли-
жайшим окружением того или иного индивида. 
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Abstract. 

The article investigates the key areas of artificial intelligence application in medicine. The author points out 

that current state of information technology development makes artificial intelligence the most important field of 

research. The developments in artificial intelligence offer opportunities for new and more effective ways of solving 
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ing, forecasting, evaluating digital information and others. In fact, various software systems based on the artificial 
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The digitalization of the main areas of human ac-

tivity led to the emergence of digital medicine. Digital 

medicine is primarily focused on preventing diseases 

and ensuring a high quality of life. Errors in the disease 

diagnostics result in incorrect treatment, which may be 

related to doctors’ poor qualifications, early fatigue, 

particular traits of character and other human factors. 

Development of new medicines demands a responsible 

approach: many tests and checks must be taken, though 

they do not guarantee absolute effectiveness and high 

quality. There is also a problem of doctors being in-

fected by patients, which has become especially urgent 

amidst Covid-19 pandemic. Doctors’ narrow area of 

expertise makes the patient seek help from several spe-

cialists. Thus, there are many challenges in healthcare 

that need to be addressed. The objective of this article 

is to explore the use of artificial intelligence in medi-

cine, as well as its practical relevance and further pro-

spects. The research was based on the analysis of vari-

ous scientific papers. 

Nowadays, many technologies are based on artifi-

cial intelligence (AI). The use of artificial intelligence 

extended to many sectors, and medicine is no excep-

tion. The possibilities of applying AI for diagnosis and 

treatment of diseases are quite varied. 

In general, artificial intelligence is a science that 

studies the work and interaction of neuronal cells in the 

brain and attempts to implement neurons and their con-

nections in the form of mathematical algorithms of a 

program code. AI is built from artificial neural net-

works, and it can reduce the statistics of misdiagnosis 

by several times. Although artificial intelligence can-

not, generally, replace the doctors, it is able to provide 

specialists in various fields with tremendous assistance 

in implementing their professional functions [7]. 

The following basic directions in digital medicine 

can be currently distinguished, which are aimed at cre-

ating and developing: 

1) mobile medical monitors integrated into a 

wireless sensor network, built on the basis of smart sen-

sors for real-time measurement of the essential medical 

parameters; 

2) mobile units for the primary processing of 

measured medical parameters combined with smart 

sensors used to check these parameters; 

3) mobile equipment for transmitting to remote 

decision-making centers the parameters measured by a 

medical monitor and characterizing the patient’s condi-

tion in real time; 

4) remotely controlled wearable injectors used to 

administer life-saving essential medicines [6]. 

These technologies are designed to provide mil-

lions of people with medical care. Their development 

and introduction into medical practice have already be-

gun. However, if combined into wireless networks 

wearable medical monitors with smart sensors and re-

mote injectors have found their application, though 

they are not yet available for most patients, then the de-

cision-making based on the patient’s medical parame-

ters transmitted to remote medical centers remains the 

prerogative of the doctor. In such centers, data on the 

patient's diseases and the services provided to them are 

stored in the form of electronic medical records, though 

at the current stage of artificial intelligence develop-

ment these centers cannot independently make an auto-

matic decision on the use of a particular method of 

medical treatment. There are many standards and pro-

tocols for wireless systems around the world, that are 

recommended for use in modern medical monitoring 

systems. Among them are the following: Bluetooth, 

Bluetooth LE (or Bluetooth Smart), IEEE 802.15.4, 

ZigBee, Thread, WirelessHART, etc. [8]. 

It should be noted that nowadays artificial intelli-

gence has a great practical significance and is used in 

medicine for: performing operations on various parts of 

the human body (da Vinci robot), identifying skin pa-

thologies, developing individual treatment methods, 

doing oncological research (IBM Watson for Oncol-

ogy), performing high-precision segmentation of ven-

tricles (Arterys Cardio DL), carrying out electro-

phoretogram peak analysis, fingerprint research (Arti-

ficial neural network), human DNA and genome 
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research (Sophia Genetics), diagnosing eye diseases 

(DeepMind Health), creating drugs (Atomwise), com-

municating with the patient, analyzing the patient’s 

symptoms and giving recommendations (Ada). 
Such world’s leading IT companies as IBM, Mi-

crosoft, Google, Intel, and others came up with their 
own inventions based on artificial intelligence. The first 
place in terms of the number of patented developments 
is held by the Microsoft Corporation - 18,365 patents. 
According to International Data Corporation, the 
amount of investments in the development of artificial 
intelligence in medicine reaches $ 2.5 billion per year 
(experts forecast that it will reach $ 6.6 billion in 2021). 
Artificial intelligence (AI) is more robust and efficient 
than humans, it processes and analyzes complex infor-
mation, providing objective data on the patient's condi-
tion not subject to the human factor. AI provides the 
prospect for robots and machines to facilitate the work 
of practising doctors and improve medical care [3]. 

For example, while breathing, a man releases a lot 
of substances that can help to identify many diseases, 
so British scientists developed a technology based on 
the use of artificial intelligence, which helps to identify 
all kinds of compounds released when breathing. Such 
technologies help a doctor to quickly identify the dis-
ease and start the treatment at its initial stages [4]. 

The UK was one of the first countries to allocate 
millions of pounds from the state budget for the devel-
opment of AI. Early diagnostics of such serious dis-
eases as cancer is one of the purposes of AI use in the 
country's healthcare sector [1]. 

US educational institutions are also developing ar-
tificial intelligence to be used in medicine. Researchers 
at the J. Radcliffe Hospital in Oxford developed a diag-
nostic system that is 80% better than doctors at detect-
ing heart disease. Scientists from Harvard, in their turn, 
programmed a ‘smart microscope’ to identify danger-
ous infections in the blood. 

Japanese venture company LPIXEL developed an 
artificial intelligence software to analyze MRI scans 
and report the likelihood of aneurysm occurrence or its 
presence. The company noted that the software per-
formed better during the tests than professional radiol-
ogists and neurosurgeons [9]. 

Scientists at the Cancer Research Institutes of 
London and the University of Edinburgh developed a 
new technique that helps to identify patterns of DNA 
mutation in patients with cancer and uses this infor-
mation to predict future genetic changes. A link was 
also found between certain sequences of repeated tu-
mor mutations. Thus, AI provides an opportunity to de-
termine the pattern of DNA mutation, which can be 
used as a prognostic indicator. This will allow predict-
ing the tumor progression and will enable specialists to 
intervene in the process earlier and prescribe treatment 
at the initial stages, which, therefore, will increase the 
patient's chances for survival [5]. 

Scientists from the University of Israel taught a 
neural network to identify most of the rare hereditary 
diseases through analysis of facial features in the pho-
tographs. The researchers note that the neural network 
called DeepGestalt detects diseases with an accuracy of 
90% [2]. 

The misdiagnosis of disease will decrease with 
every year of artificial intelligence development. Auto-
mation of data collection in hospitals will make the dis-
ease diagnosis more accurate, and, as a result, will 

make it possible to effectively predict and prevent dis-
eases. All this will save the lives of millions of people. 
Professional diagnostics will be available to anyone. In 
economic terms, the use of technologies with artificial 
intelligence is beneficial, because the costs of the health 
care system will decrease, and the quality of medical 
services will improve. 

Conclusion. The development of information 
technologies, microelectronics, telecommunications, 
and artificial intelligence makes it possible to create 
and apply individual health monitors that can be used 
by both chronic patients and specialists working under 
great physical loads and psychological stress. However, 
monitoring of medical parameters is only one of the 
components that can improve the quality of human life. 
Remote diagnosis of a patient based on medical param-
eters obtained by artificial intelligence, emergency aid 
through remote injectors and other operational units are 
still at the development stage and need to evolve further 
to be widely used in medical practice. 

In general, the use of artificial intelligence in med-
icine is a very promising area, but there are some chal-
lenges: the development of robots and machines based 
on artificial intelligence requires significant invest-
ments, therefore it is limited only to developed coun-
tries, besides, the development process is extremely 
complex, it requires great effort and a lot of time for 
research and improvement. In Russia, artificial intelli-
gence technologies are rarely used, but domestic ex-
perts conduct research in this area on a permanent basis. 
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Анотація.  
На даний час не існує наукових праць з біофізичних досліджень застосування ягід журавлини при 

стоматологічних захворюваннях, тому важливо було розглянути ефективність екстракту журавлини 

саме з цього боку.  

Метою роботи було біофізичне вивчення стану тканин пародонту та ротової рідини у вагітних з 

запальними захворюваннями пародонту, в процесі комплексного стоматологічного лікування. Лікування 

вагітних жінок супроводжувалося використанням розробленого лікувально – профілактичного комплексу. 

При цьому ефективність проведення нами профілактики оцінювалася за дослідженням рівню функціона-

льних реакцій в порожнині рота, стану тканин пародонту і його мікрокапілярного русла до і після жува-

льного навантаження. 

Оцінка стабільності водневого потенціалу ротової рідини у вагітних після проведення профілактич-

них заходів в динаміці свідчить про достовірне зменшення коливань величини рН в окремих її заборах та 

призвело призвело до певної нормалізації функціонального стану мікрокапілярного русла ясен і до зни-

ження ступеня запальних процесів в них, що корелювало і з поліпшенням їх стоматологічного статусу. 

Abstract 

Currently, there are no scientific papers on biophysical studies of the use of cranberries in the treatment of 

dental diseases, so it was important to consider the effectiveness of cranberry extract from this side.  

The aim of the study was to biophysically research the condition of parodontal tissues and oral fluid in 

pregnant women with inflammatory periodontal disease, in the process of complex dental treatment. Treatment of 

pregnant women was accompanied by the use of the developed treatment and prevention complex. The 

effectiveness of our prevention was evaluated by studying the level of functional reactions in the oral cavity, the 

state of parodontal tissues and its microcapillary bed before and after masticatory load. 

Assessment of the stability of the hydrogen potential of oral fluid in pregnant women after preventive 

measures in the dynamics indicates a significant reduction in pH fluctuations in some of its intakes and led to a 

certain normalization of the functional state of the microcapillary bed of gums and to reduction of inflammation, 

which correlated with improvement of their dental status. 

 

Ключові слова: вагітні, профілактика стоматологічних захворювань, біофізичні показники.  

Key words: pregnant, prevention of dental diseases, biophysical indicators. 

 

Запальні захворювання пародонту мають істо-

тний вплив і на більшість біофізичних процесів в 

організмі, які негативно впливають, в тому числі, і 

на стоматологічний статус вагітних [1, 2]. Запально 

– дистрофічні зміни в пародонті вагітних при цьому 
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знаходяться в прямій залежності від таких факто-

рів, як порушення у мікроциркуляторному руслі 

слизової ясен, зниження бар’єрного захисту тканин, 

що вимагає розробки та проведення відповідних лі-

кувально – профілактичних заходів [3, 4]. На жаль 

на даний час не існує наукових праць з біофізичних 

досліджень застосування ягід журавлини при сто-

матологічних захворюваннях, тому важливо було 

розглянути ефективність екстракту журавлини 

саме з цього боку. 

Метою роботи було біофізичне вивчення 

стану тканин пародонту та ротової рідини у вагіт-

них з запальними захворюваннями пародонту, в 

процесі комплексного стоматологічного лікування. 

Матеріали і методи. У поглиблених дослі-

дженнях брало участь 38 пацієнтів – вагітні жінки з 

проявами запалення пародонту віком 19-29 років, 

які звернулись за допомогою на кафедру терапевти-

чної стоматології ПВНЗ КМУ АУНМ – 12 пацієнтів 

першої групи (використання соку журавлини), 16 

пацієнтів другої групи (використання соку карто-

плі) і 10 пацієнтів групи порівняння. Згідно з умо-

вами «Хельсінської декларації» (2000) до початку 

дослідження паціентам у доступній формі було по-

яснено мету роботи, можливі ускладнення, незруч-

ності, переваги, пов’язані з участю в досліджені. 

Відповідно до рекомендацій, пацієнтки були поін-

формовані щодо методів дослідження, засобів які 

будуть використані, можливий дискомфорт. За 

умови поінформованої згоди вагітним жінкам було 

проведено відповідні діагностичні дослідження. 

Лікування вагітних жінок супроводжувалося 

використанням розробленого лікувально – 

профілактичного комплексу включаючого сік жу-

равлини та сік картоплі. При цьому в початковому 

стані, через 5 і 10 діб ефективність проведення нами 

профілактики стоматологічних захворювань 

оцінювалася за дослідженням рівню функціональ-

них реакцій в порожнині рота по коливанням вели-

чини рН ротової рідини в окремих пробах [5], стану 

тканин пародонту (ступінь запалення) і його мікро-

капілярного русла до і після жувального наванта-

ження (ЖН) усіх груп [6, 7]. 

Обробку результатів проводили варіаційно – 

статистичним методом аналізу за допомогою про-

грами STATISTICA 6.1. Довірчий інтервал випад-

кової похибки (величина, що наближається до абсо-

лютної помилки вимірювання), при прямих вимірах 

визначалася як середньоквадратична помилка се-

редньоарифметичного, помножена на коефіцієнт 

Стьюдента. Довірча ймовірність вибиралася рів-

ною 0,95,відповідно до рекомендацій ДСТУ для 

прямих вимірювань за багаторазовим спостережен-

ням [8]. 

Результати та їх обговорення. Запальні за-

хворювання пародонту мають істотний вплив і на 

більшість біофізичних процесів в організмі, які не-

гативно впливають, в тому числі, і на стоматологі-

чний статус вагітних. Запально – дистрофічні зміни 

в пародонті вагітних при цьому знаходяться в пря-

мій залежності від таких факторів, як порушення у 

мікроциркуляторному руслі слизової ясен, зни-

ження бар’єрного захисту тканин, що вимагає роз-

робки та проведення відповідних лікувально – про-

філактичних заходів. 

В даному дослідженні було проведено біофізи-

чне вивчення стану тканин пародонту та ротової рі-

дини у вагітних з запальними захворюваннями па-

родонту, в процесі комплексного стоматологічного 

лікування [9]. 

В таблиці 1 представлені дані ∆pH, отримані в 

результаті динамічного спостереження за вагіт-

ними в процесі профілактичних заходів. 

 

Таблиця 1 

Динаміка показника ∆pH у вагітних в процесі профілактичних заходів, відн. од. (M±m) 

Група  

 

Терміни 

Перша група 

(Сок журавлини) 

n=12 

Друга група 

(Сок картоплі) 

n=16 

Група порівняння 

n=10 

Вихідний 
0,41±0,04 

p>0,1 

0,39±0,03 

p>0,1 
0,42  0,05 

Через 5 діб 
0,29  0,04 

p<0,001 

p1<0,01 

0,33  0,04 

p<0,001 

p1>0,1 

0,43  0,04 

p1>0,1 

Через 10 діб 

0,22  0,01 

p<0,001 

p1<0,001 

0,26  0,02 

p<0,001 

p1<0,001 

0,41  0,05 

p1>0,1 

П р и м і т к а : р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння; р1 – показник достовірності 

відмінностей від вихідного стану. 

 

Отримані дані свідчать про те, що ополіскувач 

використаний в групі порівняння, не здатен знизити 

довірчий інтервал коливань величин ΔрН. 

Проведення лікувально – профілактичних заходів 

достовірно (p<0,001) знижувало величину ΔрН на 

47 % та 34 % вже через 10 діб в першій та другій 

групі жінок відповідно. Також необхідно відмітити, 

що величина ΔрН була достовірно нижче 

показників групи порівняння (p1<0,001) . Це 

свідчить про те, що використання ополікувачей 

дозволяє в обох групах жінок нормалізувати цілий 

ряд функціональних адаптаційно – компенсаторних 

реакцій в організмі, які підтримують стабільність 

рН ротової рідини.  

У таблиці 2 наведено результати спектроколо-

ріметрічної оцінки забарвлення слизової ясен роз-

чином Шиллера-Писарєва (Ш-П) у вагітних. Зміни 

в процесі профілактики коефіцієнта відбиття світла 
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R слизової ясен наведені для 2 – х основних довжин 

хвиль спектра відбиття світла яснами (460 нм і 660 

нм). 

У вагітних з запальними захворюваннями па-

родонту спостерігалося досить сильне забарвлення 

слизової ясен розчином Ш-П, як в короткохвильо-

вій (460 нм), так і в довгохвильовій (660 нм) області 

видимого діапазону довжин хвиль, що свідчило від-

повідно про низьку ефективність функціонування 

захисно – бар'єрної системи гіалуронова кислота – 

гіалуронідаза і наявності глікогену, що супрово-

джує запальні процеси в тканинах пародонту (табл. 

2).  

 

Таблиця 2 

Коефіцієнт відбиття світла (R) слизової ясен після фарбування розчином Шиллера – Писарєва у 

вагітних в процесі профілактичних заходів, % 

Групи 

 

Довжина хвилі 

Перша група 

(Сок журавлини) 

n=12 

Друга група 

(Сок картоплі) 

n=16 

Група порівняння 

n=10 

Вихідний стан 

460 нм 59 58 61 

660 нм 67 70 69 

Через 5 діб 

460 нм 69 66 63 

660 нм 80 75 67 

Через 10 діб 

460 нм 73 69 60 

660 нм 86 82 71 

 

Під дією профілактичних заходів при фарбу-

ванні ясен розчином Ш-П у жінок першої та другої 

груп на п’яту добу значення коефіцієнту R в області 

довжин хвиль 460 нм збільшилося на 16 % та 13 % 

відповідно, що характеризує зменшення проникно-

сті слизової ясна для барвника. В області 660 нм ко-

ефіцієнт відбиття світлу збільшився на 19,4 % та 7 

%, що характеризує зменшення концентрації гліко-

гену в яснах вагітних і, отже, зменшення ступеня 

запального процесу в них. Використання ополіску-

вачей в першій та другій групі вже через 10 діб до-

сягло своїх найкращих значень в порівнянні з вихі-

дними показниками – профарбовування ясен розчи-

ном Ш – П збільшило значення в області довжин 

хвиль 460 нм (на 24 % і 19 % відповідно) і 660 нм 

(на 28 % і 17 % відповідно). У групі порівняння по-

дібних змін в фарбуванні ясен розчином Ш – П у всі 

періоди спостережень не виявлялося (табл. 2). 

Проведені в початковому стані дослідження, 

показали, що у вагітних усіх груп, спостерігалося 

спазмування капілярів ясен під дією регламентова-

ного жувального навантаження (ЖН), тобто змен-

шення в них кровотоку і, як наслідок, зменшення їх 

колірних координат (x, y, z) (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Кольорові координати x, y, z ясна до і після фізіологічному жувального навантаження у вагітних в 

процесі профілактичних заходів, М±m 

Групи 

 

Колірні координати 

Перша група 

(Сок журавлини) 

n=12 

Друга група 

(Сок картоплі) 

n=16 

Група порівняння 

n=10 

Вихідний стан 

До ЖН 

х 
17,65±1,6 

р>0,1 

17,37±1,5 

р>0,1 
17,96±1,3 

у 
14,77±1,2 

р>0,1 

14,91±1,3 

р>0,1 
15,37±1,1 

z 
16,24±1,4 

р>0,1 

16,47±1,2 

р>0,1 
16,83±1,3 

Після ЖН 

х 
11,21±1,1 

р>0,1 

10,95±1,2 

р>0,1 
11,44±0,9 

у 
9,72±1,0 

р>0,1 

9,84±0,9 

р>0,1 
9,97±0,8 

z 
10,37±1,1 

р>0,1 

10,63±1,1 

р>0,1 
11,13±0,9 

Через 5 діб 

До ЖН 

х 
16,85±1,4 

р>0,1 

17,03±1,5 

р>0,1 
17,73±1,4 

у 
14,32±1,3 

р>0,1 

14,55±1,3 

р>0,1 
15,55±1,1 

z 
15,64±1,6 

р>0,1 

15,88±1,6 

р>0,1 
17,12±1,2 
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Після ЖН 

х 
14,42±1,4 

р<0,001 

14,21±1,3 

р<0,001 
11,66±1,1 

у 
12,61±1,2 

р<0,001 

12,10±1,1 

р<0,001 
10,23±0,9 

z 
13,35±1,3 

р<0,001 

12,95±1,2 

р<0,001 
10,47±0,9 

Через 10 діб 

До ЖН 

х 
16,18±1,5 

р>0,1 

16,83±1,4 

р>0,1 
17,53±1,6 

у 
14,26±1,3 

р>0,1 

14,64±1,4 

р>0,1 
15,31±1,2 

z 
15,74±1,6 

р>0,1 

15,90±1,5 

р>0,1 
16,77±1,5 

Після ЖН 

х 
15,62±1,6 

р<0,001 

15,21±1,5 

р<0,001 
11,66±1,1 

у 
13,85±1,3 

р<0,001 

13,42±1,3 

р<0,001 
9,84±0,9 

z 
15,33±1,4 

р<0,001 

14,89±1,4 

р<0,001 
10,75±1,1 

Примітка: р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння 

 

Проведена через 5 та 10 діб оцінка усередне-

них по групі колірних координат ясен вагітних до і 

після регламентованого фізіологічного ЖН свід-

чать про те, що реакція на ЖН мікрокапілярів в ре-

зультаті проведення профілактичних заходів пози-

тивно змінилася. При цьому при ЖН у пацієнтів 

значно зменьшилося спазмування капілярів і спос-

терігалося збільшення у порівнянні з вихідними да-

ними кровотоку в них, супроводжуване збільшен-

ням колірних координат ясен. У групі порівняння 

подібного поліпшення функціонального стану мік-

рокапілярного русла не спостерігалося (табл. 3). 

 

Висновки. 

- оцінка стабільності водневого потенціалу ро-

тової рідини у вагітних після проведення профілак-

тичних заходів в динаміці свідчить про достовірне 

зменшення коливань величини рН в окремих її за-

борах, що вказує на підвищення ефективності фун-

кціональних реакцій, що забезпечують гомеостаз в 

порожнині рота. 

- у вагітних спостерігався знижений бар'єрний 

захист ясен, що супроводжувався підвищеною про-

никністю ясен для барвника розчину Ш–П і, отже, 

мікроорганізмів, а також позитивна реакція роз-

чину Ш–П на резервний полісахарид глікоген, яка 

свідчить про наявність в яснах запалення. Також, у 

них спостерігалося порушення функціонального 

стану мікрокапілярного русла ясен, при якому під 

дією жувального навантаження в капілярах відбу-

валося спазмування. 

- використання ополіскувачей з журавлини та 

картоплі, призвело у вагітних до певної нор-

малізації функціонального стану мікрокапілярного 

русла ясен і до зниження ступеня запальних про-

цесів в них, що корелювало і з поліпшенням їх сто-

матологічного статусу. 
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