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ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОМОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ НА РІЧНЕ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ В ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПІРСОНА
О. О. Лавріщев,
завідувач відділення «Електрифікація та інформаційні системи»,
аспірант ННЦ «ІМЕСГ»
М. В. Дурас,
викладач дисциплін відділення «Електрифікація та інформаційні системи»,
аспірант ННЦ «ІМЕСГ»
Ю. Л. Новосилецький,
викладач дисциплін відділення «Електрифікація та інформаційні системи»
(Житомирський агротехнічний коледж)
Наведено результати впливу ряду факторів на показник річного електроспоживання деяких
областей України методом кореляційного аналізу Пірсона.
Ключові слова: фактор, річне електроспоживання, кореляційний аналіз.

Постановка проблеми
Нарощування енергетичних потужностей в Україні просувається
лавиноподібними темпами, особливо за рахунок встановлення СЕС (сонячних
електростанцій). Відповідно до Державної програми розвитку енергетичної
галузі до 2035 року планується збільшення частки ВДЕ в загальному виробництві
електричної енергії країни до 20 %. В останні два роки з керівництвом більшості
областей співпрацюють закордонні інвестори щодо впровадження ВДЕ, але не
проводиться ретельний аналіз який саме напрямок ВДЕ є оптимальним для кожної
території.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Основні дослідження науковців в галузі альтернативної енергетики
спрямовані на пошук нових відновлювальних джерел енергії –
електрогенераторів, що виробляють енергію за рахунок течій, або на новий
варіант використання вже відомих ВДЕ (побудована в Індії перша станція яка
накопичує та зберігає енергію за рахунок використання енергії підіймання –
опускання вантажів). Всі наукові пошуки значно покращують та розвивають
альтернативну електроенергетику, але механізм вибору доцільності
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встановлення певного типу ВДЕ на обраній території й досі зупинився на
методі експертних рішень, який є вразливим до похибок, що пов’язані з
людським фактором.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Нарощування кількості встановлених СЕС (сонячних електростанцій)
відбувається за рахунок їх відносно простої будови, швидкості монтажу та
незначних вимог до особливостей місцевості. Але не проводяться наукові та
практичні розрахунки щодо встановлення різних типів ВДЕ з урахуванням
особливостей місцевості.
Формулювання цілей
Проведення детального аналізу впливу трьох основних факторів ВДЕ
(відновлювальних джерел енергії) на показник річного електроспоживання в
областях України за допомогою розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона.
Виклад основного матеріалу досліджень
Першочерговою дією для визначення впливу факторів на показник
річного електроспоживання за допомогою кореляційного аналізу Пірсона є
рівномірний відбір десяти областей України та занесення даних до табл.1.
Дані відбираються з останнього опублікованого звіту ДП НЕК «Укренерго» за
2014 рік [1].
Річне електроспоживання областей України
(проведено випадкову вибірку серед десяти областей)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування області
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
м. Київ та Київська область
Івано-Франківська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Сумська область
Харківська область

Таблиця 1

Споживання електричної
енергії млн. кВт. год.
2909,4
27760,0
2591,8
14670,9
2138,9
3035,0
6171,7
5303,4
2243,6
7019,0

У зв’язку з активним встановленням на всій території України альтернативних
джерел електричної енергії, особливо сонячних електростанцій (СЕС), першим
фактором для порівняння обираємо – кількість встановлених СЕС в кожній з
областей [2-4], що були обрані в табл.1. Відповідні дані заносимо до табл.2.
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Кількість встановлених СЕС в областях України
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування області

Таблиця 2

СЕС

Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
м. Київ та Київська область
Івано-Франківська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Сумська область
Харківська область

237
882
186
950
484
265
300
156
153
189

Для обрахунку кореляційного значення Пірсона в першу чергу обраховуються
суми значень кожного показника та їх середні арифметичні значення. Суми склали
відповідно – 73843,7 млн. кВт. год та 3802 шт., а середні арифметичні значення
– 7384,37 млн. кВт. год та 380,2 шт. Далі обчислюємо для кожного показника
відхилення від середньоарифметичного, підносимо до квадрату кожне відхилення
та підраховуємо суму квадратів відхилень – 1135337095 та 2249136. Наступним
кроком є розрахунок добутку різниці для кожної області між середнім арифметичним
і значенням показника. Після чого підраховується загальна сума – 17706108.
Отримані результати підставляються в підсумкову формулу та отримуємо значення
коефіцієнта кореляції за Пірсоном для даного фактору (кількості встановлених
СЕС) – r1=0,35. Так як отримане значення потрапляє у межі значень між 0,3 – 0,5,
можливо зробити висновок щодо наявності слабкої додатної кореляції.
Перспективним з точку зору альтернативної енергетики є використання біогазу
на території України, саме тому другим фактором, за яким буде проводитися аналіз є
потенціал рослинної біомаси областей України [5]. Дані заносимо відповідно до табл.3.
Таблиця 3
Потенціал рослинної біомаси областей України
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування області

Потенціал біомаси, тис.
МВт год./рік
7017
14032
1093
3968
700
6196
10144
8063
3420
9220

Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
м. Київ та Київська область
Івано-Франківська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Сумська область
Харківська область
7
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Проведення розрахунку коефіцієнта кореляції здійснюється за зразком, що
вказаний вище, і за цими розрахунками r2=0,246. Як і при попередніх підрахунках
аналізуємо отримане значення за таблицею сили зв’язків між показниками.
Результат потрапляє у межі значень між 0–0,3, тому можливо зробити висновок
щодо наявності дуже слабкої додатної кореляції.
Ще одним із факторів альтернативної електроенергетики є, звичайно,
природний вітровий потенціал [6]. Дані за цим фактором заносимо до табл.4 та
проводимо розрахунки коефіцієнта кореляції, як і в попередніх підрахунках.
Таблиця 4
Природний потенціал вітрової енергії в областях України
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування області
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
м. Київ та Київська область
Івано-Франківська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Сумська область
Харківська область

Потенціал вітрової
енергії, кВт.год./кв.м.рік
200
390
280
375
620
690
520
520
375
700

За проведеними підрахунками отримуємо значення r3= - 0,032. Проводимо
аналіз отриманого значення за таблицею сили зв’язків між показниками. Результат
потрапляє у межі значень між 0–0,3, тому можливо зробити висновок щодо
наявності дуже слабкої від’ємної кореляції.
За проведеними підрахунками будуємо діаграму (рис.1).

Рис.1. Значення коефіцієнту кореляції Пірсона для трьох факторів
альтернативної електроенергетики
8
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Висновки з дослідження й перспективи
Отримані результати відображають якісний вплив розвитку сонячної
енергетики на електроспоживання в Україні, а також підкреслюють перспективи
розвитку ВДЕ (відновлювальних джерел енергії) на основі використання
біогазових установок, які наразі практично не розвиваються на теренах країни.
Також слід відзначити, що розрахунки довели безперспективність розвитку
вітрової енергетики в промислових масштабах для всіх областей України, окрім
територій, що розташовані на узбережжях Чорного та Азовського морів, Криму
та Карпатських гір.
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Представлены результаты влияния ряда факторов на показатель годового
электропотребления некоторых областей Украины методом кореляционного анализа
Пирсона.
Ключевые слова: фактор, годовое электропотребление, кореляционный анализ.
In the article are presented the results of the influence of a number of factors on the indicator of
annual electricity consumption of some regions of Ukraine by the method of Pearson correlation
analysis.
Keywords: factor, annual electricity consumption, correlation analysis.

9

Вісник Житомирського агротехнічного коледжу

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
УДК 635.21:632(477.41/.42)
ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ
АЛЬТЕРНАРІОЗУ КАРТОПЛІ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
В. М. Положенець,
доктор сільськогосподарських наук, професор
(Національний університет біоресурсів та природокористування України)
Л. В. Немерицька,
кандидат біологічних наук, доцент
І. А. Журавська,
кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
А. А. Романюк,
викладач спеціальних дисциплін
В. В. Мельничук,
викладач спеціальних дисциплін
Н. І. Ходаківська,
викладач спеціальних дисциплін
(Житомирський агротехнічний коледж)
Розроблено математичні моделі для прогнозування розвитку альтернаріозу картоплі,
які пов’язують рівень його розвитку з середньодобовою температурою та вологістю
повітря в липні-серпні, часткою штаму М-30 гриба Alternaria solani, рівнем розвитку хвороби
за два попередні роки. Здійснено об’єднання результатів прогнозування за усіма зазначеними
предикторами, що дозволяє зменшувати похибку прогнозу. На основі вирішення завдання
прогнозування розвитку альтернаріозу для Полісся України розроблено загальний підхід до
такого прогнозування для будь-якого заданого району вирощування картоплі.
Ключові слова: картопля, альтернаріоз, прогнозування, розвиток, Полісся України,
математичне моделювання.

Постановка проблеми. Альтернаріоз (рання суха плямистість) є широко
розповсюдженою хворобою картоплі в Україні. Втрати врожаю в сприятливі
для цієї хвороби роки сягають 40 %. Збудниками альтернаріозу картоплі є два
види грибів роду Alternaria: Alternaria solani (Ell. et Mart.) та Alternaria alternatа
Keissler [1, с. 1]. Одним із основних шляхів зменшення втрат врожаю від
10

Сільськогосподарські науки та лісове господарство

альтернаріозу є хімічний метод на основі використання відповідних фунгіцидів
[2, с. 24]. Але інтенсивність їх використання кожного року необхідно адаптувати,
оскільки ураження картоплі альтернаріозом у різні роки коливається досить
суттєво (до 9,5 разів). Тому якісне вирішення завдання захисту картоплі від
альтернаріозу неможливе без прогнозування розвитку цієї хвороби, яке дозволяє
визначати оптимальні строки та об’єми проведення обробок. Таким чином,
розроблення методів прогнозування розвитку альтернаріозу картоплі є важливим
та актуальним науково-практичним завданням, вирішення якого дозволить
оптимально використовувати фунгіциди, забезпечувати максимальне збереження
врожаю при мінімальному об’ємі хімічних обробок та шкоді навколишньому
середовищу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час публікацій,
у яких безпосередньо вирішуються завдання щодо прогнозування рівня
розвитку альтернаріозу картоплі в поточному році, не відомо. Дослідження з
прогнозування ураження картоплі цією хворобою [3, с. 110] ґрунтуються на
штучному зараженні та відділенні листків від рослини, тому їх результати не
зовсім відповідають сутності розглянутої задачі. Відомі підходи до прогнозування
розвитку фітофторозу [4, с. 92] не можуть бути безпосередньо використані для
альтернаріозу, оскільки між їх збудниками є істотні відмінності. Прогнозування
захворювань деяких овочевих культур на основі математичного моделювання [5,
с. 362] безпосередньо для альтернаріозу картоплі не виконувалось. У найбільш
узагальнених працях з альтернаріозу картоплі [6, с. 125; 7, с. 296] зазначено про
рівномірність наростання цієї хвороби та вплив ряду предикторів на її розвиток,
проте порядок їх практичного використання для прогнозування не досліджено,
відповідні методики прогнозування відсутні.
Розвиток альтернаріозу також суттєво залежить від кліматичних,
агротехнічних, фітосанітарних та інших умов, що призводить до появи
специфічних особливостей патогена на конкретний момент часу в кожному
регіоні вирощування картоплі, зокрема й у Поліссі України. Відповідно, задача
прогнозування розвитку альтернаріозу має конкретний розв’язок лише щодо
заданого району вирощування. Всебічні дослідження альтернаріозу картоплі в
Поліссі України [8, с. 57] також не містять питань щодо прогнозування рівня
його розвитку в поточному році.
Мета досліджень. Не вирішеною раніше частиною загальної проблеми є
прогнозування рівня розвитку альтернаріозу картоплі в умовах Полісся України.
Відповідно, метою досліджень є розв’язання задачі такого прогнозування на основі
обґрунтування предикторів, від яких залежить рівень розвитку альтернаріозу
картоплі в поточному році.
Результати досліджень. Перевіримо спочатку гіпотезу про залежність рівня
розвитку альтернаріозу картоплі від дати його появи в поточному році. Для цього
узагальнимо всі наявні дані про ці два параметри відповідно до найбільшого
безперервного (1968-2002 рр.) статистичного ряду з цього захворювання (рис. 1).
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Рис. 1. Залежність розвитку альтернаріозу від дати його появи
Аналіз рис. 1 показує, що статистична залежність між наведеними
предикторами відсутня. Наприклад, при появі 10 червня в різні роки розвиток
хвороби коливається від 10 до 85 %. Таким чином, можна стверджувати, що задачі
прогнозування появи та розвитку альтернаріозу є окремими і непов’язаними між
собою, оскільки статистичний зв’язок між датою появи альтернаріозу та його
розвитком у цьому році відсутній.
При обґрунтуванні основних предикторів, які впливають на рівень розвитку
альтернаріозу картоплі в поточному році визначено, що основними такими
предикторами, як і традиційно для більшості грибних хвороб рослин [9, с. 352],
є: середня температура повітря липня-серпня – tлс; середня відносна вологість
повітря липня-серпня – wлс; кількість короткочасних опадів у липні-серпні – dлс.
Тип та гранулометричний склад ґрунту, кислотність середовища також певним
чином впливають на рівень розвитку альтернаріозу. Але, оскільки дослідження
виконуються в межах окремого регіону (Полісся України), то цей вплив
опосередковано враховується тим, що взаємозв’язок між розвитком хвороби
встановлюватиметься для значень параметрів (tлс, wлс, dлс), отриманих саме для
цього району вирощування картоплі.
Відповідно до зазначеного вище переліку параметрів здійснено узагальнення
наявних початкових даних щодо прогнозування рівня розвитку альтернаріозу
картоплі в умовах Полісся України.
Для аналізу взаємозв’язків між рівнем розвитку альтернаріозу картоплі та
предикторами, які на неї впливають, побудовано відповідні графічні залежності,
що зображено на рис. 2.
Як видно з рис. 2.а (залежність рівня розвитку альтернаріозу від
середньодобової температури повітря в липні-серпні), альтернаріоз
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сильніше розвивається в роки з теплішим літом. Такий результат також
опосередковано підтверджується тим, що збудник Alternaria solani є досить
теплолюбним, оптимальна температура для його розвитку становить
+22–29 о С. Висока (більше 80 %) середньодобова вологість повітря влітку
приводить до слабшого розвитку альтернаріозу (рис. 2.б), що також пов’язано з
оптимальним діапазоном вологості для збудника Alternaria solani, який становить
70–80 %. Можна розгледіти невеликий прямий зв’язок між рівнем розвитку
альтернаріозу картоплі та кількістю короткочасних опадів у липні-серпні (рис.
1.в), але статистична залежність між ними є досить слабкою (точки розподілені
майже випадково, а не навколо якоїсь кривої). Отже, здійснювати надійний
прогноз рівня розвитку альтернаріозу картоплі за залежністю P(dлс) неможливо,
тому в подальшому такий предиктор враховувати недоцільно.
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Рис. 2. Залежність рівня розвитку альтернаріозу картоплі
від впливу чинників (1970-2011 рр. з розривами)
Аналіз рис. 2.а та 2.б також свідчить, що отримані дві залежності відрізняються
від лінійних, тому для їх апроксимації неможливо використовувати лінійну
регресію. У даному разі доцільно застосовувати поліноміальну регресію. Для
залежності P(tлс) достатньо використовувати поліном 2-го ступеня (наявна одна
точка перегину), а для P(wлс) – 3-го (дві точки перегину) [10, с. 416]. У результаті
зазначеної апроксимації методом найменших квадратів [11, с. 124] отримаємо
функції, які показано на рис. 2.а і 2.б пунктирними кривими та аналітично
описуються таким чином:

Рt лс   0,98t 2лс  25,05t лс  172,25 ,
Рw лс   0,003w 3лс  0,69w 2лс  51,38w лс  1159,42 .
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Окрім зазначених вище, “традиційних” для більшості грибних хвороб рослин,
в ході аналізу відповідної літератури було додатково виявлено ще й специфічні
предиктори, які впливають на розвиток тільки альтернаріозу, а саме: частка штаму
М-30 гриба Alternaria solani; рівень розвитку альтернаріозу за два попередні роки.
Щодо першого специфічного предиктора, то на даний час у Європі
обґрунтовано наявність п’яти штамів гриба Alternaria solani (М-10, М-30,
М-40, М-69, М-78), з яких найбільш високоагресивним є М-30. Графічне
відображення статистичного взаємозв’язку між рівнем розвитку альтернаріозу в
поточному році та часткою штаму М-30 (m30) показано на рис. 3.
Рm30  , %
90
80
70
60
50
40
30
20

m 30 , %

10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Рис. 3. Залежність розвитку альтернаріозу від частки раси М-30
гриба Alternaria solani (1968-2002 рр.)
Аналіз рис. 3 показує, що існує пряма і досить стійка статистична залежність
між розвитком альтернаріозу та часткою штаму М-30 гриба Alternaria solani. Дана
залежність є нелінійною з двома точками перегину, тому для її апроксимації слід
застосовувати регресію поліномом 3-го ступеня, у результаті чого отримаємо:
2
Рm30   0,0007m330  0,11m30
 5,53m30  56,57 .

(3)

Вплив рівня розвитку альтернаріозу за попередні роки на його прояв у
поточному році дослідимо на основі найбільшого безперервного (1968-2002 рр.)
статистичного ряду [7] з цього захворювання (рис. 4).
Аналіз рис. 4 показує, що розвитку альтернаріозу не притаманна циклічність,
оскільки епіфітотії цієї хвороби через однакову кількість років не повторюються.
Отже, рис. 4 доводить, відсутність циклічності прояву альтернаріозу, яка
характерна для деяких інших захворювань сільськогосподарських культур.
Будь-яких фундаментальних залежностей та висновків з рис. 4 отримати не
можливо, окрім того, що епіфітотії альтернаріозу, як правило повторюються у
двох сусідніх роках. Тобто, у рік, який слідує за епіфітотійним, більш ймовірним є
повторення епіфітотії. Для отримання математичної моделі такого взаємозв’язку
14
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необхідно використовувати функцію двох змінних – рівня розвитку, який спостерігався
раніше на 1 рік (P1) та на 2 роки (P2). Апроксимація залежності P(P1P2) на основі
даних, наведених на рис. 4, за допомогою кубічних сплайнів [11] має такий вигляд:
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Рис. 4. Залежність розвитку альтернаріозу по роках







РР1 , Р 2    0,0025Р12  0,21Р1  8,5   0,0012Р 22  0,04Р 2  6,48 .

(4)

Кожна із залежностей (1) – (4) з точки зору прогнозування не має явної
переваги (див. рис. 1–4), оскільки точки розподілені відносно апроксимуючих
кривих приблизно з однаковим відхиленням. У такому разі для визначення
прогнозованого рівня розвитку альтернаріозу у поточному році з мінімальною
похибкою доцільно використати усі наявні статистичні дані, тобто здійснити
усереднення тих рівнів , що були отримані згідно з кожною функцією (1) – (4):
Р

1 4
 Рi .
4 i 1

(5)

У результаті підстановки (1) – (4) у (5) отримаємо

Р  0,24t 2лс  6,26t лс  0,00075w 3лс  0,17w 2лс  12,84w лс 





2
 0,00017m330  0,027m30
 1,38m30   0,0012Р12  0,11Р1  4,2  .



(6)



  0,0006Р 22  0,02Р 2  3,24  260,94 .
Отже, вираз (6) є розв’язком задачі прогнозування рівня розвитку альтернаріозу
картоплі в Поліссі України. Для визначення цього рівня необхідно у вираз (6)
підставити: прогнозовані значення середньої температури (tлс) та вологості (wлс)
повітря в липні-серпні; рівні розвитку альтернаріозу, які спостерігались раніше
на 1 рік (P1) та на 2 роки (P2); прогнозоване (оцінене на початку появи хвороби)
значення частки штаму гриба Alternaria solani (m30).
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У результаті відповідних розрахунків (6) визначається параметр P, який
дорівнює рівню розвитку альтернаріозу в поточному році.
Розроблений підхід до прогнозування рівня розвитку альтернаріозу картоплі
в цілому може бути застосований не тільки для Полісся України, а й для інших
районів вирощування картоплі. Відмінності для інших районів полягатимуть у
використанні других початкових статистичних даних, що призведе до певних змін
конкретного вигляду функцій (1) – (6), проте сама методологія прогнозування
залишиться такою самою.
Отже, загальний розв’язок задачі прогнозування рівня розвитку альтернаріозу
картоплі (для довільного району) включає: збирання всіх початкових статистичних
даних для заданого району щодо рівнів розвитку альтернаріозу в різні роки та значень
tлс, wлс, m30; поліноміальна апроксимація залежностей P(tлс), P(wлс), P(m30), P(P1,P2);
узагальнення математичної моделі прогнозування для всіх розглянутих чинників
(5); розрахунок рівня розвитку альтернаріозу в поточному році аналогічно (6).
Висновки:
1. Доведено, що задачі прогнозування появи та розвитку альтернаріозу
картоплі є окремими і непов’язаними між собою, оскільки статистичний зв’язок
між датою появи альтернаріозу та його розвитком у цьому році відсутній.
2. Обґрунтовано основні параметри, які слід враховувати при прогнозуванні
рівня розвитку альтернаріозу картоплі в поточному році – як традиційні для
грибних хвороб (середньодобова температура та вологість повітря в липні та
серпні), так і специфічні, що властиві лише цьому захворюванню (частка штаму
гриба Alternaria solani, рівень розвитку хвороби за два попередні роки).
3. Розроблено математичні моделі, які пов’язують рівень розвитку
альтернаріозу картоплі з кожним із предикторів, які на неї впливають. Здійснено
об’єднання результатів прогнозування за усіма предикторами, що дозволяє
зменшувати похибку прогнозу розвитку альтернаріозу картоплі в поточному році.
4. На основі вирішення завдання прогнозування розвитку альтернаріозу для
Полісся України розроблено загальний підхід до такого прогнозування для будьякого заданого району вирощування картоплі.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у
прогнозуванні рівня розвитку альтернаріозу картоплі з урахуванням похибок
попереднього визначення часткових предикторів, що надає можливість
підвищувати точність кінцевого прогнозу.
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Разработаны математические модели для прогнозирования развития альтернариоза
картофеля, которые связывают уровень его развития со среднесуточной температурой
и влажностью воздуха в июле-августе, долей штамма М-30 гриба Alternaria solani,
уровнем развития болезни за два предыдущих года. Осуществлено объединение
результатов прогнозирования по всем указанным предикторам, что позволяет
уменьшать погрешность прогноза. На основе решения задачи прогнозирования
развития альтернариозa для Полесья Украины разработан общий подход к такому
прогнозированию для любого заданного района выращивания картофеля.
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ГУБКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (НETEROBASIDION ANNOSUM S. STR.
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(Житомирський агротехнічний коледж)
У результаті проведеного фітопатологічного моніторингу вивчено видовий складу
стовбурових шкідників в осередках Heterobasidion annosum з визначенням ступеня
заселеності дерев. Основні види стовбурових шкідників представлені родинами: короїди –
Іріdае, вусачі – Сеrambycidае, златки – Вuprestidае, довгоносики – Сulculionida). Розглянуто
вплив стовбурових шкідників на всихання сосни звичайної в осередках кореневої губки.
Ключові слова: осередки кореневої губки, ступінь ураження, стовбурові шкідники.

Постановка проблеми. В осередках кореневої губки на ослаблених деревах
заселяється ряд ентомошкідників, видовий склад яких визначається віком деревних
порід, повнотою насаджень, близькістю осередків стовбурових шкідників
та екологічними чинниками. У ослаблених дерев зменшується тиск живиці,
яка механічно і фізіологічно захищає дерева від пошкодження стовбуровими
шкідниками, спалахи розмноження яких відбуваються з нерегулярними
інтервалами, але як правило є типові для ослаблених деревостанів, що знаходяться
в стані фізіологічного стресу [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження А. І. Воронцова (1988)
показали, що основною причиною всихання сосни звичайної в осередках кореневої
губки є стовбурові шкідники: за відсутності останніх гине близько 25 % дерев
порівняно з контролем, причому процес всихання протікає дуже повільно і може
бути інтенсифікований лише засухою. Б. І. Оніщенко і О. Г. Флайтер відзначають,
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що в осередках кореневої губки складаються сприятливі умови для розмноження
як хвоєгризучих, так і стовбурових шкідників, кількість яких значно збільшується
[3]. За літературними джерелами, спори кореневої губки, що пройшли через
травний тракт стовбурових шкідників, залишаються життєздатними і стимульовані
до проростання [4]. Враховуючи специфіку способу життя цих комах і їх здатність
харчуватися спорами грибів, можна зробити висновок про участь їх в процесах
перенесення збудника кореневої губки.
Після поселення комах на деревах сосни звичайної відповідного фізіологічного
стану, вони починають посилено виділяти феромони, що різко збільшує
привабливість цих дерев. Чим більше таких первинних комах, тим сильніше дія
феромонів, що виділяються, і швидше відбувається подальше заселення дерева
шкідниками. Кожен осередок в своєму розвитку проходить декілька фаз. Зазвичай
розрізняють їх між собою за співвідношенням дерев різних категорій ослабленості
і стану популяцій стовбурових шкідників [1]. Комахи заселяють і активніше
розмножуються на деревах, що знаходяться в стані найбільшого фізіологічного
стресу, спричиненого абіотичними, антропогенними і іншими чинниками [1, 5, 7].
Трофічний фактор є більш передбачуваним, має значення не для всіх хвороб
як сіянців, так і зрілих деревостанів, менше змінюється у часі по роках і періодах
щодо фаз розвитку хвороб деревних рослин, є більш динамічним щодо зміни
погодних умов. Саме кліматичні фактори обумовлюють суттєву мінливість стану
збудника хвороби, змінюють строки розвитку патогена та його агресивність.
Провідна роль погодних умов у виникненні епіфітотій визнається багатьма
дослідниками [2, 3, 4]. Особливе значення кліматичні фактори мають у
регулюванні фенологічних фаз розвитку рослини-господяря і збудника, що змінює
час попадання або розвитку найбільш агресивних і небезпечних рас в найменш
стійкі до них критичні періоди онтогенезу рослин. Від співвідношення у часі цих
процесів та інтенсивності їх проходження залежить ступінь ураження, розмір
ураження та оптимальність рішень щодо строків і необхідності проведення заходів
лісозахисту. Ці надзвичайно важливі для тактики сучасного лісозахисту питання
здатний вирішити фітопатологічний прогноз (моніторинг). Він визначає час
початку епіфітотії на лісових рослинах, а також можливий темп їх проходження у
конкретних екологічних умовах. Методи фенологічного прогнозу є основними для
визначення оптимальних строків проведення обстежень, винищувальних та інших
заходів лісозахисту, що є обов’язковою умовою цілеспрямованого інтегрованого
систематичного захисту лісової рослинності.
Фенологічна інформація за обсягом та значенням займає провідне місце серед
інших видів фітосанітарної інформації. Моніторинг і прогнозування епіфітотій
неможливі без показників розвитку збудника хвороби. Наукові лісогосподарські
заклади України, служба лісо-захисту та інші установи і організації щорічно під час
багатьох видів лісогосподарських робіт проводять спостереження та реєстрацію
появи і проходження патологічного процесу основних хвороб на лісових
культурах. На цей час накопичено велику інформативну базу даних, яка потребує
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систематизації і аналізу для відповідних лісо-рослинних умов Житомирського
Полісся. Такі дослідники як Б. В. Добровольський [5, 6], А. С. Подольський [7]
в свій час закладали наукові основи розвитку лісопатологічного моніторингу.
Багаторічні фенологічні дані після відповідної статистичної обробки і аналізу
можуть бути основою для переведення всіх робіт з лісо-захисту за календарнофенологічним принципом.
Фенологічна інформація враховується під час розробки прогнозів, і вона є
особливо необхідною для короткострокових прогнозів і сигналізації. Методологія
прогнозування ґрунтується на тісному зв’язку розвитку збудника хвороби з
умовами зовнішнього середовища. Реакція патогенів на зміну погодних умов
обумовлена на генетичному рівні їх багатовіковою еволюцією у конкретних
лісо-рослинних умовах природно-кліматичних зон. Тому середні багаторічні
строки проходження фенофаз еволюційно-сформовані кліматом певної зони, а
відхилення від них по роках залежать від ступеня відхилення від норми погодних
умов конкретного року на попередніх етапах онтогенезу виду деревної породи.
В умовах Корабельного лісництва Державного підприємства Житомирське
лісове господарство різниця по роках у строках розвитку фенофаз збудників може
досягати від 15 до 20 днів. На швидкість онтогенезу впливає сума факторів погоди.
Більш точний фенологічний прогноз можна отримати у першій половині вегетації
соснових насаджень для початкових фаз під час прояву патологічного процесу
хвороб в лісових культурах або пристигаючих деревостанах. У другій половині
літа і осені строки проходження патологічного процесу по роках змінюються
не так помітно, а температурний режим цього періоду впливає в основному на
підготовку до зимівлі. Територія лісокористування Колабельного лісництва має
в основному вирівняний рельєф і патологічні явища проходять одночасно на
великих площах. Із запізненням або випередженням на один тиждень у напрямку
південь-північ відзначене розповсюдження шкідників на відстані 100–120 км,
а в напрямку захід-схід – 200–300 км. Цю закономірність слід використовувати
у повсякденній роботі служби лісопатологічних прогнозів Вінницялісозахист.
Фенологічна інформація, яку отримують пункти сигналізації і прогнозів, що
працюють у більш теплих природно-кліматичних зонах України, повинна бути
сигнальною для районів, де фенофази проходять пізніше.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми. Враховуючи
все вищевикладене, комплекс лісо-моніторингових заходів по прогнозуванню
розповсюдження збудника кореневої губки сосни звичайної в умовах Корабельного
лісництва Державного підприємства Житомирське лісове господарство повинен
обов’язково включати лісо-моніторинг та прогнозування розповсюдження
шкідників в розрізі окремих видів на соснових насадженнях.
Формулювання цілей. Основними цілями досліджень насаджень сосни
звичайної на староорних землях в умовах Корабельного лісництва Державного
підприємства Житомирське лісове господарство є налагодження моніторингу та
прогнозування можливих спалахів збудника кореневої губки сосни звичайної.
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Об’єкти та методика досліджень. Нами було обстежено осередки
кореневої губки в чистих штучних насадженнях сосни звичайної в умовах
Корабельного лісництва ДП „Житомирське ЛГ” у віці 40–80 років. Пробні
площі закладено за загальноприйнятою методикою, на них здійснювали
суцільний перелік дерев і фіксували їх стан за шкалою згідно з нормативним
документом «Санітарні правила в лісах України» [8]. Характер розвитку
осередків кореневої губки визначався біологічними особливостями збудників
і умовами зовнішнього середовища, тому ураження часто носило осередковий
характер. В осередках кореневої губки (ураженість насаджень становила від
21 до 60 %) було виявлено комплекс стовбурових шкідників, представлений
такими родинами і видами: родина короїдів Іріdае (великий сосновий
лубоїд Вlastophagus ріnіреrdа L., малий сосновий лубоїд Вlastophagus minor
Наrt.); родина вусачі Сеrambycidае (чорний сосновий вусач Monochamus
galloprovincialis pistor Ol.); родина златки Вuprestidае (синя соснова златка
Phaenops cyanea F.); родина довгоносики Сulculionidae (соснова жерднякова
смолівка Ріssodes piniphillus Hbst.).
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш поширеною
родиною стовбурових шкідників у осередках кореневої губки є короїди Іріdа,
Вона представлена великим сосновим лубоїдом та малим сосновим лубоїдом.
Формування осередків стовбурових шкідників залежить від віку насадженьосередки великого і малого соснового лубоїдів переважають в насадженнях
до 30 років призводячи до підсилення шкідливої дії кореневої губки і
значного ослаблення насадження під час вегетації. Виліт імаго починається з
першої декади липня. Молоді імаго додатково живляться в кронах здорового
деревостану сосни звичайної, виїдаючи серцевину пагонів спричиняючи їх
опадання (ефект «стрижки крони»). Родина рогохвостових, представлена синім
рогохвостом (Paururus juvencus L.). Родина довгоносики представлена сосновою
жердняковою смолівкою (Ріssodes piniphillus Hbst.). Вони були виявлені в
середньовікових насадженнях віком 15–35 років. Чорний сосновий вусач
(Monochamus galloprovincialis pistor Ol.) небезпечний, екологічно пластичний
вид, що уражує сосну звичайну і заселяє ослаблені та повалені дерева, не
обкоровані лісоматеріали у насадженнях жерднякового віку. Личинки синьої
златки (Phaenops cyanea F.) уражують дерева, починаючи з 40-річного віку,
прогризаючи під корою звивисті ходи, які спочатку ледь зачіпають заболонь,
проте дуже часто після значного ослаблення дерев спостерігається відпадання
кори з оголенням стовбурової деревини.
Для виявлення видового складу та прогнозування розмноження стовбурових
шкідників у типових насадженнях був проведений аналіз 100 модельних дерев.
На стовбурах модельних дерев від основи до верхівки знімалася стрічка кори
2
шириною 10 см. За кількістю маточних камер стовбурових шкідників на 1 дм
на не окорованому боці стовбура визначались осередки та щільність поселення
шкідників (табл. 1).
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Таблиця 1
Результати моніторингу стовбурових шкідників в пристигаючих і
стиглих насадженнях сосни звичайної (середнє за 2017–2019 рр.)
Вік
дерев,
років

малий
сосновий
лубоїд

великий
сосновий
лубоїд

синя
златка

сосновий
жердняковий
смолюх

синій
рогохвіст

чорний
сосновий
вусач

Види стовбурових шкідників (шт. /1 модельне дерево)

До 25
25 - 30
30 - 60
НІР05

6
64
53
1,22

5
32
22
1,18

23
18
25
1,21

16
10
24
1,16

6
12
16
1,41

4
12
26
1,25

Аналіз отриманих результатів вказує на те, що осередки стовбурових шкідників
характеризуються досить значним ступенем заселення сосни звичайної. Відомо,
що для хронічних осередків характерні тривалий період існування, порівняно
невисокі, хоча і підвищені (порівняно із здоровими насадженнями), рівень
чисельності комах і розмір поточного відпаду. Для епізодичних осередків, або
осередків масового розмноження, – порівняно короткий (3–5 років) період
розвитку, високий рівень чисельності і розмір поточного відпаду. У обох випадках
можливі оборотні і необоротні реакції насаджень, хоча в другому при масових
розмноженнях найчастіше відбувається повне руйнування насадження.
Аналізуючи динаміку ураження насаджень сосни звичайної збудником
кореневої губки, слід сказати, що в осередках розповсюдження великого
соснового лубоїда та синьої златки ураження кореневих систем згідно результатів
моніторингу найбільше (табл. 2).
Таблиця 2
Результати моніторингу ураження кореневою губкою сосни звичайної в
пристигаючих і стиглих насадженнях сосни звичайної
(середнє за 2017–2019 рр.)

синя
златка

сосновий
жердняковий
смолюх

синій
рогохвіст

чорний
сосновий
вусач

До 25
25 - 30
30 - 60
НІР05

великий
сосновий
лубоїд

Вік
дерев,
років

малий
сосновий
лубоїд

Кількість уражених модельних дерев збудником кореневої губки в присутності
ентомошкідників (шт./га).

7
9
3
1,18

23
45
16
1,21

34
37
8
1,34

10
14
3
1,31

2
2
6
1,23

1
6
1,15

22

Сільськогосподарські науки та лісове господарство

Таким чином, ці шкідники сприяють суттєвому не лише ослабленню насаджень
сосни звичайної, а й розповсюдженню збудника кореневої губки в лісо-рослинних
умовах Корабельного лісництва Державного підприємства «Житомирське лісове
господарство». Слід відмітити, що поблизу вогнищ масового розмноження, що
характеризуються надмірною щільністю популяції, зазвичай виникають міграційні
осередки, куди розселяються комахи у пошуках нових місць розселення. Ці осередки
діють протягом декількох років, поки відбуваються остаточне розсіювання популяції
і повернення її до початкового рівня чисельності в даному районі.
Висновки з дослідження й перспективи
1. Насадження у віці від 25 до 30 років, формують епізодичні осередки, які є
найбільш небезпечними. Дані насадження характеризуються високим ступенем
ослаблення від дії збудника кореневої губки, зокрема від 37 до 45 % відповідно.
2. Малий та великий сосновий лубоїд уражують насадження сосни звичайної
у віці від 25 до 60 років включно, що надалі призводить до зниження повноти
через необхідність проведення вибіркових рубок санітарних та суцільних рубок
санітарних.
3. Проведення лісопатологічного моніторингу соснових деревостанів у віці
від 25 до 30 років дає можливість виявляти осередки ураження сосни звичайної
синьою златкою, сосновим жердняковим смолюхом, чорним сосновим вусачем. Це
дасть змогу в подальшому спостерігати за ураженим насадженням та планувати
лісогосподарські заходи.
4. З метою проведення господарських лісозаготівель, доцільно використовувати
деревину в місцях локального ураження малим та великим сосновим лубоїдом за
рік до масового розповсюдження imago.
5. Для раціонального та екологічно-безпечного ведення лісового господарства
найбільш ефективним способом зупинки розповсюдження малого і великого
соснового лубоїда є проведення рубок догляду у період, коли приріст сосни
звичайної за результатами лісопатологічного моніторингу сповільнюється або
відсутній.
6. Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні методології
лісопатологічного моніторингу соснових насаджень в умовах лісогосподарських
підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського
господарства із застосуванням ГІС-технологій.
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В результате проведенного фитопатологического мониторинга изучено видовой состав
стволовых вредителей в очагах Heterobasidion annosum с определением степени заселенности
деревьев. Основные виды стволовых вредителей представлены видами: короеды-Іріdае,
златки-Вuprestidае, длинноносик-Сulculionida). Рассмотрено влияние стволовых вредителей
на усыхание сосны обыкновенной в ячейках корневой губки.
Ключевые слова: ячейки корневой губки, степень поражения, стволовые вредители.
As a result of the conducted phytopathological monitoring, the species composition of stem pests in
the cells of Heterobasidion annosum with the determination of the degree of population of trees was
studied. The main types of stem pests are represented by families: bark beetles - Iridea, whiskers
- Serambycidae, grains - Buprestidae, weevils - Sulculionida). The influence of stem pests on the
drying of pine trees in the cells of the root sponge is considered.
Key words: foci of root sponge, degree of defeat, stem pests.
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МОНІТОРИНГ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ В ЛІСОВИХ
ЕДАТОПАХ УРОЧИЩА ЧОРНОБИЛЬСЬКА ПУЩА ТА 30-ТИ
КІЛОМЕТРОВІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
В. Б. Левченко,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри
«Агрономія та лісове господарство»
Р. А. Залевський,
кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділення «Агрономія»
Л. В. Старунська,
викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
(Житомирський агротехнічний коледж)
Проведено детальний пірологічний аналіз лісових пожеж в урочищі Чорнобильська пуща, а
також проаналізовано їх періодичність та розповсюдження в умовах 30-ти кілометрової
зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Наведено аналіз особливостей
лісопожежної обстановки та стану протипожежної охорони лісів зони радіаційного
забруднення в умовах урочища Чорнобильська пуща, Чорнобильського спецлісгоспу.
Ключові слова: зона відчуження, лісові пожежі, Чорнобильська пуща, радіаційне
забруднення.

Постановка проблеми. Лісові пожежі, які регулярно виникають в зоні
радіаційного забруднення Чорнобильської АЕС нині є найбільш небезпечним
природним явищем у лісах Чорнобильської пущі. Вони є джерелом екологічної
небезпеки як для лісових екосистем, так і для населення інших прилеглих
територій.
В лісах Українського Полісся, що розташовані в межах зони радіаційного
забруднення, переважають найбільш вразливі до пожеж (I-III КПН)
молодняки та середньовікові соснові монокультури в сухих та свіжих
типах умов місцезростання [15]. Незважаючи на те, що (згідно з існуючими
правилами) ліси, забруднені радіонуклідами, віднесено за режимом охорони
до найбільш небезпечного I класу [20], пожежі в них відбуваються регулярно
і набули стихійності. Це зумовлено багатьма антропогенними чинниками, так
і природою лісових пожеж, які завжди були важливим чинником сукцесій лісу
[1]. Зокрема, в зоні відчуження та зоні безумовного відселення, за період з
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2010 по 20.04.2019 року середньорічна площа лісових пожеж становила 1265
га, досягаючи у несприятливі роки до 2300–2700 га. У той же час, результати
наукових досліджень переконливо довели, що перенесення радіонуклідів з
димом та золою від радіаційних лісових пожеж, які генерують відкриті джерела
випромінювання, є головним шляхом вторинного забруднення з негативними
наслідками для населення прилеглих територій та довкілля [8, 17, 18, 4]. Отже,
на значних площах радіаційно забруднених лісів під впливом пірологічного
фактора лісових пожеж, створився своєрідний радіаційний стан, що якісно
відмінний від незабруднених лісів. Його головною особливістю є підвищена
ймовірність виникнення та повторення лісових пожеж, а також радіоактивного
забруднення чистих територій, що знижує ефективність радіопротекторних
заходів щодо нерозповсюдження радіонуклідів і трансуранових компонентів. Це
зумовлює необхідність вивчення проблем, пов‘язаних з протипожежним станом
радіаційно забруднених лісів та з організацією їх протипожежної охорони.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Більшість наукових публікацій,
присвячених радіаційному забрудненню лісів, висвітлюють радіаційні і
радіоекологічні аспекти проблеми. Зокрема, досить детально було вивчено вплив
забруднення лісів на формування радіаційної обстановки [5], опромінення лісових
рослин [13], біогеохімічні особливості міграції радіонуклідів у ландшафті [25],
та особливості міграції радіонуклідів у межах лісових екосистем залежно від
типів лісу та лісорослинних умов [16, 9–11]. На основі цього було запропоновано
певну стратегію радіопротекторних заходів для недопущення або часткового
обмеження надходження радіонуклідів як у деревину, так і в продукцію побічного
користування [2, 3]. Але поза увагою досліджень залишилися питання наукового
обґрунтування організації протипожежної охорони лісів, протипожежної
організації лісового фонду, оцінки пожежної небезпеки з урахуванням погоди та
ризику пожеж на ділянках лісового фонду урочища Чорнобильська пуща, що за
рахунок своїх торфових грунтів має найвищий клас пожежної небезпеки. Певні
позитивні результати у цьому напрямі досягнуто в Білорусії, де на сьогодні групою
вчених Науково-дослідного інституту Лісової пірології розроблено спеціальні, з
урахуванням особливостей радіологічного забруднення, підходи щодо охорони
лісів від низових, верхових та підземних (торф’яних) пожеж [24]. В Україні ці
питання продовжують залишатися актуальними і потребують радикальних
вирішень.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми. Враховуючи
все вищевикладене, на перше місце виходить питання проведення лісопожежного
моніторингу та своєчасного виявлення і локалізації лісових пожеж, що виникають
в урочищі Чорнобильська пуща Чорнобильського району Київської області. Крім
цього, вагомого значення набувають питання недопущення систематичного
розповсюдження лісових пожеж в умовах радіоактивного забруднення прилеглих
лісопокритих територій, що належать лісогосподарським підприємствам
Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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Формулювання цілей. Основними цілями досліджень пірологічного
стану в лісових едатопах урочища Чорнобильська пуща є запровадження
моніторингу, прогнозування та своєчасної локалізації та ліквідації лісових пожеж
на радіоактивно забруднених лісових урочищах з метою нерозповсюдження
радіоактивних речовин на прилеглі до зони відчуження території. Запровадження
комплексу контрзаходів для недопущення виникнення та поширення лісових
пожеж в умовах зони відчуження Чорнобильської АЕС.
Об’єкти та методика досліджень. Об’єктами для проведення
лісопірологічних досліджень стали лісові згарища після верхових пожеж літа
2014, 2016, та 2017–2019 років. Було закладено ряд пробних площ в умовах
лісових едатопів урочища Чорнобильська пуща для визначення впливу
лісорослинних умов на стан пожежної небезпеки в умовах радіоактивного
забруднення. Моніторинг протипожежного стану в лісових едатопах урочища
Чорнобильська пуща проводили згідно із Законом України «Про правовий
режим території, забрудненої радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС» і,
зокрема, причин виникнення та розвитку лісових пожеж у зв‘язку зі станом
погоди, лісорослинними та іншими умовами [12]. Дослідження моніторингом та
вивчення розповсюдження лісових пожеж в умовах радіоактивно забруднених
територій проводилися згідно з методикою, запропонованою Душа-Гудимом
С. І. та методиками, викладеними у нормативних документах з організації
впорядкування та ведення лісового господарства на забруднених територіях
України [12, 21–23].
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування лісопожежної
обстановки залежить від великої кількості факторів та їх взаємодії.
Пожежна небезпека в лісі визначається джерелами вогню, від яких
можливе загоряння лісових горючих матеріалів, умовами погоди, які
визначають стан лісових горючих матеріалів та їх здатність до загорання,
характером, кількістю та просторовим розташуванням лісових горючих
матеріалів на ділянці лісу, рельєфом місцевості, характером погоди [7].
Статистичний аналіз звітності та інтерв’ювання працівників лісової охорони
урочища Чорнобильська пуща підтверджують, що головною причиною
(90-100 % випадків з 2014 по квітень 2019 року) виникнення лісових пожеж в
урочищі Чорнобильська пуща є необережне поводження з вогнем та порушення
правил пожежної безпеки населенням під час відвідування лісу. Найчастішими
причинами виникнення пожеж є незагашені сірники, недопалки, мисливські
пижі з тліючих матеріалів, іскри від двигунів та робочих машин, вогнища тощо.
Частина пожеж, що виникає в забруднених радіонуклідами лісах, зумовлена
переходом вогню з нелісових земель: перелогів, колишніх сільськогосподарських
угідь, неконтрольованих відпалів сухого травостою, відселених сіл. Тісний
зв‘язок між відвідуванням лісу населенням та виникненням пожеж зумовлює
головні особливості лісопожежної обстановки в радіаційно забруднених лісах:
джерела вогню в лісах наявні протягом всього пожежонебезпечного періоду,
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а найвища кількість загорянь відбувається у районах з більшою щільністю
населення. У поставарійний період лісопожежна обстановка в Чорнобильській
пущі значно загострилась, а кількість пожеж в її радіаційно забруднених лісах
збільшилась у 1,5–2 рази. Це відбулося внаслідок неконтрольованої взаємодії
комплексу економічних, соціальних, організаційних та лісівничо-екологічних
чинників, серед яких найважливішими є наступні:
зменшення коштів на ведення протипожежної охорони радіаційно
забруднених лісів і зменшення обсягів протипожежної профілактичної роботи;
підвищення інтенсивності відвідування лісу населенням з метою збору
продукції побічного користування лісу (грибів, ягід, лікарської сировини) у
зв’язку з погіршенням соціально-економічної ситуації;
повне або часткове припинення догляду та охорони лісів внаслідок
радіаційного забруднення, збільшення кількості лісових горючих матеріалів у
насадженнях, погіршення протипожежного стану лісу. Висока захаращеність лісів
зваленими деревами, яка формується з відмерлих органів дерев та накопичується з
відпадом на підстилці, наявність сухостійних дерев, дерев які впали на поверхню,
верхній відносно сухий шар лісової підстилки, всі вони формують потенційну
паливну масу для низової пожежі. Наявність в багатьох насадженнях сухостою на
корені (до 15–25 % дерев/га) при поривчастому шквальному вітрі створює умови
для переходу пожежі з низової на верхову;
зменшення персоналу протипожежної охорони лісів;
збільшення площ пожежонебезпечних лісових та нелісових земель в
зонах радіоактивного забруднення (колишніх сільгоспугідь, перелогових земель).
Колишні сільськогосподарські землі є джерелом пожежної небезпеки протягом
всього пожежонебезпечного періоду через сухий трав‘янистий покрив, що
підпалюється населенням або транспортом біля доріг, звідки вогонь переходить
на сусідні лісові площі.
Погодні умови Чорнобильської пущі, які безпосередньо впливають на здатність
лісових горючих матеріалів до загоряння, є другим після наявності джерел
вогню чинником, який зумовлює виникнення лісових пожеж. Погода – найбільш
мінливий фактор протягом пожежонебезпечного сезону, порівняно з джерелами
вогню та лісовими горючими матеріалами, тому виникнення та розповсюдження
лісових пожеж в умовах урочища Чорнобильська пуща тісно пов‘язане з погодною
компонентою і слабко з іншими пірологічними чинниками [14]. Вищезгадане
зумовлює важливість наявності достовірної та своєчасної інформації про зміни
погоди як в урочищі Чорнобильська пуща, так і в цілому в зоні відчуження біля
Чорнобильської АЕС, що дозволяє оцінити ймовірність виникнення пожежі,
швидкість її розповсюдження та прийняти оперативні контрзаходи щодо гасіння
та локалізації пожежі.
Аналіз середньобагаторічних даних обліку лісопожежного показника
Нестєрова в умовах урочища Чорнобильська пуща показав, що 28 % днів
пожежонебезпечного сезону характеризується середньою та високою пожежною
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небезпекою, а найбільш небезпечна погода формується у квітні, травні та серпні,
коли 38–46 % днів належать до середнього та вищого класу пожежної небезпеки.
У червні, липні та вересні напруженість дещо знижується, кількість днів з
небезпекою вище середньої становить 25–30 % від загальної кількості днів у цих
місяцях.
Впливовим чинником, що погіршує лісопожежну обстановку в Чорнобильській
пущі є високий клас пожежної небезпеки насаджень, що відображає домінування в
Поліссі пірологічнонебезпечних чистих хвойних насаджень. Штучні 20–40-річні,
чисті за складом, спрощені за структурою соснові насадження, здебільшого,
належать до 1–2 класу пожежної небезпеки, в яких низові пожежі можливі
протягом усього пожежонебезпечного сезону, а в періоди пожежних максимумів
з‘являється загроза верхових пожеж. Середній клас пожежної небезпеки
насаджень урочища Чорнобильська пуща та прилеглого регіону, за шкалою
Мелехова І. С., становить 2.1.
Вірогідність виникнення пожежі в умовах урочища Чорнобильська пуща та
її вид зумовлюються ще одним важливим чинником – особливостями лісових
горючих матеріалів. Інтенсивність накопичення та запас лісових горючих
матеріалів на певній ділянці лісу зумовлюється типом лісу, віком насаджень
та лісівничим доглядом. В зонах зі щільністю забруднення понад 15 Кі/км2, де
лісогосподарські заходи законодавчо заборонені і не проводилися після аварії на
Чорнобильській АЕС, в лісових насадженнях відбувається інтенсивний відпад
дерев та захаращення насаджень лісовими горючими матеріалами. Найбільш
пожежонебезпечними в умовах урочища Чорнобильська пуща є сосняки
лишайникові, верескові, зеленомохові, злакові. У випадку стійкої посухи пожежі
можуть виникати у вологих та сирих типах лісу з домінуванням в покриві
зозулиного льону, сфагнових мохів та осоки.
Протягом пожежонебезпечного сезону загоряння лісових горючих матеріалів
в умовах урочища Чорнобильська пуща зумовлюється змінами погоди, які
відображаються комплексним показником Нестєрова. В умовах Чорнобильської
пущі та Овруцько-Народицького спецлісгоспу величина комплексного показника
погоди та коефіцієнта пожежної небезпеки коливається протягом сезону від 402
до 1358. Інтегрування середньобагаторічних показників погоди протягом сезону з
пожежним станом найпоширеніших лісорослинних умов здійснюється за шкалою
пожежної небезпеки ділянок. За цією шкалою, в наведеному інтервалі коливань
коефіцієнта пожежної небезпеки, висока вірогідність пожежі існує на 76% площ
лісів протягом усього сезону. У квітні, травні та серпні небезпека збільшується,
і до вказаної площі додається ще 12%, що в сумі становить 88% від площі лісів
урочища Чорнобильська пуща (табл. 1). Тому пропоную в лісову пірологію ввести
спеціалізовану шкалу черговості стану пожежної небезпеки лісових ділянок
(Пірологічна шкала небезпеки Левченка В. Б.), яка ґрунтується на аналізі факторів
нижньої межі пожежної небезпеки та кількості місяців з високою вірогідністю
пожеж в розрізі лісових ділянок.
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Таблиця 1
Пірологічна шкала лісової пожежної небезпеки (за Левченком В. Б.)
для різних лісорослинних умов зони Полісся України
Група ділянок,
(лісорослинні умови)
Вирубки різнотравні, колишні
сільгоспугіддя, перелоги
Сосняки лишайникові, війниковорізнотравні в лісорослинних
умовах
А1-А2, В1-В2,
Сосняки зеленомохові в типах А3,
В3, С 2-3

Коефіцієнт
пожежної
небезпеки, бали

Місяці з
високою
ймовірністю
лісових пожеж

Площа лісового
фонду з вірогідністю
виникнення
лісових пожеж, %

>150

ІV - Х

95

>300

ІV - Х

76

>1200

V, VІІІ

12

Важливим фактором, який впливає на радіаційні наслідки пожежі є генезис
та вологість лісової підстилки. В соснових насадженнях радіаційно забруднених
лісів урочища Чорнобильська пуща у лісовій підстилці зосереджено 40–50 %
радіонуклідів від загальної їх кількості в лісовій екосистемі, що і визначає її
принципово небезпечне пожежне значення. Підсохла поверхня підстилки починає
тліти від найменшого джерела вогню, після чого горіння розповсюджується,
навіть, у її вологому шарі. Маса підстилки коливається від 10 до 31 т/га, при
цьому найбільш пожежонебезпечна її частина, а саме опад становить 0,7–2,0 т/га.
Горіння опаду – перший етап пожежі. Виявлення пожежі на цьому етапі сприяє
швидкій локалізації і гасінню, що викликає мінімальні радіологічні наслідки.
Опад, який містить на порядок менше 137Cs порівняно з лісовою підстилкою,
згорає під час рухливої низової пожежі (коефіцієнт пожежної небезпеки
300–500). При цьому ферментативний та гумусовий горизонти підстилки, які
мають більшу вологість, практично не ушкоджуються вогнем.
При збільшенні коефіцієнта пожежної небезпеки до 700 і більше в
А2–В2 виникають гумуснопідстилкові пожежі, за яких невелика швидкість
розповсюдження вогню зумовлює повне вигорання горизонту А0. Емісія 137Cs при
такій пожежі більш значна, і для забезпечення радіаційної безпеки під час гасіння
важливо знати повну щільність забруднення ґрунту.
Для прогнозування та своєчасного гасіння пожеж в умовах радіоактивного
забруднення необхідно знати ймовірність їх виникнення протягом пожежонебезпечного періоду. Дата початку цього сезону згідно з [20] визначається датою
сходу снігового покриву в лісі. Статистичні дані за 2000–2018 рр. свідчать, що
найбільш ранніми термінами виникнення пожеж в Поліському регіоні і в урочищі
Чорнобильська пуща зокрема є друга та третя декади березня.
Максимальна готовність сил пожежогасіння повинна забезпечуватись у квітні,
травні та серпні, що пов‘язано з високою частотою загорянь 17–30 випадків.
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У квітні та травні, вірогідність загорянь становить 1–3 на день. У випадку
одночасного виникнення пожеж в різних місцях урочища Чорнобильська пуща,
необхідне формування резервної пожежної команди. В другій та третій декаді
травня, кінці серпня вірогідність загорянь знижується до 1–2 випадків на день.
Кінець пожежонебезпечного періоду визначається настанням стійкої дощової
осінньої погоди або утворенням снігового покриву. Проте в окремі роки пожежі
можуть виникати також за межами зазначеного періоду. Це свідчить про
необхідність постійного збору метеорологічних даних для обчислення коефіцієнта
пожежної небезпеки і оцінки ступеня пожежної небезпеки за умовами погоди.
Протягом доби в умовах урочища Чорнобильська пуща, часові межі загорянь
досить чіткі: найбільший ризик виникнення пожеж існує в період з 12 до 21 години з
максимумом о 16 годині. У ці години присутність людей в лісах сягає максимуму, що
підтверджує антропогенне походження більшості випадків пожеж. В інші години
доби вірогідність виникнення пожеж менша. Відомо, що міське та сільське населення
частіше відвідує ліси у вихідні та святкові дні, тому логічно очікувати підвищення
кількості займань лісу саме в ці дні. Однак наш аналіз багаторічних даних свідчить,
що напруженість лісопожежної обстановки в умовах урочища Чорнобильська
пуща зберігається високою протягом усього тижня – від 12 % пожеж у середу до
17 % у понеділок.
Як показали обстеження радіаційно забруднених земель урочища
Чорнобильська пуща, їх протипожежний стан, окрім інших факторів, зумовлюється
також відомчою належністю. Лісові насадження неспеціалізованих відомств
(сільгосппідприємств, військових частин, комунальні ліси та ін.), які займають
25–30 % від загальної площі лісів у Київській та Житомирській областях,
характеризуються гіршим протипожежним станом, ніж ліси державного лісового
фонду (табл. 2). Кількість випадків займань у лісах Державної агенції лісових
ресурсів України є у 2 рази вищою, але середня площа пошкодження лісів інших
відомств є вищою більше, ніж у 10 разів. Це пояснюється недостатньо ефективною
системою протипожежної охорони цих лісів і значним накопиченням лісових
горючих матеріалів у них, що створює умови для виникнення верхових пожеж.
Так, у колишніх «колгоспних» лісах за період з 2009 по 2018 роки сталося 36
пожеж верхового типу, в тому числі площею до 37 га.
Можна зробити висновок, що ведення господарства та охорона лісів цих
користувачів гірші, ніж в лісах державних лісогосподарських підприємств, що
виявляється у несвоєчасному проведенні рубок догляду, санітарних рубок,
протипожежних профілактичних заходів, боротьби зі шкідниками, хворобами
лісу, а іноді в їх відсутності взагалі.
Ефективність охорони лісів від пожеж в зонах радіаційного забруднення,
до якої відноситься урочище Чорнобильська пуща, зумовлюється станом трьох
головних складових: змістом та обсягами ведення лісопожежної профілактики,
своєчасністю та правильним визначенням пожежної небезпеки, часом виявлення
пожеж та тривалістю їх гасіння.
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Робота з населенням, особливо в умовах територіальних громад, має особливо
велике значення в умовах зменшення фінансування на проведення інших
протипожежних заходів в радіаційно забруднених лісах. Значна кількість пожеж
у таких лісах вказує на те, що протипожежна профілактика серед населення
ведеться недостатньо ефективно. Розширення її може стати вагомим заходом
щодо зменшення кількості пожеж.
Наші статистичні дослідження показали, що близько 54 % населення не
орієнтується у питаннях про причини та винуватців виникнення лісових
пожеж, вони не усвідомлюють, яких втрат завдають пожежі [6], а близько
80 % не знайомі з правилами пожежної безпеки в лісі. Місцеве населення
повинно мати уяву про те, що пожежі в радіаційно забрудених лісах, насамперед,
забруднюють радіо-активними аерозолями найближчі населені пункти.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика причин лісових пожеж, що підпорядковані
Державній агенції лісових ресурсів України та лісів інших відомств
в регіоні досліджень (середнє за 2000–2018 рр.)
Показники
Кількість випадків, %
Загальна площа пожеж, %
Середня площа осередку, га

Відомча підпорядкованість
ліси Державного агентства
ліси інших
лісових ресурсів України
відомств
65,6
34,4
26,0
91,0
0,3
4,3

Сьогодні потрібно визнати недосконалим планування профілактичних заходів
в урочищі Чорнобильська пуща, які проводяться на основі чинних нормативів
протипожежного облаштування лісів без урахування особливостей охорони лісу на
радіаційно забруднених територіях. Якщо у зоні зі щільністю забруднення до 15 Кі/
км2 система протипожежної охорони залишилася в доаварійному, хоч і скороченому
вигляді, то у зоні зі щільністю понад 15 Кі/км2 переважають заходи в першу чергу
щодо виявлення та гасіння пожеж, при цьому зменшена увага до протипожежної
профілактики. Це зумовлено як обмеженням обсягів ведення лісового господарства
в радіаційно забруднених зонах згідно із законом, так і браком коштів. Внаслідок
цього, як показало обстеження лісових насаджень урочища Чорнобильська пуща,
захаращеність лісових насаджень місцями може досягати 5–10 м3/га і більше.
Лісові дороги та просіки в зонах забруднення використовуються епізодично
і перекриваються деревами, які впали, що уповільнює проїзд протипожежної
техніки, збільшує відрізок часу прибуття на пожежу і тим ускладнює її гасіння.
Радіаційне забруднення лісів і вихід їх з господарського користування потребує
розробки довгострокової програми впровадження спеціальних еколого-лісівничих
заходів щодо підвищення пожежної стійкості радіаційно забруднених лісів. Серед
таких заходів, насамперед, потрібно назвати:
зниження пожежної небезпеки соснових лісів шляхом збільшення
листяних порід у їх складі;
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проведення санітарних рубок та очищення від захаращеності насаджень
з критичною небезпекою виникнення пожеж;
створення на території лісового фонду системи протипожежних бар‘єрів;
обладнання мережі шляхів та водоймищ для швидкої локалізації пожеж;
облаштування на території урочища Чорнобильська пуща вертолітного
майданчика для можливості використання пожежної авіації.
Потрібно констатувати, що нині реалізація вищезгаданої програми в межах
Чорнобильського спецлісгоспу або декількох лісгоспів, які мають у своєму
складі забруднені землі, неможлива через недосконалість нормативної бази
щодо впровадження протипожежних заходів у лісах, які зазнали радіоактивного
забруднення, брак персоналу, фінансового та матеріального забезпечення.
Одним з основних показників ефективності протипожежної охорони є
відрізок часу між виявленням пожежі та початком її гасіння. У світовій практиці
з моменту отримання інформації про виникнення лісової пожежі до початку
гасіння, зазвичай, проходить не більше 30 хвилин [1]. Виявлення пожеж у регіоні
досліджень здійснюється, головним чином, пожежними сторожами на пожежних
вежах та завдяки повідомленням громадян.
Наш аналіз показав, що виявлення пожеж в лісах державного лісового фонду
відбувається досить оперативно: 91 % всіх зареєстрованих пожеж при виявленні
мали площу не більше 0,5 га, що дозволяло успішно їх локалізувати та загасити.
Статистичні дані щодо лісів сільгосппідприємств відсутні, але великі площі
згарищ на цій категорії земель свідчать про меншу оперативність виявлення
пожеж, що зумовлює необхідність коригування існуючої системи пожежного
моніторингу. Існуюча кількість пожежних веж в деяких випадках є недостатньою,
а встановлення нових не відбувається.
Наземне патрулювання лісу за високих класів пожежної небезпеки не
проводиться. Вказані недоліки організації спостережень приводять до
несвоєчасного виявлення пожеж, що у несприятливі дні зумовлює виникнення
верхових пожеж. В той же час, необхідно ще раз підкреслити, що усунення
цих недоліків самими лісгоспами неможливе, через недостатність існуючого
фінансування охорони радіаційно забруднених земель, на прикладі урочища
Чорнобильська пуща та за відсутності необхідного матеріального забезпечення.
Ефективність гасіння пожеж визначає розмір збитків, яких завдано лісу.
Гасіння пожеж, згідно зі статистичними даними, відбувається досить оперативно:
максимальна тривалість гасіння пожеж не перевищує 6 годин, причому 32 %
пожеж гаситься швидше, ніж за годину, а 44 % – швидше, ніж за 3 години.
За останні роки зафіксовано випадки виникнення верхових пожеж, які
призвели до пошкодження та загибелі лісу на значних площах. Це потребує як
вдосконалення існуючих засобів гасіння пожеж, так і застосування нових, більш
сучасних методів їх гасіння.
Відомо, що в лісопожежній практиці застосовуються три способи гасіння пожеж:
фізико-механічний, хімічний та гасіння з використанням ударних та вибухових хвиль
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[7]. У регіоні досліджень застосовується переважно перший спосіб, який включає
захльостування фронту низової пожежі гілками, гасіння осередку вогню водою,
локалізацію пожежі за допомогою ґрунтообробних механізмів або вручну за допомогою
лопат. Названі способи не є оптимальними в умовах радіаційного забруднення. Метод
захльостування найбільш доступний, але його застосування обмежене радіаційною
обстановкою на пожежі і можливостями людини діяти в екстремальній ситуації.
Використання води потребує великих матеріальних витрат, тому що навіть під час
середньої низової пожежі для компенсації тепловиділення, за результатами наших
досліджень, потрібно 1,2 т води на 1 га. Застосування хімічного методу боротьби
та застосування штучного відпалу лісових горючих матеріалів перед основним
фронтом лісової пожежі на площах радіаційно забруднених земель досить сумнівне
через загрозу вторинного забруднення і потребує більш детального вивчення.
Для покращення організації гасіння пожеж в умовах урочища Чорнобильська
пуща необхідне широке використання спеціалізованих засобів гасіння та
підвищення рівня механізації. При виникненні верхової масштабної пожежі,
як найбільш ефективний спосіб локалізації і гасіння, можна рекомендувати
застосування накладних шлангових зарядів ПЖВ-20 і ЕШ-1П для оперативного
створення мінералізованих смуг [19].
Підстилково-гумусові, торфові і дернові пожежі мають дуже високу стійкість
горіння і повільну швидкість розповсюдження, вони потребують великих затрат
часу для локалізації і до гасіння. Тут доцільне застосування землеобробних
знарядь, а саме: плугів, культиваторів. Для боротьби з лісовими пожежами на
радіаційно забруднених грунтах урочища Чорнобильська пуща також ефективним
є використання препарату ОСБ-1. Він містить антипірен бішофіт (10 %) і барвник
рожевого або оранжевого кольору, який забезпечує видимість загороджувальної
смуги на лісорослинному покриві.
Із переліку спеціалізованих протипожежних машин в умовах досліджень
лісових пожеж урочища Чорнобильська пуща застосовувались лісопожежний
всюдихід ВПА-149, лісопатрульний автомобіль АЛП-10-66, лісопожежний агрегат
Т-150, пожежний плуг ПДП-1.2-0.1. Така техніка не забезпечує дотримання
правил радіаційної безпеки при гасінні лісових пожеж, а спеціалізовані машини та
агрегати для гасіння пожеж в радіаційно забрудненій зоні відсутні. У зв‘язку з цим
доцільно забезпечити в резерві пожежно-хімічної станції урочища Чорнобильська
пуща наявність смугопрокладачів фрезерних – ПФ-1 (на базі трактора ЛХТ-55),
лісопожежних ґрунтометів – ГР-3 (на базі трактора Т-150 К), лісопожежного
трактора ТЛП-100 – всі вони повинні бути обладнані герметичними кабінами.
Проведений аналіз протипожежної охорони урочища Чорнобильська пуща,
Овруцького та Овруцько-Народицького спецлісгоспу, лісокористування яких
проходить на радіаційно забруднених землях, дозволяє запропонувати наступні
напрями її поліпшення:
- протипожежне облаштування території необхідно актуалізувати у зв‘язку
з існуючими зонами забруднення лісів. Зокрема, в зонах сильного забруднення
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(понад 15 Кі/км2) необхідно проводити заміну розривів протипожежними
заслонами, створювати комбіновані лісопожежні перешкоди (розрив шириною 4
м і заслон шириною 2 м, кожний із дерев листяних порід по краях цього розриву);
- в лісах, які виведені з господарського користування, необхідно провести
заходи з метою довготривалого зниження пожежної небезпеки лісів. Зокрема,
це введення домішку листяних порід в усіх класах віку та в усіх ярусах хвойних
деревостанів, що сприяє зниженню небезпеки появи та розповсюдження найбільш
руйнівних верхових пожеж. Система охорони лісів має ефективно виявляти пожежі
в переданих та закріплених лісах, на землях колишнього сільськогосподарського
користування. В зонах радіаційного забруднення необхідно підтримувати
найважливіші квартальні просіки в проїжджому стані для пожежної техніки та
десантних машин;
- гасіння лісових пожеж на радіаційно забруднених землях повинно вестись
із застосуванням сучасних технічних засобів та дотриманням правил радіаційної
безпеки. В подальшому доцільна розробка науковообґрунтованих рекомендацій
щодо прогнозування підвищення рівня пожежної небезпеки залежно від щільності
забруднення та виду пожежі, тактики гасіння, застосування техніки та інших
спеціалізованих засобів;
- для якісної оцінки лісопожежної ситуації необхідно застосовувати
розроблену шкалу пожежної небезпеки Левченка В. Б. для оцінки протипожежного
стану на радіаційно забруднених землях, як це було зроблено в умовах урочища
Чорнобильська пуща.
Висновки з дослідження й перспективи
Значні площі пошкодження та загибелі лісів в умовах урочища Чорнобильська
пуща, що розташоване на радіаційно забруднених землях (понад 14000 га), загроза
вторинного забруднення радіонуклідами чистих територій вимагає зосередження
уваги на питаннях протипожежного стану лісів, розробки та впровадження
спеціалізованої, більш ефективної системи протипожежної охорони радіаційнозабруднених земель.
Головними причинами виникнення пожеж на радіаційно забруднених землях
зони відчуження урочища Чорнобильська пуща є необережне поводження
населення з вогнем, високий клас пожежної небезпеки лісових насаджень і високий
клас пожежної небезпеки за умовами погоди, характерними для цього регіону.
Після аварії на Чорнобильській АЕС кількість пожеж та площа пошкоджених
вогнем лісів у зоні гарантованого відселення збільшились, що зумовлено впливом
комплексу соціально-економічних та радіаційно-лісівничих чинників, серед яких
головними є погіршення протипожежної охорони, протипожежного стану радіаційно
забруднених лісів, недостатня ефективність протипожежної профілактики.
Найбільша ймовірність виникнення лісових пожеж в умовах лісового урочища
Чорнобильська пуща існує протягом року – у квітні, травні та серпні, протягом
доби з 12 до 21 години у всі дні тижня. В інші місяці пожеженебезпечного сезону
також зберігається висока напруженість пожежного стану.
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Існуюча протипожежна профілактика в радіаційно забруднених лісах урочища
Чорнобильська пуща не включає довготривалих заходів: протипожежного
регулювання складу та структури насаджень, створення системи протипожежних
заслонів, водойм, тощо. Гасіння пожеж в РЗЛ здійснюється, головним чином,
фізико-механічним способом з домінуванням ручної праці.
При гасінні не виконуються правила радіаційної безпеки, рівень механізації
гасіння є недостатнім.
На пожежно-хімічних станціях відсутні сучасні засоби гасіння сильних
низових та верхових лісових пожеж. Аналіз поставарійної динаміки лісопожежної
ситуації в радіаційно забруднених лісах свідчить, що протипожежна охорона має
бути пріоритетним напрямом ведення спеціалізованого лісового господарства в
зоні гарантованого відселення.
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МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ ТА ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 004.4’27
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ
3D ГРАФІКИ В БРАУЗЕРІ
С. В. Можаровський,
Н. І. Габрійчук,
Л. В. Можаровська,
викладачі циклової комісії спеціальності «Комп’ютерні науки»
(Житомирський агротехнічний коледж)
Розглянуто, як API-інтерфейси середнього рівня можуть допомогти веб-розробникам
створювати унікальний 3D-контент, який більше, ніж просто дублікати автономного
настільного додатку на веб-сторінці. Розглянуто деякі ідеї, що використовують технологію
3D-браузера таким чином, який не можливий в середовищі робочого столу.
Ключові слова: 3D графіка, браузер, WebGL.

Постановка проблеми
Незважаючи на те, що технології тривимірної графіки, які використовуються
в комп’ютерних додатках, за минулі 15 років просунулися далеко вперед, webрозробники не мали оригінальної технології для web, що дозволяє працювати з
тривимірною графікою.
Компанії, що працюють над проектами, для яких необхідно використання 3D в
браузері, змушені були розробляти для цього власні плагіни або використовувати
сторонні. Такий підхід пов’язаний з необхідністю або мати окрему команду для
підтримки плагіна, або обмежуватися тим рівнем функціоналу та підтримки, який
пропонували компанії, що створюють рішення для 3D графіки в браузері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Основні дослідження науковців в галузі 3D моделювання показують, що
тривимірна графіка реального часу на сьогоднішній день ефективно застосовується
в багатьох предметних сферах. Потужність комп’ютерних обчислень дозволяє
обробляти досить складні сцени в режимі реального часу без втрати швидкості
і якості відображення. Ці можливості сприяли появі інтересу до тривимірної
візуалізації з боку фахівців різних сфер діяльності. Так, у галузі архітектури і
містобудування віртуальні будівлі з прогулянками приміщеннями і віртуальні
міста знаходять все більш широке застосування.
Фотореалістічна реконструкція об’єктів дозволяє на етапі проектування
ефективно працювати із замовником. Використання 3D моделей в процесі
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навчання, в музейних, реставраційних, рекламних, комерційних проектах також є
сучасним і перспективним.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Однією з технологій для створення тривимірних зображень є VRML, яка
вбудована в web-браузер для перегляду тривимірних векторних зображень
безпосередньо в мережі. Крім того, ця технологія може застосовуватися для
відображення графічних кімнат спілкування, або для відображення вільних місць
в залі для глядачів перед продажем квитків. В мережі з’являється все більше
web-вузлів із застосуванням цієї технології, за допомогою яких користувач може
випробувати новий мобільний телефон або заглянути всередину упаковки цукерок.
На даний момент випущена вже VRML 2.0. Недолік цієї технології в тому, що
інформація постійно передається з Інтернету в залежності від дій користувача.
Це може бути трохи незручно, якщо користувачеві потрібна висока швидкість
роботи з додатком. Альтернативою технології VRML є технологія WebGL, яку
ефективніше використовувати для створення тривимірних зображень.
Формулювання цілей
Проведення детального аналізу використання API-інтерфейсів середнього
рівня при створенні унікального 3D-контенту разом з технологією 3D-браузера,
яка неможлива в середовищі робочого столу.
Виклад основного матеріалу досліджень
З розвитком HTML, web-розробники отримували нові можливості для
створення все більш і більш складних web-додатків. Спочатку HTML пропонував
тільки можливість відображення статичного контенту, але з додаванням підтримки
мови JavaScript з’явилася можливість реалізації більш складних видів взаємодій з
користувачем і відображення динамічного контенту. У стандарті HTML5 додалися
додаткові можливості, включаючи підтримку двомірної графіки у вигляді тегу
canvas. Таким чином, з’явилася можливість розміщувати на сторінках різні
графічні елементи: від танцюючих мультиплікаційних персонажів до виведення
анімації, відповідної до вводу користувача. Розглянемо декілька технологій.
WebGL (web-графічна бібліотека) – це бібліотека програмного забезпечення,
пов’язана з графікою, яка призначена для інтеграції розширеної мови
програмування JavaScript з OpenGL ES (OpenGL для вбудованих систем) для
створення прискореної 3D-графіки.
WebGL надає 3D-графічні API-інтерфейси для HTML5 без будь-яких плагінів
для браузера.
WebGL – це потужний API, який включений до складу Firefox, Chrome
і Safari. Цей API забезпечує прив’язку JavaScript до функцій Open GL
ES, що дозволяє забезпечити апаратне прискорення 3D-контента на вебсторінці. Використання цього потужного API вимагає значного розуміння
3D-програмування і 3D-математики. Веб-розробники можуть виявити
проблеми через його низький рівень. Один із способів спростити використання
веб-розробниками WebGL полягає в наданні API середнього рівня.
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Створення технології WebGL стало кроком вперед, який дозволяє відображати
і маніпулювати тривимірною графікою на web-сторінках за допомогою JavaScript.
Завдяки WebGL, розробники можуть створювати сучасні розширені інтерфейси,
призначені для користувача, тривимірні ігри і використовувати тривимірну
графіку для візуалізації різної інформації з Інтернету. Незважаючи на значні
можливості, WebGL відрізняється від інших технологій доступністю і простотою
у використанні, що сприяє її швидкому поширенню [1].
Деякі завдання, де може використовуватися WebGL:
−
браузерні ігри - весь ігровий процес відбувається безпосередньо у вікні
браузера;
−
медицина - різні види хірургії, стоматології та інших галузей - лікар
дистанційно може ознайомитися з моделлю проблемної області пацієнта,
проводити віртуальні операції тощо;
−
презентації на сайті - дозволить користувачеві докладно показати план
об’єктів будівництва, з можливістю здійснення віртуального туру;
−
on-line проектування - 3D-проектування, з можливістю одночасної
роботи декількох користувачів.
Переваги WebGL:
−
працює в браузері без установки стороннього програмного забезпечення
(плагінів);
−
кроссплатформенність (робота в різноманітних операційних системах,
в тому числі мобільних);
−
відкритість стандарту;
−
заснований на технології OpenGL;
−
інтегрується з іншими браузерними технологіями;
−
ви можете займатися розробкою додатків з тривимірної графіки,
використовуючи тільки текстовий редактор і браузер;
−
ви можете використовувати всю широту можливостей браузерів.
Крім того, існує безліч бібліотек і ігрових движків, що використовують
WebGL. Вони дозволяють не створювати весь 3D контент з нуля і спрощують
розробку програми [2–3].
Цей web-вузол показує можливості використання технології WebGL у створенні
тривимірних інтернет-проектів (рис.1).
C3DL – це бібліотека JavaScript, яка надає деякі базові функції 3D для webрозробників, які хочуть розробляти 3D-контент в браузері, не заглиблюючись в
тонкощі WebGL і 3D-математики. C3DL має наступні функції:
−
завантаження моделі Collada;
−
вибір миші;
−
система освітлення;
−
система камери;
−
система частинок;
−
лінії і точки;
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Рис.1. Використання технології WebGL
− система ефектів, яка дозволяє застосовувати замінний шейдер для зміни
зовнішнього вигляду [4].
Processing – це мова програмування з відкритим вихідним кодом, розроблена
Бен Фрай і Кейсі Реасом. Мова була реалізована за допомогою Java, і для її
використання в мережі Інтернет потрібен модуль. У 2008 році Джон Ресіг створив
часткову реалізацію 2D-контексту для обробки з використанням JavaScript і
Canvas, дозволяючи використовувати Обробку в будь-якому веб-браузері, який
підтримує елемент HTML5 <canvas> без будь-яких модулів. WebGL дозволяє
переносити через 3D-частини мови обробки. Мова обробки була розроблена для
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зменшення складності графічного програмування, більш доступного в епоху C
++ і Java. Processing.js привносить цю ідею в мережу, зменшуючи складність
малювання за допомогою WebGL і <canvas> [5].
Висновки з дослідження й перспективи
Додавання 3D у середовище браузера дозволить використовувати унікальні
можливості для додатків. Наприклад, можливість візуально 3D-сцен в браузері
дозволить спільне редагування 3D-сцен. Бібліотеки більш високого рівня, такі як
C3DL і Processing.js, зроблять її більш доступною для веб-розробників, які не
хочуть мати справу з деталями 3D-математики і низького рівня
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ НАСТАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
К. С. Головач,
кандидат економічних наук, викладач
О. П. Головач,
викладач вищої категорії, викладач-методист
(Житомирський агротехнічний коледж)
В статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади оцінки ймовірності настання
кризових ситуацій на сільськогосподарських підприємствах. Систематизовано основні
критерії, розкрито сутність, складові та концептуальні засади економіко-математичного
моделювання діагностики ймовірності настання кризи і банкрутства на підприємстві.
Наведено методи та інструменти, які використовуються для побудови інтегральних
показників та дискримінантних моделей оцінки настання кризи.
Ключові слова: антикризове управління, криза, банкрутство, економіко-математичне
моделювання, дискримінантні моделі.

Постановка проблеми. Актуальною проблемою для сільськогосподарських
підприємств є методичний інструментарій виявлення кризи та оцінки
ймовірності настання останньої її фази – банкрутства. Існує низка зарубіжних
методик і вітчизняна універсальна дискримінантна модель для прогнозування
виникнення кризових явищ у функціонуванні або розвитку підприємств, а також
превентивної діагностики кризи на її ранніх етапах. Однак, переважна більшість
цих методик та моделей не адаптовані до особливостей господарювання
сільськогосподарських підприємств і найчастіше носять якісний характер, при
цьому не мають конкретної системи індикаторів або критеріїв розпізнавання
кризи та відповідного плану управлінських рішень, що обмежує можливості
їх застосування для прогнозування кризових ситуацій у сільськогосподарських
підприємствах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічних
криз є предметом наукових досліджень багатьох зарубіжних учених. Питання
кризи, як закономірного явища розвитку економічної системи, концептуально
обґрунтовано у працях Дж. Кейнса, М. Кондратьєва, Е. Альтмана, Д. Рікардо,
У. Бівера, Г. Спрінгейта, П. Самуельсона, Р. Дж. Хоутрі, М. Туган-Барановського,
Й. Шумпетера та ін. Дослідженню теоретичних і прикладних засад антикризового
управління підприємств присвячені праці вітчизняних учених В. Амбросова,
Р. Біловол, М. Дем’яненка, Л. Лігоненко, П. Макаренка, В. Ніценка, О. Остапенко,
М. Павловського, О. Терещенка, І. Єпіфанової, В. Гросул а також ученихекономістів Г. Іванова, В. Туленкова, Е. Уткіна та інших. Попри це, бракує
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комплексних досліджень, зорієнтованих на розробку ефективних інструментів і
механізмів попередження криз функціонування і розвитку сільськогосподарських
підприємств.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в дослідженні та практичному
аналізі наявних моделей оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських
підприємств.
Виклад основного матеріалу. Для виваженого антикризового управління
надзвичайно важливою є інформація про стадію кризи, її походження та
особливості розвитку. Можливість подолання кризи існує на всіх стадіях її
протікання, проте якщо кризову ситуацію виявляти заздалегідь, на ранніх етапах,
то можливі проблеми вирішуватимуться оперативніше, а підприємство зазнає
менших втрат. Важливість ранньої діагностики кризи є ефективним управлінським
заходом щодо здійснення превентивного антикризового управління. Частіше за все
кризова ситуація не може бути зупиненою, тому її розпізнавання та попередження
є раціональним рішенням для керівництва.
Система прогнозування кризи та діагностики її виявлення входить до
антикризової програми управління сільськогосподарським підприємством, яка
має на меті:
•
прогнозування ризику настання кризових явищ;
•
моніторинг факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ
функціонування підприємства;
•
об’єктивне розпізнавання причин і ознак кризи;
•
визначення глибини кризи;
•
побудову стратегії і тактики антикризового управління підприємством;
•
розроблення заходів щодо локалізації кризи.
Для вітчизняних підприємств, які функціонують у надзвичайно мінливому
політико-економічному середовищі стандартні методики діагностування настання
кризи є малоефективними. За таких умов виникає потреба в обґрунтуванні
методики прогнозування ймовірності настання кризової ситуації, яка б враховувала
особливості господарювання у сільськогосподарських підприємствах. Така
методика має охоплювати процедури:
•
ідентифікації зовнішніх загроз стабільній діяльності підприємства;
•
моніторингу і діагностики основних показників діяльності
сільськогосподарського підприємства;
•
вчасного виявлення прихованих сигналів щодо нестабільної діяльності
сільськогосподарського підприємства;
•
прогнозування на перспективу можливості розвитку підприємства.
У сучасній науці і практиці існує велика кількість економіко-математичних
моделей та методик оцінки ймовірності настання кризи і банкрутства на
підприємстві, які базуються, як правило на основі одного з двох підходів:
кількісному чи якісному. Кількісний підхід передбачає побудову економікоматематичних моделей на основі даних фінансової звітності підприємства.
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При цьому використовуються методи статистичної обробки інформації та
дискримінантного аналізу. Якісний підхід заснований на порівняльному аналізі
показників досліджуваного підприємства з даними збанкрутілих компаній. Він
ґрунтується на використанні методу бальних оцінок фінансово-економічного
стану підприємств.
В існуючих моделях, заснованих на кількісній діагностиці ймовірності
настання кризи на підприємстві та виникнення банкрутства використовуються
кілька методичних підходів:
1.
аналіз великої системи критеріїв та ознак;
2.
обмеженого кола показників;
3.
інтегральних показників, розрахованих на основі: скорингових моделей,
багатовимірного рейтингового аналізу, мультиплікативного дискримінантного
аналізу.
Перевагою аналізу великої системи критеріїв та ознак є використання
системних та комплексних підходів до оцінки ймовірності настання кризи
на підприємстві. При цьому, ознаки банкрутства зазвичай ділять на 2 групи
(рис. 1).
І група –це показники-індикатори, які
свідчать про можливі фінансові
ускладнення та ймовірність
банкрутства в недалекому
майбутньому.

ІІ група –це показники, несприятливе
значення яких не дає підстав
розглядати поточний фінансовий стан
як критичний, але сигналізує про
можливість різкого його погіршення в
майбутньому, якщо не вжити дієвих
заходів.
• втрата досвідчених співробітників
апарату управління;
• неефективні довгострокові угоди;
• недооцінка оновлення техніки і
технології.

• наявність хронічно простроченої
кредиторської та дебіторської
заборгованості;
• низькі значення коефіцієнтів
ліквідності і тенденції до їх зниження;
• дефіцит власного оборотного
капіталу.

Рис. 1. Групи критеріїв та ознак при оцінці банкрутства
Джерело: узагальнено, доповнено та адаптовано автором на основі [1, с. 20; 5; 8].

Окремим методичним підходом щодо аналізу ймовірності настання кризи
на підприємстві є побудова інтегральних показників. В межах цього підходу
використовуються різні коефіцієнти, що агрегуються в інтегральні показники.
Саме такі моделі нами застосовано для оцінки фінансового стану і загрози
банкрутства досліджуваної вибірки сільськогосподарських підприємств.
Зведені результати моделювання ймовірності банкрутства наведено у табл.
1.
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Таблиця 1
Оцінка ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств
Житомирської області за моделями побудови інтегральних показників
Модель
Коефіцієнт

Е. Альтмана

Г. Спрінгейта

Р. Таффлера
та Г. Тішоу

О. Терещенка

У. Бівера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
ТОВ «Вертокиївка»
ПП «Миролюбівське»
СПП «Лад»
ПСП «Троянівське»
ТОВ «Укрзернопром»
СТОВ «Ліщинське»
ТОВ «Шанс»
ТОВ «Житомирнасінтрав»
ТОВ «Агро-Пром-Сервіс»
СВК «Світоч»
СТОВ «Украгротехтрейд»
ПСП «Глибочанське-ОСМВ»
ФГ «Царіцино»
СТОВ ім. Б. Хмельницького
ТОВ «Укрлитнасіння»
ТОВ «Терези-5»
ПОСП «Перемога»
П/ПО/СП «Світоч»
П/ПО/СП «Колос»
ПСП «Граніт»
П/ПО/СП «Золота нива»
ПП «Україна»
ПП «Галекс Агро»
СТОВ «Оберіг»
СФГ «Миколай»
ПП «Поляна»
ЖФФГ «Аделаїда»
СТОВ «Агросоюз»
СТОВ «Росток»
ФГ «Лука-Агро»
СТОВ «Птахівник»
ЗВК «Нов-Волинський»
СТОВ «Городищанське»

Іркутської
школи

1

Підприємство

О. Зайцевої

№
п/п

Д. Дюрана

Бали

3
45
26
70
1
57
0
75
50
11
100
75
5
50
57
35
90
57
90
40
90
57
100
0
50
57
10
8
90
10
57
75
50
47

4
0,9
6,2
0,4
6,9
5,4
6,7
0,4
0,6
8,2
0,3
0,5
7,2
0,6
0,2
1,2
1,3
7,3
4,9
4,8
0,3
0,4
0,9
5,3
2,3
0,3
2,3
2,6
0,6
3,3
0,7
1,4
1,0
6,6

5
2,0
5,6
3,1
5,8
0,6
3,0
4,1
2,4
0,9
4,5
1,7
2,5
4,0
8,3
1,9
5,3
2,9
3,3
4,4
3,1
4,7
2,1
1,5
1,3
1,8
0,2
3,3
2,6
0,3
2,1
2,9
2,7
1,3

6
1,4
2,1
3,5
0,0
2,8
0,3
3,5
3,2
1,4
7,6
1,4
0,7
8,3
8,2
0,2
0,8
0,4
1,0
8,5
6,0
0,2
1,2
0,5
0,3
0,1
1,2
4,1
1,3
5,7
7,7
0,8
1,0
1,4

7
0,9
0,9
1,9
1,3
0,4
1,5
1,9
0,5
0,1
9,0
1,3
0,2
2,8
2,2
0,8
2,5
0,7
3,0
0,8
6,7
1,4
3,8
0,4
0,3
3,8
0,3
0,7
8,6
0,3
1,6
2,6
3,4
0,4

8
0,1
0,6
0,9
0,1
0,5
0,2
1,0
0,2
0,7
0,2
4,1
0,8
0,2
5,3
0,5
1,5
0,8
3,3
2,4
6,9
1,7
3,6
5,4
0,5
7,9
0,1
0,4
6,9
0,1
2,9
2,3
3,0
0,5

9
5,1
2,5
5,3
3,3
4,9
5,3
4,1
0,4
0,5
5,8
3,9
2,7
8,3
4,8
2,5
5,3
2,0
9,7
4,1
8,2
5,9
4,9
1,2
8,1
8,8
5,2
0,7
6,9
1,2
5,0
7,7
3,5
1,0

10
0,4
0,1
0,9
0,1
0,1
0,1
0,9
0,1
0,1
4,3
1,2
0,1
2,6
0,6
0,9
1,1
0,1
3,7
0,3
8,3
1,0
6,1
0,1
0,1
6,1
0,2
0,1
1,4
0,1
2,3
2,8
4,0
0,1

Ймовірність банкруства:
- висока;
- середня;
- низька.
Джерело: власні дослідження.
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Обмеженість застосовуваних моделей побудови інтегральних показників
полягає в тому, що численні ризики, від яких потерпають у сучасних умовах
сільськогосподарські підприємства, не закладені у стандартні методики. Крім
того, специфіка сезонності господарювання сільськогосподарських підприємств
не дає можливості об’єктивно оцінити їх фінансовий стан лише на підставі даних
балансу – моментної форми фінансової звітності.
У скоринговій моделі Д. Дюрана (табл. 1) традиційно використовують три
індикатори: рентабельність сукупного капіталу; коефіцієнт поточної ліквідності
і коефіцієнт фінансової незалежності. Розрахована за цією моделлю ймовірність
банкрутства у досліджуваних підприємствах вибірки (Додаток И.1) свідчить, що
у дев’яти суб’єктах господарювання вона досить висока:
•
рентабельність сукупного капіталу для семи підприємств коливається у
межах 10–15 %, що свідчить про низьку ефективність використання майна;
•
коефіцієнт поточної ліквідності для більшості підприємств перевищує
0,6, що вважається достатнім. При цьому, у п’яти підприємствах даний показник
перевищує 2, що за шкалою Дюрана вважається найвищим результатом і
оцінюється 30-ти додатковими балами до рейтингу. Це є також свідченням
спроможності підприємства вчасно покривати свої поточні зобов’язання;
•
коефіцієнт фінансової незалежності в одинадцяти підприємствах
вибірки перевищує 0,5, що за методикою Дюрана додає до рейтингу 10 балів, та
свідчить про незалежність підприємства від позикових джерел і його здатність
виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів.
Таким чином, на підставі оцінки зазначених трьох індикаторів за методикою
Д. Дюрана нами отримано наступні результати. Станом на 2018 рік лише два
підприємства досліджуваної вибірки – СВК «Світоч» та ПП «Україна» мали
достатній запас фінансової стійкості. Три підприємства (ПСП «Троянівське»,
СТОВ «Ліщинське», ПСП «Глибочанське-ОСМВ») характеризуються високою
ймовірністю банкрутства. З метою його уникнення даним підприємствам
необхідно вжити невідкладних антикризових заходів щодо їх фінансового
оздоровлення і налагодження антикризового управління. Три з досліджуваних
підприємств характеризуються ризиком неповернення заборгованості.
Проте варто відмітити, що застосування даної методики має певні обмеження
щодо її використання у сільськогосподарських підприємствах, оскільки в умовах
сезонного виробництва показники ліквідності та фінансової незалежності є
досить мінливими протягом року, а їх розрахунок на підставі фінансової звітності
не дає беззаперечного результату.
Апробовані моделі інших авторів для оцінки ймовірності банкрутства
розраховуються за допомогою коефіцієнтів та регресійних рівнянь. Згідно моделі
О.Зайцевої у 2018 р. високу ймовірність банкрутства серед підприємств вибірки
мали 15 суб’єктів господарювання. Низька ймовірність банкрутства виявлена
лише у п’яти підприємств (П/ПО/СП «Золота нива», СПП «Лад», СВК «Світоч»,
ПСП «Граніт» та ТОВ «Вертокиївка»). Інші суб’єкти господарювання змушені
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здійснити невідкладні заходи щодо протидії кризовим явищам засобами і
важелями антикризового управління.
Відповідно до моделі Іркутської школи для оцінки фінансового стану
підприємств використано показники рентабельності капіталу, частки оборотного
капіталу у сумі усіх активів, оборотності активів, рентабельності виробництва.
Згідно методики, від’ємне значення показника R означає дуже високу ймовірність
банкрутства. Як свідчать дані, жодне підприємство вибірки не виходить за
рамки нижньої границі, тобто, згідно цієї моделі у 2018 р. серед підприємств
вибірки не було суб’єктів з високою ймовірністю банкрутства. Такі результати
надто оптимістичні, зважаючи на реальний стан фінансового забезпечення
сільськогосподарських підприємств в цілому, а апробована методика не забезпечує
об’єктивності оцінки.
Оцінка ймовірності банкрутства сільськогосподарських товаровиробників
вибіркової сукупності за моделлю Е. Альтмана свідчить, що тринадцять
сільськогосподарських підприємств, серед яких ПСП «Троянівське», ТОВ
«Укрзернопром», ПСП «Глибочанське-ОСМВ», СТОВ «Ліщинське» та ін. з
ймовірністю 80–100 % збанкрутіють найближчим часом. Точність цієї моделі
складає 95 % на один рік, а вже на два роки – 83 %. Проте слід відмітити, що за
даною моделлю у попередні роки (до 2018 р.) досліджувані сільськогосподарські
підприємства також отримували позначку високої ймовірності банкрутства, однак
досі функціонують.
За моделлю Г. Спрінгейта при значеннях Z < 0,862 настає банкрутство суб’єкта
господарювання. В результаті проведених розрахунків згідно цієї методики
тринадцять сільськогосподарських підприємств вибірки мають високий ризик
настання банкрутства (92,5 %).
Застосована чотирьохфакторна дискримінантна модель Р. Таффлера і Г. Тішоу,
яка оцінює ймовірність банкрутства за сучасними умовами бізнесу та впливом
інноваційних технологій на структуру показників діяльності підприємств,
засвідчила, що лише шість підприємств досліджуваної вибірки мають високу
ймовірність банкрутства при значеннях Z<0,2 (табл. 1)
Застосувавши адаптовану дискримінантну модель О. Терещенка, в основу якої
покладено показники усіх характеристик фінансового стану підприємства, а саме:
платоспроможності, ліквідності, стійкості, прибутковості, отримано наступні
розрахункові значення функції (табл. 1). У даній моделі враховано дві критичні
межі для підприємства: одна – за якої підприємство вимагає санаційних заходів,
друга – за якої має відкриватись ліквідаційна справа. Розрахункові значення
для досліджуваних підприємств області свідчать, що ліквідації не потребує
жодне підприємство, проте ті суб’єкти господарювання, у яких коефіцієнтне
значення менше одиниці (три підприємства вибірки), потребують невідкладних
антикризових заходів, оскільки їм загрожує банкрутство. Розбіжність результатів
даної моделі з зарубіжними досить висока, а точність розрахунків має широкий
інтервал невизначеності.
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П’ятифакторна модель У. Бівера, призначена для оцінки ймовірності
банкрутства, забезпечує прогнозну ймовірність банкрутства підприємства на
один або й п’ять років вперед. Так, якщо значення коефіцієнта на рівні 0,17,
то це означає що банкрутство може мати місце через 5 років, а при значенні
коефіцієнта – 0,15 банкрутство ймовірне впродовж року. Розраховані значення
ймовірності банкрутства за даною моделлю для вибірки сільськогосподарських
підприємств Житомирської області (табл. 1) свідчать про їх відносну безпеку.
Проте, тринадцять сільськогосподарських досліджуваних підприємств мають
ймовірність до банкрутства на перспективу у п’ять років.
Висновки з проведеного дослідження. В цілому, слід зазначити, що за
зведеними результатами розрахунків більшість MDA-моделей демонструють
однакову вибірку підприємств, для яких загроза банкрутства є високою, однак
окремі підприємства за різними моделями потрапляли у різні за ймовірністю
банкрутства групи. При цьому, деякі підприємства протягом усього досліджуваного
періоду оцінювалися як високо ризикові (ймовірність настання банкрутства на
рівні 80–90 %), проте, вони продовжують функціонувати і нині. Серед них – ПСП
«Троянівське», СТОВ «Ліщинське», СТОВ «Росток», які за п’ятьма моделями
мали ймовірність банкрутства досить високу. Так, СТОВ «Лішинське», яке є
одним із найбільших сільськогосподарських підприємств Житомирської області,
поліпшило свій фінансовий стан і виробничу діяльність за рахунок залучення
іноземних інвестицій.
Серед апробованих у дослідженні методичних підходів до оцінки ймовірності
банкрутства сільськогосподарських підприємств вибірки найменш показовими
є результати, отримані за моделлю Іркутської школи, оскільки дана методика
продемонструвала недостовірну кореляційну залежність, є результативною
в умовах, коли уже присутні явні ознаки настання кризи та не націлена на
перспективне прогнозування. У зв’язку з цим, для подолання обмеженості
застосування відомих існуючих методик існує необхідність розроблення і
застосування більш продуктивних методичних підходів, адекватних сучасному
динамічному і мінливому середовищу діяльності суб’єктів господарювання, які
враховували б не тільки оцінку фінансового стану підприємств, а також внутрішні
і зовнішні чинники виникнення кризи та протидію їм засобами антикризового
управління.
Список використаних джерел
1. Антошкін В. К. Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації. Вісник
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018. № 2 (42). С. 18–23.
2. Даніч В. М., Пархоменко Н. О. Визначення кризового стану підприємства.
Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 208–218.
3. Литвин З.Б. Необхідність діагностики в умовах антикризового управління
діяльністю підприємства. Економічний аналіз. 2015. Т. 21. № 2. С. 152–156.
4. Невмержицька С. М., Марценюк С. О. Причини виникнення та шляхи
подолання фінансової кризи на підприємстві [Електронний ресурс] Ефективна
49

Вісник Житомирського агротехнічного коледжу

економіка : електронне наукове фахове видання. 2018. № 1. Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/ pdf/1_2018/68.pdf.
5. Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на підприємствах
корпоративного типу: монографія / Т. С. Клебанова, О. В. Димченко, О. О. Рудаченко,
В. С. Гвоздицький; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 171 с.
6. Нетудихата К. Л., Трущенко І. С. Теоретичні засади діагностики
фінансового стану підприємства в системі антикризового управління. Східна
Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 1 (12). С. 207–210.
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної
діяльності у 2013-2018 рр. / Державна служба статистики України. URL: http://
www.ukrstat.gov.ua/.
Шаповалов А. Л., Гринчак Н. В Информационные модели и технологии
антикризисного анализа, планирования и управления на предприятии. Харьков.
нац. акад. гор. хоз-ва. 2010. Вып. 95. С. 306–310.
Моделирование оценки наступления кризисных ситуаций на сельскохозяйственных
предприятих
В статье обоснованы теоретико-методологические основы оценки вероятности
наступления кризисных ситуаций на сельскохозяйственных предприятиях.
Систематизированы основные критерии, раскрыта сущность, составляющие и
концептуальные основы экономико-математического моделирования диагностики
вероятности наступления кризиса и банкротства на предприятии. Приведены методы
и инструменты, которые используются для построения интегральных показателей и
дискриминантных моделей оценки наступления кризиса.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, банкротство, экономикоматематическое моделирование, дискриминантные модели.
Modeling assessment of crisis situations on agricultural enterprises
The article substantiates the theoretical and methodological principles of estimating the probability
of occurrence of crisis situations at agricultural enterprises. The main criteria are systematized,
the essence, constituent and conceptual foundations of the economic-mathematical modeling of
the probability of crisis and bankruptcy in the enterprise are revealed. The methods and tools used
to construct integral indicators and discriminant models for assessing the onset of the crisis are
presented.
Key words: crisis management, crisis, bankruptcy, economic-mathematical modeling, discriminant
models.

50

Математичні науки і ІТ-технології

УДК 636.084.76
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯПОДРІБНЕННЯ КОРМІВ ВЕРТИКАЛЬНИМ КОНІЧНИМ ШНЕКОМ
Г. П. Водяницький,
І. П. Слюсаренко,
В. В. Тимків
(Житомирський національний агроекологічний університет)
В. А. Мамчур,
А. П. Довбиш
(Житомирський агротехнічний коледж)
Моделювання технічної системи є одним з перших етапів пізнання її властивостей з метою
подальшого удосконалення та грамотного використання. Змішування твердих компонентів
з одночасним їх подрібненням вертикальним конічним шнековим робочим органом є
складним робочим процесом, який автори аналітично описали через основні параметри
робочого органу та режими протікання процесу. Отримані узагальнені фактори, завдяки
чому кількість факторів з семи зменшилось до чотирьох. Це дає можливість скоротити
обсяг експериментальної роботи у вісім разів та забезпечити ефективні результати,
які оцінюють фактичну дію факторів, що діють на вибраний критерій ефективності,
коефіцієнт нерівномірності комплексно, а не нарізно. Модель дає можливість зробити якісну
та кількісну оцінку процесу роботи кормороздавача-змішувача-подрібнювача, оптимізувати
його конструктивно-технологічні параметри.
Ключові слова: змішувач-подрібнювач, модель, безрозмірний комплекс, аналіз розмірностей,
вертикальний шнек змінного діаметра, критерії подібності.

Постановка проблеми. Змішування – це процес рівномірного перерозподілення
компонентів у всьому об’ємі змішуваних матеріалів до стану рівномірної суміші.
Однорідність суміші залежить від фізико-механічних властивостей компонентів,
конструктивних рішень та режимів роботи змішувачів.
Недостатня вивченість та складність процесу і його широка розповсюдженість
[1] вимагають додаткових досліджень і формалізації здобутих емпіричних знань
про процес змішування, зокрема змішування та подрібнення сипких твердих
компонентів кормових сумішей для тварин кормороздавачами-змішувачами з
вертикальними шнековими робочими органами, дообладнаними ножами.
Науковими дослідженнями та практикою доведено, що згодовування кормів у
вигляді збалансованої, за всіма компонентами суміші є на 15–30 % ефективнішою
за згодовування тих же компонентів роздільно[4, 5, 7, 8, 11, 12].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Змішування супроводжує робочі
процеси при задоволенні практично всіх потреб суспільства. Тому змішування
досліджують як на емпіричному, так і теоретичному рівнях[1,…4].
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В основу досліджень покладено фізичне та математичне моделювання[1,…12].
При моделюванні змішування сипких матеріалів використовують закони Фіка
та математичну модель Нав’є-Стокса [1,…12]. Для кожного окремого випадку
потоку сипких матеріалів на підставі положень [21] дослідники вибирають
типові математичні моделі [1]: ідеального витіснення, ідеального змішування,
дифузійну, коміркову чи комбіновану моделі. Кожна із цих моделей має певні
позитивні властивості і достатньо забезпечує її адекватність процесу змішування
сипких матеріалів. В загальному, використання моделей дає можливість описати
явища змішування як трьохетапної системи типу «процес». На першому етапі
здійснюється макропереміщення компонентів, так зване конвективне рознесення
їх у внутрішньому об’ємі змішувача. При цьому має місце висока швидкість
зниження коефіцієнта неоднорідності суміші. Наприкінці етапу в робочому об’ємі
змішувача немає макрооб’ємів, що складаються з частинок одного компонента.
Конвективне змішування залежить від конструкції змішувача та режимів його
роботи, які визначають характер руху потоку компонентів у змішувачі. Етап
«макропереміщення» відбувається сумісно з етапом «мікропереміщення» або
дифузії, коли компоненти проникають через межі макрооб’ємів, зменшуючи
коефіцієнт неоднорідності суміші. Наростання дифузії визначається фізикомеханічними властивостями компонентів суміші. Паралельно з конвекцією
та дифузією з наростаючим темпом відбувається третій етап змішування, етап
сегрегації [9, 10], який погіршує коефіцієнт нерівномірності розподілу компонентів
суміші, тобто впливає зворотньо на процес змішування. Як і дифузія, сегрегація
залежить від фізико-механічних властивостей компонентів, а також залежить від
конструкції та режимів роботи змішувача.
Слід зазначити, що результати досліджень [1,…12] процесу змішування сипких
неоднорідних матеріалів сумісно з подрібненням вертикальними шнековими
конічними робочими органами є досить обмеженими. Особливістю конструкції
робочого органу є те, що шнек обертається в обмеженому стінками сипкої маси
просторі [11]. Таким чином, робочий орган забезпечує осьове переміщення
вгору компонентів за рахунок взаємодії компонентів з безперервно утворюючою
обмежувальною стінкою з сипкої маси. Сучасний кормороздавач-змішувач
забезпечений досконалими робочими органами з високою стійкістю різальних
органів та їх мінімальною енергомісткістю [17, 18].
Мета, завдання та методика досліджень. Метою цієї роботи є дослідження
силової та кінематичної дії частинок потоку компонентів у процесі змішування з
використанням математичного та фізичного моделювання
Об’єктом дослідження є технологічна система змішування кормів, в
якій засобом виробництва є вертикальний змішувач-подрібнювач зі змінним
діаметром шнека з укріпленими ножами, а предметом дослідження є компоненти
збалансованої суміші з різними фізико-механічними властивостями.
Для досягнення мети дослідження використаємо метод моделювання, який
дасть можливість встановити закономірність процесу між визначальними та
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визначаючими критеріями. Дана задача відноситься до фізичних, в яких відсутній
фундаментальний фізичний закон, який регулює процес, в даному випадку
змішування з подрібненням твердих матеріалів з різними фізико-механічними
властивостями (задача другого виду) [14]. Вибираємо незалежні фактори та
функцію – коефіцієнт нерівномірності розподілення компонентів. Визначаємо
початкові умови та виражаємо всі фактори через час змішування, функцію та її
похідну [13]. Складаємо диференціальне рівняння за процесом роботи системи.
Знаходимо рішення загальне і окремих частин та аналізуємо отриманий результат.
Таким чином досліджуємо процес змішування і необхідні кінематичні показники
змішувача-подрібнювача.
Для спрощення та розв’язування
отриманих залежностей приводимо
диференціальні рівняння до критеріального вигляду за правилом інтегральних
аналогів [6, 15].
При цьому зменшується кількість змінних, знижується складність та
підвищується рівень загального опису фізичного процесу змішування.
Методика правила інтегральних аналогів полягає в тому, що вилучаємо
символи зв’язку між членами рівняння (символи диференціювання, інтегрування
та неоднорідні функції); замінюємо всі члени рівняння на їх інтегральні аналоги;
розділяємо всі члени рівняння (за винятком вилучених неоднорідних функцій) на
один із них та отримуємо n-1 критеріїв подібності; доповнюємо отриману систему
критеріїв подібності додатковими критеріями у вигляді аргументів неоднорідних
функцій, що входять в рівняння, та перетворюємо отримані критерії подібності
в іншу, більш зручну форму запису їх перемноженням, діленням, зведенням у
степінь чи множенням на постійний коефіцієнт тощо[6, 15, 16].
Для оцінки впливу на процес змішування параметрів змішувача (геометричних
і кінематичних) та фізико-механічних властивостей компонентів корму складаємо
модель методом аналізу розмірностей [6, 16, 19]. Така модель описує детально
внутрішній механізм процесу змішування[6, 15, 16] та дозволяє оптимізувати
параметри і режими процесу змішування кормороздавачем- подрібнювачем,
змішувачем.
Таким чином правило інтегральних аналогів використовуємо при відомому
формалізовано описуваному фізичному процесі. В разі відсутності опису процессу
доцільно використовувати метод аналізу розмірностей[6, 15, 16, 19]. Методика
використання методу аналізу розмірностей [6, 21] передбачає вибір незалежних
змінних, які впливають на досліджуваний об’єкт. Для нашого об’єкту дослідження
це:
, 						
(1)
де
- ш
;
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При оцінці незалежних змінних враховуємо розмірні коефіцієнти та фізичні
константи.
Вибираємо систему основних розмірностей, через які можна виразити всі
вибрані змінні, використовуючи систему основних розмірностей MLT.
Після цього записуємо розмірності незалежних найбільш суттєвих (вагомих)
некорельованих змінних:
та складаємо безрозмірні комбінації. За
основні вибираємо величини
Перевіряємо правильність складених комбінацій, які ще
називають
узагальненими параметрами [6]. Пам’ятаючи, що кожна комбінація є безрозмірною,
кількість комбінацій має бути рівним n-k, тобто рівна різниці незалежних змінних
(n) і вибраної кількості основних величин (k). Кожна змінна має зустрічатися в
комбінаціях хоча би один раз.
Результати досліджень. Процес змішування сипких компонентів відбувається
паралельно з подрібненням вертикальним шнеком змінного діаметра з
розставленими дотично до його зовнішніх країв ножами за рахунок дії гравітаційної
(G=mg) та відцентрової
сил і переміщенням компонентів суміші вздовж
осі

вгору та циркуляції їх в горизонтальній площині бункера-змішувача.
Фізична природа процесу змішування сипких матеріалів на підставі виконаних
досліджень
та сучасної методики математичного моделювання
дають можливість описати даний процес диференціальним рівнянням
першого порядку з відокремлюваними змінними:
,
(2)
яке описує цілий клас подібних природних процесів. Рішення рівняння (2)
виражає функція:
v=Ce-kt ,
(3)
а з врахуванням початкових і граничних умов, функція процесу даної
технологічної системи матиме вигляд:
v=0,998e-0,5t
(4) при
вірогідності
.
Рівняння (2) адекватно описує процес роботи досліджуваної в даному випадку моделі
ідеального змішування, оцінюючи якість перемішування коефіцієнтом нерівномірності
54

Математичні науки і ІТ-технології

на етапах конвективного та дифузійного змішування та на початку етапу сегрегації.
Коефіцієнт поступово та плавно знижується і на t = 10хв складає v=0,07 (рис.1).
Не всі відомі математичні моделі мають аналітичний розв’язок, а отже є
можливість дослідити процес та оптимізувати його режими оптимального
протікання та визначити параметри технічної системи, яка реалізує даний процес.
Так, зокрема, має місце з моделями [1, 5, 7], які описують складний процес. Тому
для даного випадку доцільним буде перетворення диференціального рівняння
у критеріальне. Для цього використовуємо правило інтегральних аналогів
.
Дане правило дозволяє наблизити похибку рівняння до похибки вихідних даних,
а при складності чи неможливості визначити фізичну величину, яка входить в
критеріальне рівняння, виконати її шляхом перемноження, ділення, піднесення в
степінь тощо. Отримаємо рівняння похідне від першого.

Рис.1. Залежність коефіцієнта неоднорідності суміші в часі
Така математична модель ідеального витіснення [1, 5] близька до конвективного
змішування:
де
		
		
		

,
c – концентрація ключового компонента, %;
t – тривалість, с;
– лінійна швидкість суміші, м/с;
– координата, м;

(5)

Записавши
та прийнявши а
та
а
і
розділивши перший член на другий, отримаємо
, та піднісши до степеня
отримаємо
– критерій, який
характеризує швидкість
зміни концентрації контрольного компонента суміші.
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Дифузійна модель відповідає потоку суміші з поршневим рухом:
,
(6)
де
– коефіцієнт повздовжнього перемішування.
Запишемо рівняння (6) у вигляді:
.
Приймаємо
;

;

;
. Отримаємо

та відповідно до методики
і
.

Аналогічно при двопараметричній дифузійній моделі:

де

– коефіцієнт поперечного перемішування;
R і – радіальна і осьова координати змішування подрібнювача, м.
;
;
.
Після аналітичних перетворень отримаємо

На підставі цілей дослідження та властивостей критеріїв подібності
оцінюємо визначальний (поле швидкостей потоку суміші) та визначаючі критерії
і записуємо рівняння у вигляді степінного одночлена.
де А – коефіцієнт пропорційності степенів;
a і в – показники степенів.
А, а і в оцінюємо за результатами реалізації плану повного факторного
експерименту типу 22 [19].
Механізм дії, який забезпечує процес роботи змішувача, залежить від його
конструкції
Більшість залежностей, які на даний час відомі
, не враховують
конструктивні параметри і режими роботи змішувачів, зокрема і з вертикальним
конічним шнеком, обладнаного ножами, який працює в обмеженому стінками
сипкої маси просторі. Для складання співвідношень між параметрами і режимами
роботи даної технологічної системи і використаємо метод аналізу розмірностей.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вперше виконано
моделювання процесу змішування-подрібнення з різними фізико-механічними
властивостями твердих кормових компонентів вертикальним конічним шнеком
з закріпленими дотично до його зовнішніх країв ножами. Використано метод
аналізу розмірностей з отриманням моделі, яка описує внутрішній механізм
процесу подрібнення та змішування, що дозволяє оптимізувати параметри і
режими робочого процесу кормороздавача змішувача-подрібнювача. Доцільно,
для отримання моделі загального описування процесу змішування компонентів,
описати процес диференціальними рівняннями, що дасть можливість оцінити
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адекватність отриманої моделі, порівнюючи її з існуючими моделями [1, 2, 3, 5,
7].
Окрім того, бажано оцінити техніко-економічний рівень кормороздавачів змішувачівподрібнювачів фірм світу для визначення перспективного технічного рішення.
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Mathematical modeling of mixing-grinding of feed by vertical conical screw
The modeling of a technical system is one of the first stages of cognition of its properties with the
aim of further improvement and proper use. Mixing of solid components with their simultaneous
grinding by a vertical conical screw working body is a complex workflow, which the authors
analytically described through the main parameters of the working body and the modes of the
process. The obtained generalized factors, due to which the number of factors from seven decreased
to four. This makes it possible to reduce the amount of experimental work by eight times and provide
effective results that evaluate the actual action of the factors acting on the selected performance
criterion, the coefficient of unevenness in a complex, rather than separately. The resulting model
allows you to make a qualitative and quantitative assessment of the process of operation of the
feeder-mixer-grinder, to optimize its parameters of the working bodies and modes of operation.
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ ТА ФІЛОЛОГІЯ
УДК 82.09(100):316.612]:37.013.42-057.87
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА
ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»
Г. Д. Василюк,
Л. А. Пузовикова,
викладачі зарубіжної літератури
(Житомирський агротехнічний коледж)
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Постановка проблеми
Сьогодні суспільству необхідно сформувати таку особистість, яка не тільки
знає і вміє здійснювати відповідні професійні операції, а компетентну, ініціативну,
креативну, здатну працювати в команді, прогнозувати й досягати своєї мети. Все
частіше доводиться констатувати, що не тільки знання й зміст літературної освіти
формує універсальні навички й компетенції, які студент зможе реалізовувати,
застосовувати впродовж усього життя для свого сталого саморозвитку [4, с.12].
Саме тому формування соціальної компетентності студентів інтерактивними
засобами навчання – нагальна проблема сьогодення, розв’язання якої допоможе
сформувати на заняттях літератури вміння, необхідні для сучасного життя, а саме:
бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; адаптуватись
до життєвих ситуацій, які постійно змінюються; розкривати інтелектуальний,
творчий, моральний потенціал; брати на себе відповідальність; оволодівати
інформаційними технологіями; генерувати нові ідеї; творчо мислити, знаходити
нестандартні рішення тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблема розвитку ключових компетентностей студентів інтерактивними
засобами навчання посідає важливе місце в роботах багатьох учених і є на
сьогоднішній день актуальною. Зокрема, значимими вбачаються роботи
вітчизняних педагогів, вчених та практиків, серед яких О. Локшина, Л. Ломако,
О. Овчарук, О.Павленко, Л. Паращенко, О. Савченко, О. Пометун, В. Раєвський,
Г. Токмань та ін. Класифікацію та структурованість компетентнісного підходу
розглядали у своїх працях як українські (Л.Паращенко, О. Сібіль, І. Родигіна та
інші), так і російські дослідники (А.Дахін, Д. Іванов, В. Краєвський, А. Хуторський,
С. Шишов та ін.). Вивчивши основні положення досвіду провідних вчених із
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цього питання, у своїй діяльності керуємось практичними напрацюваннями таких
дослідників, як С. Буряк, О. Онищенко, Г. Острова, Г. Сиротенко, Л. Штанько.
Формулювання цілей статті
Головним завданням роботи є вироблення оптимальних технологій та прийомів
формування соціальної компетентності студентів на заняттях із зарубіжної
літератури, розвиток здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих
ситуаціях, а також науково-теоретичне осмислення й узагальнення практичних
підходів викладача до реалізації компетентнісно – зорієнтованого навчання.
Виклад основного матеріалу
Соціальна компетентність – здатність до співробітництва в групі та команді,
мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні
ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні
проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати
мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати
проблеми в різних життєвих ситуаціях. Основою розвитку соціальної
компетентності студентів коледжу повинні бути такі технології навчання,
що забезпечать пізнавальну активність та самостійність студентів, будуть
сприяти формуванню навичок застосування набуті знання на практиці. Такими
є інтерактивні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається
шляхом взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу [4, с.44].
Важливо вже на початковому етапі заняття, взявши за основу літературний твір
, сформулювати проблему для колективного вирішення. Для полеміки ставимо
на занятті зарубіжної літератури питання таким чином, щоб вони викликали
труднощі в розумінні авторської позиції, схвильовували студентів, адже лише
тоді, коли кожен проникне в глиб самого питання, зможе пережити певну
ситуацію разом із літературним героєм, тоді й досягаємо бажаного результату [1,
с.63]. Наприклад:
1.Що означає «слухати своє серце» ( П. Коельйо «Алхімік»)?
2.Хто кому заборгував ( В. Маяковський «Борг Україні»)?
3.Що означає «жити заради дітей» ( Б. Брехт «Матінка Кураж та її діти»)?
4.Як протистояти загальній істерії ( Е. Йонеско «Носороги»)? Чим страшне
«безумство натовпу» ( Х. Кортасар «Менади»)?
5.Що означає «цінувати життя» (Дж. Грін «Провина зірок»)?
Формуванню соціальної компетентності сприяють й такі питання, що
змушують студентів вживатися в роль головного героя, ставити себе на його
місце, ділитися власним життєвим досвідом:
1.Чому важко налагодити дружні стосунки з батьками ( Фр. Кафка
«Перевтілення»)?
2.Чи варто бути «хитромудрим» (Гомер «Одіссея»)?
Важливо використовувати комунікативно-ситуативні вправи, що дозволяють
діяти на занятті відповідно до тієї чи іншої ситуації, яку слід вирішити в певному
творі, обравши для цього найбільш оптимальні шляхи:
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1.Уявіть себе ілюстратором новели Ф. Кафки «Перевтілення». Автор,
дізнавшись, що на обкладинці буде зображено комаху, запротестував. Чи зрозуміли
ви таку категоричність письменника? Що запропонуєте натомість? (Ф. Кафка
«Перевтілення»).
2.Візьміть інтерв’ю у автора збірки «Квіти зла»? Як би ви поставилися до
таких віршів?
3. Де вихід із ситуації ( Дж. Грін «Провина зірок»)? В чому «провина зірок»?
Комунікативно-ситуаційні вправи дають можливість спробувати себе
у ролі слухача й оповідача, поета і письменника, вченого-дослідника й
артиста, екскурсовода, місцевого жителя. На заняттях зарубіжної літератури
за допомогою методу «Фанфік» [5, с. 39] студенти можуть виконувати роль
письменника: дописують або переписують фінал твору (до прикладу, дописати
закінчення п’єси М. Метерлінка на першому етапі його творчості – «театр
смерті» або порівняти два закінчення: «театр смерті» і «театр надії» відносно
п’єси «Синій птах»). Найпростіше працювати, коли фінал авторського твору не
подобається читачам. Тоді вони легко проявляють фантазію , і зовсім по-іншому
починає звучати «Скотоферма» Дж. Оруелла, «Мораль» Ст. Кінга чи « Гамлет»
В. Шекспіра.
У рольових іграх практикуємо творчу роботу: написання листів автору чи
герою [5, с.69]. До прикладу, лист Данте Аліг’єрі до Беатріче і навпаки, лист В.
Шекспіру, Б. Брехту, М. Булгакову чи С. Кінгу. Ще важливіше писати листи тим, хто
стоїть на грані відчаю (до прикладу, написати лист підтримки герою оповідання
Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…», чи лист до Хейзел - героїні
роману «Провина зірок» Жд. Гріна, чи лист Г. Замза з новели «Перевтілення». В
ситуацію, коли життя повертається до людини не дуже приємним боком, може
потрапити кожен, тому так важливо зрозуміти момент і знайти оптимальний вихід
для героя чи хоча б слова втіхи для нього.
Інтегровані заняття покликані поєднувати у свідомості студентів інформацію
різних навчальних дисциплін. Вивчення літератури через синтез різних дисциплін
та видів мистецтва допомагає студентам продуктивніше засвоїти матеріал,
розвиває їх всебічно, вчить їх головному – жити на землі. До прикладу: англійська
мова і зарубіжна література – творчість В. Шекспіра; інформатика, психологія
і зарубіжна література – «Квіти зла» Ш. Бодлера; релігієзнавство, географія,
філософія і зарубіжна література – «Скляний равлик» М. Павича, «Мораль»
С. Кінга, П. Коельйо «Алхімік»; математика, фізика, астрономія і зарубіжна
література – «Божественна комедія» Данте; українська література і зарубіжна
література – «Синій птах» Метерлінка та «Лісова пісня» Лесі Українки; всесвітня
історія і зарубіжна література – Німецьке Просвітництво, італійське Відродження,
друга Світова війна, перша Світова війна; комп’ютерні дисципліни, зарубіжна
література – складання буктрейлерів, створення інтерактивних плакатів, робота
в стилі скрайбінгу для будь-якого літературного твору, комп’ютерні кросворди
тощо.
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Заняття у вигляді «літературної майстерні» дає максимальне наближення
до реального досвіду, отримання нового знання шляхом самостійного або
колективного відкриття. Прикладом використання такого прийому є:- майстерня
з вивчення лірики В. Маяковського, де кожен може спробувати написати
«сходинками»( не обов’язково з римою);
- майстерня написання каліграм (за творами Г. Аполлінера), де можна
спробувати створити вірш-малюнок;
- майстерня створення власних презентацій.
Важливо також використовувати різні види арт-техніки, в основі яких лежить
творча діяльність, у першу чергу малювання. Творчий розвиток є не тільки
головним терапевтичним механізмом релаксації на занятті, саме він допомагає
виховувати здорову особистість. Обговоривши процес моральної деградації
Доріана («Портрет Доріана Грея»), можна запропонувати студентам за допомогою
відповідних смайликів показати це схематично. Від учасників зовсім не вимагається
вміння малювати, адже такі тепер часи – студенти активно користуються
смайликами в соціальних мережах та у спілкуванні мобільними телефонами.
Таке завдання дозволить студентам відчути себе вільніше, пофантазувати, просто
використовуючи готові смайлики чи малюючи власні. Починаємо зі смайлика,
що ілюструє цитату «Душа у нього чиста і прекрасна» (так характеризується
герой на початку роману) – смайлик має бути веселий, щасливий, симпатичний,
усміхнений, далі через відповідні смайлики жорстокості, лицемірства, жаху
приходимо до смайлика, що має показати «бридотне вишкірене обличчя» в кінці
роману (мал. 1). Так цікаво спостерігати, як народжується смайлик жорстокості
чи лицемірства у різних його варіантах!

Рис.1. Використання арт-техніки
В іншому випадку, як релаксацію на парі, можна використати спробу створити
колаж чи каліграму (за власною поезією чи будь-якою іншою, що вивчається на
занятті). Наприклад, каліграми Г. Аполлінера (мал. 2). У такому вигляді домашнє
завдання чи тема одного із засідань гуртка.
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Рис.2. Зразки каліграм
Формувати соціальну компетентність, творчу уяву та кращі людські якості
покликані «заняття почуттів» [1, с.97]. Розвиток емоційної компетентності,
емоційного інтелекту (EQ) – головне завдання занять пропонованого типу:
– емоційне враження («срібна доба» російської поезії);
– сповідь (творчість А.Рембо);
– інтрига (містифікації в творах М. Булгакова);
– одкровення («Провина зірок»»);
– засудження (Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»);
– реквієм («Реквієм» А. Ахматової);
Висновки з перспективою майбутніх досліджень
Створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості
визначається Національною стратегією розвитку освіти України на 2012 –
2021 роки [3], Концепцією літературної освіти, Державним стандартом базової
та повної середньої освіти [2] на основі особистісно зорієнтованого (забезпечує
розвиток індивідуальних пізнавальних можливостей кожного студента; допомогу
йому в самопізнанні, самореалізації, самовизначенні); компетентнісного (сприяє
формуванню ключових і предметних компетентностей) та діяльнісного (розвиває
уміння і навички студента щодо застосування здобутих знань у практичних
ситуаціях) підходу до навчання в пошуках шляхів інтеграції до соціокультурного
та природного середовища.
За допомогою використання інтерактивних технологій на заняттях зарубіжної
літератури створюються умови для формування ключових і предметних
компетентностей студентів, їх повноцінної самореалізації, розвитку активності та
творчих здібностей. Використання викладачами відповідних технологій навчання
забезпечує ефективні умови формування особистості, здатної самостійно
здобувати, поновлювати та коригувати набуті знання впродовж життя відповідно
до стійких змін у часі. Лише соціально компетентний викладач може виховати
соціально компетентну особистість [4, с. 35]. Звідси друга, найважливіша роль
викладача – він є вихователем і наставником. Його обов’язок – сформувати
у студента здатність та навички ефективно взаємодіяти з оточуючим світом,
уміння встановлювати доброзичливі міжособистісні відносини, розуміти почуття
оточуючих, встановлювати межі допустимої поведінки. Цей аспект суспільних
завдань викладача якраз і становить сферу його соціальної компетентності. Отже,
перспектива розвитку досліджень в даній галузі полягає у виробленні конкретних
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комунікативно-ситуаційних вправ до кожної теми курсу зарубіжної літератури
відповідно до нових програм .
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Key words: competence, key competencies, interactive learning methods, interactive technology,
competency-orientated approach in education.
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У статті розглядається питання культури мовлення сучасної молоді та шляхи
підвищення мовленнєвої культури як основного критерію професійної майстерності
майбутнього фахівця.
Ключові слова: культура мови, культура мовлення, сленг, мовлення.

Постановка проблеми
Культура мовлення як складова загальної культури особистості є одним
із найважливіших показників професійної майстерності майбутніх фахівців.
Процес опанування культурою мовлення пов`язаний звмінням правильно
розмовляти й писати, точно висловлювати свою думку, активно використовувати
мовно-виражальні засоби залежно від мети й обставин спілкування. Досконале
володіння мовою є важливим компонентом загальної культури особистості та
сприяє грамотній підготовці фахівців у різних сферах.
Володіння навичками культури мовлення є особливо актуальним для
студентської молоді, так як культура мовлення – це і є здатність використовувати
мовні знання в конкретних мовленнєвих ситуаціях.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій
Питання культури мовлення завжди було предметом дослідження, передусім,
мовознавців (Виноградова В. В., Огієнка І. І., ПотебніО.О.). Останні роки фахівці
в галузі мовознавства Бабич Н. Д., Князєв В. М., Мельник М. І., Нижник Н. Р.,
Плотницька І. М., Редін П. О., Рукас Т. П., Шумовицька С. П. виділили культуру
мовлення як складову культури особистості, вказали на необхідність визначення
оптимальної мовленнєвої поведінки в певній ситуації та звернули увагу на
важливість культури мовлення у професійно-кваліфікаційній характеристиці
фахівців будь-якого профілю.
Русанівський В. М., Крилова Н. Б., Коваль А. П. присвятили свої роботи
культурі ділового спілкування. Вони доводять, що досконале володіння культурою
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мовлення гарантує спеціалістові будь-якого фаху відчутний успіх у професійноділових відносинах.
Постановка завдання
У статті розглядається питання формування культури мовлення сучасної молоді
та шляхи підвищення мовленнєвої культури як основного критерію професійної
майстерності майбутніх фахівців.
Культура мовлення передбачає вибір мовцем найбільш доцільних мовних
засобів для конкретної мовленнєвої ситуації. Головне для культури мовлення – це
грамотність. Йдеться не тільки про оволодіння нормами літературної мови, але й
про розмежування сфер використання мови.
Щодо культури мовлення, то вона сьогодні трактується у трьох значеннях: 1.
Культура мовлення – це, насамперед, її ознаки і властивості, сукупність і система
яких говорять про її комунікативну досконалість [1]. 2. Культура мовлення – це
сукупність навичок і знань людини, що забезпечують цілісне і просте застосування
мови з метою спілкування [3]. 3. Культура мовлення – це сфера лінгвістичних
знань про культуру мовлення як сукупність і систему її комунікативних якостей
[4].
Рівень культури мовлення сучасної молоді залежить від рівня їх загальної
культури, тобто соціально-комунікативних норм поведінки. Типовими
мовленнєвими помилками є порушення логіки викладу змісту публічного виступу;
збіднений лексичний запас, невміння володіти стилістичними прийомами;
вживання однотипних виразів, дуже рідко – епітетів, метафор, порівняння
та інших засобів мови, студенти майже не знають значення фразеологізмів;
не вміють правильно узгоджувати слова (числівники з іменниками) тощо;
майже не володіють нормами наукового мовлення (наукового стилю). Мовна
неграмотність, невміння написати доповідь, підготувати реферат, переклад тексту
з української мови на російську чи навпаки чомусь перестали сприйматись як
недолік. Культура мовлення деяких студентів у молодіжному середовищі дещо
відрізняється від їх же мовлення в аудиторіях. Відмітимо, що багатьом студентам
подобається вживати «словесний бруд», яким вони хочуть привернути до себе
увагу. Розмовляючи між собою, студенти часто використовують сленгізми,
напр.:хавати (вживати їжу), рвати когті (піти, втекти), здати на шару (про екзамен
чи залік), ганяти понти(поводити себе з викликом), блін, не грузи мене, мені це
по барабану (байдужість) тощо. Поширення сленгу серед молоді самі студенти
пояснюють тим, що саме мова арго допомагає яскравіше висловити свій емоційноекспресивний стан. На жаль, останнім часом спостерігається проникнення в
мову молоді жаргонізмів, що неприпустимо для майбутніх фахівців. Правильно
говорити незасміченою мовою може кожний, аби тільки було бажання. І це має
бути не тільки перевагою вчених-лінгвістів, письменників або мовників – це
обов’язок кожної культурної людини [4].
Індивідуальна мовна культура має стати своєрідною візитною карткоюмайбутніх
фахівців, незалежно від їх віку, фаху. Навряд чи матиме належний авторитет і
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вплив той, хто не вміє правильно висловити свою думку, хто не користується
виражальними мовними засобами, неспроможний дібрати лексичні вирази
відповідно до конкретної ситуації. Правильна вимова, вільне, невимушене
оперування словом, уникнення вульгаризмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих
іншомовних слів, наголо-шування на головних думках, фонетична виразність,
інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне
використання логічних наголосів і психологічних пауз, взаємовідповідність між
змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою – необхідні елементи мовної
культури.
Отже, культура мовлення – це складова загальної професійної культури в
цілому, а її відсутність – свідчення безграмотності. Мистецтво спілкування завжди
вважалося органічною складовою професіоналізму ділової людини, яка повинна
мати нестандартний погляд на речі, відзначатися високою етикою у спілкування.
Культура мовлення має формуватисяна таких засадах, як:
– доречність – добір мовних засобів, що відповідає змісту, характер, меті
повідомлення та вміння вибрати форму спілкування (монолог, діалог, полілог),
тон, інтонацію спілкування, намагання бути тактовним;
– багатство – великий обсяг активного словника, різноманітність уживаних
морфологічних форм, синтаксичних конструкцій;
– виразність – використання невичерпних ресурсів виражальних засобів
української мови і лежить в основі мистецтва володіння словом;
– чистота – вживання літературно-нормативних слів і словосполучення,
правильні граматичні форми. Недоречним є вживання діалектизмів, надмірне
захоплення просторіччями, канцеляризмами, запозиченнями.
Чистота мовлення – це відсутністьсуржику[2].
Причинами низького рівня культури мовлення сучасної молоді є – недостатнє
володіння термінологією своєї спеціальності; невміння будувати публічний виступ
на професійнутему; проводити дискусію; невміння вести професійний діалог;
невміння спілкуватися зі спеціалістами щодо питань професійної діяльності.
Тому знання термінології, вміння встановлювати зв’язки між відомими раніше і
новими термінами, вміння використовувати наукові поняття і терміни в практичному
аналізі виробничих ситуацій, знання особливостей стилю професійного
мовлення складають мовленнєву компетенцію в професійному спілкуванні. Для
цього потрібно стежити за своїм мовленням, аналізувати його, контролювати
слововживання, у разі потреби перевіряти за відповідним словником. Навчитися
чути себе, виробляти навички правильного мовлення; створити настанову на
оволодіння нормами української літературної мови, на удосконалення знань.
Для цього потрібно звертатися до правопису, посібників, довідників, вчитися
самостійно, стежити за змінами норм; записувати цікаві думки майстрів слова,
вчити на пам’ять афоризми, вірші; оволодівати жанрами функціональних стилів
[1]. Потрібно однаково добре вміти написати вітальну листівку, заяву, доручення,
лист для електронної пошти, підготувати науковий реферат чи публічний виступ
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та ін.; удосконалювати фахове мовлення. Для цього читати фахову літературу
(наукові статті, фахові газети й журнали), постійно користуватися спеціальними
енциклопедичними і термінологічними словниками, набувати практики публічних
виступів із фахової тематики (використовувати нагоду виступити з рефератом чи з
доповіддю на студентській науковій конференції).
Для успіху у професійній діяльності сучасного фахівця необхідно досконало
володіти навичками культури мовлення, володіти лінгвістичною, комунікативною
та поведінковою компетенціями в професійному спілкуванні. [5].
Для підвищення якості культури мовлення необхідно: знання норм літературної
мови і стійкі навички їх застосування в мові; вміння слідкувати за точністю,
логічністю і виразністю мовлення; володіння професійною термінологією, знання
відповідностей між термінами та поняттями; володіння стилем професійного
мовлення; вміння визначати мету і розуміти ситуацію спілкування; вміння
враховувати соціальні та індивідуальні риси особистості співрозмовника;
мати навички прогнозування розвитку діалогу, реакцій співрозмовника; вміти
створювати і підтримувати доброзичливу атмосферу спілкування; високий
ступінь контролю емоційного стану та вираження емоцій; вміти направляти діалог
відповідно до цілей професійної діяльності; знати етикет та чіткість виконання
його правил.
Висновки з дослідження й перспективи
Високий рівень мовної культури є невід’ємною рисою культурної людини.
Удосконалювати свою промову – завдання кожного з нас. Для цього потрібно
стежити за своєю мовою, щоб не допускати помилок у вимові, у вживанні форм
слів, у побудові виступу. Потрібно постійно збагачувати свій словник, вчитися
відчувати свого співрозмовника, вміти відбирати найбільш вдалі для кожного
випадку слова і конструкції.Для ефективного формування мовленнєвої культури
студентів важливо використовувати різні форми, методи прийоми навчання,
наприклад, спостереження над фактами мови, стилістичні експерименти, вправи
тощо.
Таким чином, для формування культури мовлення студентів потрібно
створювати таку систему в організації навчальної діяльності, яка б ураховувала
індивідуальні особливості студентів, забезпечувала розвиток комунікативних
здібностей, удосконалювала культуру мовлення, сприяла створенню усних
і письмових висловлювань різних типів і стилів мовлення в різноманітних
ситуаціях.
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Розкриті діяльність загону Соломинського та формування Полонської дивізії Волинської
повстанської армії, на основі чого висунуто твердження про можливість співпраці даних
угруповань.
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Постановка проблеми
Останнім часом з’явилось чимало публікацій, присвячених антибільшовицькому
повстанському руху на території України початку 1920-х рр. Зусиллями науковців
із забуття повернуто тисячі імен тих, хто не змирився із встановленням радянської
влади, досліджено їхні долі, які в кінцевому результаті злились в єдину під
заголовком «Знищення». На сьогодні вималювалась більш-менш чітка картина
повстанського руху в загальноукраїнському масштабі, але на рівні детального
регіонального розгляду «білих плям» із зазначеного питання вистачає. Зокрема,
малодослідженою є проблема Волинської повстанської армії (ВПА), яка
сформувалась і діяла на теренах Житомирщини протягом 1922 року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Грунтовного дослідження, пов’язаного з Волинською повстанською армією
сьогодні українська історична наука не має. Час від часу з’являються деякі
друковані матеріали, що лише частково висвітлюють ті чи інші аспекти діяльності
ВПА. Як суто негативне явище (і зрозуміло чому) це формування сприймає
радянська історіографія, хоча саме в статті П. Москвіна «Розгром петлюрівського
бандитизму на Волині» робиться спроба охарактеризувати його структуру та
уривчасто проаналізувати тактику боротьби [1]. За часів незалежності України
парадигма висвітлення питання об’єктивно змінилася. Про одного з керівників
ВПА Лукаша Костюшка в «Багряних жнивах Української революції» згадує Роман
Коваль [2, с. 244–245], роль Волинської повстанської армії в антибільшовицькому
русі опору селян показують Денис Красносілецький та Іван Рибак [3], в контексті
загального повстанського руху на Житомирщині 1919–1920-х рр. її змальовує
у книзі «Наші герої» Геннадій Махорін [4, с. 56–63], шлях Полонської дивізії у
складі ВПА дослідив Юрій Малихін [5].
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Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Сьогодні достеменно відомо, що Волинська повстанська армія мала свою
структуру, з якою пов’язані деякі, на перший погляд розрізнені, антибільшовицькі
угруповання Волинської губернії. Також встановлено зв’язок формування із
українськими політично-військовими з’єднаннями, що за Ризьким договором
1921 р. опинилися на територіях Польщі. Залишаються не з’ясованими відносини
між ВПА та повстанським загоном Соломинського, який активно діяв на теренах
південно-східної Волині протягом першої половини 1922 р. – часу, коли створилась
та розгалужувала свою мережу дана організація.
Формулювання цілей
На основі історично-логічного аналізу з’ясувати зв’язки загону отамана
Соломинського з Волинською повстанською армією.
Виклад основного матеріалу дослідження
Початок формування Волинської повстанської армії пов’язаний із Другим
зимовим походом. Зокрема, після розгрому дивізією Котовського в листопаді
1921 р. Волинської групи армії УНР, в с. Дідковичі Татарновицької волості
Коростенського повіту опиняється її учасник Опанас Єрмолайович Петрик.
Дехто з дослідників вважає, що він був навмисне залишений керівництвом
Волинської групи для проведення підпільної роботи [3, с. 93]. З кінця 1921 р. в
Дідковичах починає діяти антибільшовицька підпільна організація, на основі якої
1 травня 1922 р. Опанас Петрик разом із помічником Лукашем Костюшком та
однодумцями утворює військову організацію «Волинську повстанську армію»,
наказом призначаючи себе її командувачем, а Костюшка – начальником штабу [5,
с. 76]. Петриком було налагоджено зв’язок із повстанськими загонами Мельника,
Зубрія, Гарася, Базовського, Мартинова, через кур’єрів встановлено контакти з
вищим керівництвом армії УНР в Польщі, підпільниками Поділля, Київщини
[3, с. 93–94]. Метою ВПА було підняття антибільшовицького повстання, яке в
кінцевому результаті охопило б чи не всю територію України. Символічним є те,
що воно мало розпочатись у жовтні 1922 р. з містечка Базар, в районі якого майже
рік назад зазнала поразки Волинська група армії УНР. Для досягнення даної мети
у структурі ВПА формуються бойові дивізії. Ці військові підрозділи включають в
себе ряд повстанських загонів, з якими на той час вже було налагоджено співпрацю.
Одним з таких підрозділів стала Полонська дивізія, утворена на основі
повстанського загону Мельника (Таргана), що діяв здебільшого на території
Чуднівщини. На початковій стадії організації з нею могло співпрацювати й
угруповання Соломинського (територіально здебільшого пов’язано з сучасною
територією Любарського району). Для того, аби розвинути цю теорію, слід
співставити дані, якими на сьогодні вже володіє історична наука, щодо історії
виникнення Полонської дивізії та діяльності повстанського загону Соломинського.
Передісторію Полонської дивізії, як і передісторію ВПА загалом, також слід
починати з Другого зимового походу, але вже з Подільської групи військ армії
УНР.
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Ця група, в кількості 380 бійців, 25 жовтня 1921 р. під командуванням
підполковника Палія-Сидорянського проривається на українські території
[6]. Пройшовши з боями Проскурівський та Летичівський повіти, повстанці
опиняються на Любарщині. Перші гострі сутички з більшовицькими частинами
відбулися в районі сіл Рогізно – Семенівка [7, с. 12]. Згодом сили противників
зустрічаються під Авратином, де через поранення Палія-Сидорянського
командування Подільською групою бере на себе полковник Чорний. Дещо
розпорошені сили підрозділу війська УНР маневрують до Липного [8, с. 54].
М. Старовійт у спогадах зазначає, що після бою під Авратином 1 листопада 1921 р.
«Полковник Палій, сот. Маслівець [можливо Андрій Маслюк] і кілька козаків були
ранені. Ніякої медицини не було. Був, здається, один лише санітар, що міг зробити
перев’язку… Палій, а з ним і Шолін, повертаються до Польщі» [9, с. 34]. Історик
та журналіст Я. Тинченко стверджує, що після Авратина Подільська група мала
ще один бій біля с. Мотрунки (Чуднівський р-н), де «червоним вдалося відтяти
медичний околодок, віз із канцелярією та ще кілька груп українських вояків.
Загалом відрізаними від своїх виявилося 30 піших (переважно беззбройних)
та 10–14 кінних. Вони сховалися в лісі, й більшовицька кіннота їх не знайшла.
Поміж них був і поранений Михайло Палій-Сидорянський. Зібравши кіннотників
та добровольців, він вирішив пробиватися до Польщі. Решта вояків залишилася
в лісі або розійшлася по домівках. Для цього партизани розбилися на трійки –
четвірки» [10].
Отож, після можливого бою під Мотрунками, відрізані від Подільської групи
її учасники, невеличкими загонами проникають у навколишні населені пункти.
Четвірка Василя Грунтенка – лікаря Подільської групи – у складі Длугопольського,
Зубченка та Чмеля потрапляють у Карпівці, де переховуються у місцевого жителя
Слубського. Через деякий час вони дізналися, що у Трощі мешкає Андрій Маслюк,
який після бою під Авратином повернувся додому. Я. Тинченко пише: «Четвірка
попрямувала туди, її радо зустріли Маслюк та інші селяни. Як виявилося, село було
вкрай вороже налаштоване до більшовицької влади і просило українських вояків
залишитись. У ньому також мешкав старшина Армії УНР Тимофій МельникТарган, який на початку 1921 року нелегально повернувся з-за кордону і став
засновником місцевої антирадянської організації. Відтак Грунтенко з товаришами
з’єднався з Маслюком, Мельником-Тарганом та іншими селянами в одну міцну
партизанську організацію» [10].
Радянська судова система, оголосивши вирок у справі «Волинської
Повстанської Армії» визнала, що Мельник-Тарган на той час уже мав «банду
карно-політичного забарвлення». На основі повстанців Мельника-Таргана було
створено летючий кавалерійський загін для «производства грабежей, убийств и
налетов на Соворганы с целью дезорганизации и разрушения тыла» [11].
Вже в ніч на 15 грудня 1921 р. у Трощі кавалерійським загоном МельникаТаргана були знищені голова сільського комітету незаможників Дмитро Блощук,
член комнезаму Григорій Маляр і сексот Моїсей Маслюк. [12, арк. 9 зв.]. 15
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січня 1922 р. у Карпівцях повстанцями ліквідовано політуповноваженого
Красносільської волості з продподатку Хулапа, тіло якого було знайдено в
Карповецькому лісі, підвішене за ноги до дерева; тоді ж було поранено секретаря
Красносільського волвиконкому Бачинського [13, арк. 48].
Із подальших встановлених терористичних акцій проти радянської влади, які
зазначались у «Вироку», підтверджуються: 1) В ніч з 12 на 13 березня – напад
на склад Краснопільського лісництва у Трощі, де було забрано близько 1000
пудів зерна і поранено завідуючого карним розшуком 3-го району Фещенка [13,
арк. 194]; 2) обстріл 7 червня біля с. Троща уповноваженого Красносільської
волості у боротьбі з бандитизмом; 3) поранення в ніч на 11 червня в Трощі голови
місцевого сількомнезаму Кашперука [12, арк. 80]; 4) в ніч на 24 червня – наліт на
станцію Чуднів, де пограбовано зсипний пункт райсоюзу і Товариство споживачів
(500 пудів пшениці та нез’ясована кількість фабрикатів). Під час повернення до
Карпівців повстанці вступили у бій із янушпільською міліцією і втратили одного
соратника, який виявився місцевим жителем і в якого були знайдені документи
підняття повстання проти радянської влади [14, арк. 45]. На думку Я. Тинченка,
цим убитим був сам отаман Мельник [10].
Із часом летючий кавалерійський загін Мельника-Таргана стає ядром
трощанської організації «Повстанський комітет Селянська помста», назва
якої трансформується у «Центральний повстанський комітет» (ЦПК) [11].
Після налагодження зв’язку з Петриком Центральний повстанський комітет
перетворюється на Полонську дивізію ВПА під командуванням Миколи
Длугопольського [5, с. 76].
Можна стверджувати, що повстанці Мельника мали зв’язки з іншими
подібними загонами, або принаймні намагалися їх налагодити. Зокрема, в ніч
з 8 на 9 лютого 1922 р. у Трощі ночував загін отамана Богомолова (Богомола)
– 25 піших, 25 кінних та 15 возів. Вранці на вози богомольцям місцевими
повстанцями було відвантажено 400 пудів зерна [13, арк. 124]. Двічі мельниківці
намагались порозумітися з отаманом Шепелем [15]. Один із ідейних натхненників
загону Мельника – Длугопольський – неодноразово шукав зустрічі із отаманом
Соломинським [16], але довести їх безпосередню співпрацю раніше не вдавалося
можливим.
На сьогодні відомо, що повстанський загін Соломинського чи не вперше
проявив себе у серпні 1921 р. у с. Коростки (нинішній Любарський район), де
було вбито уповноваженого службовця зі збирання продподатку та поранено
партійного працівника, після чого угруповання зникло в напрямку Любара [17,
арк. 39]. Через два дні наліт на Коростки повторився. Цього разу вбито двох та
поранено трьох збирачів продподатку [18, с. 218].
На нашу думку, Соломинський разом зі своїм загоном під час Другого
Зимового походу приєднався до складу військ армії УНР, адже ще мінімум з
1918 р. співпрацював із Палієм-Сидорянським (керівник Подільської групи) та
Тютюнником (загальний командувач операції) в ході підготовки антигетьманського
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повстання. За це їх усіх було заарештовано та засуджено до розстрілу. Але вирок
в дію не приведено, так як Печерську фортецю, де перебували революціонери,
13 грудня було взято прихильниками Директорії, війська якої наступного дня
ввійшли до Києва [2, с. 307].
Найімовірніше загін Соломинського приєднався до Подільської групи,
маршрут якої проходив через Любарщину. Саме на її території діяли соломинці.
До того ж місцеві краєзнавці П. Бондарчук та В. Канчура стверджують, що
малою батьківщиною ватажка повстанців можна вважати одне з сіл сучасного
Любарського району: Авратин або Горопаї [19, с. 46].
Після бою під Авратином і зміни керівництва Подільською групою, повстанці
Соломинського відкололися від неї і продовжили тероризувати органи радянської
влади на південному сході Волині, адже 30 листопада 1921 р. вони вже здійснили
напад на станцію Кривин [18, с. 218].
На початку січня 1922 р. соломинці здійснили чи не найзухвалішу свою
акцію – наліт на Любар. В радянську історіографію ця подія увійшла під назвою
«Любарська трагедія» (в українській відповідника поки що немає). Суть її полягає
в наступному: 4 січня до містечка прибула військова кавалерійська частина, як
вважали місцеві жителі, червоноармійців для боротьби з антибільшовицькими
повстанськими загонами. Насправді це був переодягнений у форму ворога загін
Соломинського, який в даному населеному пункті знищив 22 представників
радянської влади. Факт маскування під противника шляхом зміни амуніції може
лише підтверджувати причетність соломинців до недавнього зв’язку з Подільською
групою, учасники якої неодноразово використовували таку тактику [9, с. 34].
Після знищення любарських радпрацівників повстанці попрямували до
містечка Романів. 8 січня об’єднаний загін Соломинського і Богомола наздогнала
червоноармійська кіннота, повстанських ватажків було поранено, а 18 січня під
час чергової атаки другого з них убито (район с. Нічпали Новоград-Волинського
повіту). 26 січня 1922 р. 20 повстанців Соломинського зайняли хутір Зайцево, що
знаходився неподалік від Любара, а 24 лютого – с. Сибірку, (біля м. Полонне).
20 березня соломинці з’явилися біля с. Стовпи Новоград-Волинського повіту й
попрямували у с. Зарічне. Приблизно в цей час Соломинського було вбито, тож
керівництво загоном тимчасово перейняв Хомчук, а після нього Соколовський
(Хомчук став його помічником) [18, с. 218 – 219].
Незважаючи на відсутність прямих даних щодо причетності загону
Соломинського до витоків Волинської повстанської армії, сьогодні можна навести
декілька логічних підтверджень цього припущення:
1) беручи до уваги входження соломинців до Подільської групи, їхній лідер міг
пересікатися з Грунтенком, Длугопольським, Зубченком, Чмелем та Маслюком,
які були співзасновниками повстанської організації в Трощі, що в майбутньому
увійшла до структури ВПА як Полонська дивізія;
2) зважаючи на географічну спорідненість Любарщини та Чуднівщини, на
теренах першої з яких в основному діяв загін Соломинського, а другої – Мельника74

Суспільні науки та філологія

Таргана, можна стверджувати, що ці формування знали про існування одне
одного. Наявна джерельна база не дає підстав навіть на припущення конфліктів
між ними, а навпаки, зважаючи на те, що обидва угруповання однаково мали
антибільшовицьке спрямування та петлюрівську ідеологію, вони, скоріше всього,
певним чином взаємодіяли;
3) як йшлося вище, у січні 1922 р. формування отаманів Соломинського і
Богомола об’єдналися. В ніч з 8 на 9 лютого богомольці ночували у Трощі, де їх
тепло приймали повстанці Мельника;
4) Д. Красносілецький зазначає, що наступник Соломинського, Хомчук, мав
певні вказівки від С. Петлюри [18, с. 218]. Подібні розпорядження отримував і
Центральний повстанський комітет у Трощі [5, с. 76], тож обидва формування
координувалися одним центром;
5) Соломинський продовжував співпрацювати з петлюрівським підпіллям й
після поразки армії УНР під Базаром [20, арк. 48; 21, арк. 10]. Беручи до уваги
географію дій повстанського отамана, ніякого підпілля, окрім трощанської
організації, поблизу Любара не було.
Висновки з дослідження й перспективи
Таким чином, можна стверджувати, що повстанський загін Соломинського мав
відношення до трощанської організації, на основі якої виникла Полонська дивізія
Волинської повстанської армії. Безпосередньо в структурі ВПА формування
любарського отамана не значилось, так як за півтора місяця до його офіційного
створення Соломинського було убито. Новий керівник соломинців, Хомчук, до
кінця квітня 1922 р. разом із загоном перейшов на територію Польщі [22, арк.
56]. І хоча існують твердження, що до липня дане формування під головуванням
Соколовського/Прейзнера перебувало на території сучасних Романівського та
Новоград-Волинського районів [18, с. 219], але відношення його до Волинської
повстанської армії безпосередньо не простежується.
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Раскрыты деятельность отряда Соломинского и формирование Полонской дивизии
Волынской повстанческой армии, на основании чего выдвинуто утверждение о возможности
сотрудничества данных группировок.
Ключевые слова: Волынская повстанческая армия, Центральный повстанческий комитет,
Полонская дивизия, отряд Соломинского.
The article deals with the activity of the Solomynsky detachment and the formating of the Polonne
Division of the Volyn Insurrectional Army. On the basis of it the possibility of cooperation of these
forces is adduced.
Key words: Volyn Insurrectional Army, Central Insurrectional Committee, Polonne division,
Solomynsky detachment.
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УДК 75.047(477)
ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Л. М. Соколовська,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
(Житомирський агротехнічний коледж)
У статті окреслено методичні напрями вивчення літературних творів у поєднанні з
образотворчим мистецтвом. Пропонується технологія заняття української літератури на
тему «Сонет Івана Франка «Сікстинська Мадонна».
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, методика, сонет, Іван Франко, Рафаель Санті.

Постановка проблеми
Однією з важливих умов міцності знань, умінь і навичок, які формуються в
студентів, є здійснення міжпредметних зв’язків у процесі викладання навчальних
дисциплін.
Вирішення проблеми міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль при
визначенні змісту, методів та організації процесу навчання. Особливо важливого
значення набуває вона для коледжів, в яких навчально-виховний процес повинен
базуватися на основі органічного поєднання загальної й професійної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблему міжпредметних зв’язків можна віднести до числа традиційних,
які стали вже класичними проблемами педагогіки. Так, у ХVІІ ст. чеський
педагог Ян Амос Коменський виступав за взаємопов’язане вивчення граматики
та філософії, філософії та літератури; англійський педагог Джон Локк говорив
про зв’язок історії та географії. Серед сучасних вчених, які досліджували
дану проблему, можна згадати П.Р. Атутова, С.Я. Батишева, О.М. Джеджулу,
І.Д. Звєрєва, П.І. Кузьменка, П.Г. Кулагіна, В.Н. Максимову, В.К. Сидоренка,
В.В. Стешенка.
Постановка завдання
У даній статті буде зроблено аналіз проблеми міждисциплінарних зв’язків у
навчальному процесі, а також буде запропоновано технологію заняття з української
літератури на тему «Сонет Івана Франка «Сікстинська Мадонна».
Результати досліджень
Зазначимо, що в педагогічній літературі існує понад тридцять визначень
терміна міжпредметні зв’язки. Так, в педагогічному словнику вони тлумачаться
як дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й
засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами
для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ [4, 231].
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Слід зазначити, що крім терміна «міжпредметні зв’язки» вчені використовують
також «міждисциплінарні зв’язки», «міжсистемні зв’язки».
Міжпредметні зв’язки мають дві сторони – об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна
сторона міжпредметних зв’язків знаходить вираження у визначенні змісту навчання
та враховується при розробці навчальних планів, програм, складанні підручників,
методичних посібників з відповідних навчальних дисциплін. Суб’єктивна сторона
міжпредметних зв’язків реалізується викладачами в процесі навчання [1, 31].
Якщо враховувати часовий фактор, то взаємозв’язки між навчальними
дисциплінами можна розподілити так:
1) минулий тип (необхідно відновити навчальний матеріал суміжних дисциплін,
який вже вивчався раніше);
2) теперішній тип (пов’язуються одночасно або майже одночасно вивченні
поняття, розділи, теми);
3) перспективний тип (при розкритті певної теми навчальної дисципліни передбачено
залучення матеріалу суміжної дисципліни, який студенти вивчатимуть у майбутньому).
Використання міжпредметних зв’язків на заняттях української літератури
дозволяє:
•
підвищити рівень знань, умінь і навичок студентів;
•
активізувати пізнавальну активність на заняттях;
•
аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань;
•
здійснювати цілісне наукове сприйняття навколишнього світу;
•
розвивати моральні якості та естетичні почуття, необхідні для
професійної орієнтації студентів;
•
розвивати творчі здібності;
•
формувати професійну майстерність майбутніх фахівців.
Далі пропонуємо технологію заняття української літератури на тему «Сонет
Івана Франка «Сікстинська Мадонна» (з використанням міжпредметних
зв’язків).
Мета заняття:
залучення студентів до творчої спадщини І.Я. Франка;
формування мотивації до навчання, ціленаправленої пізнавальної діяльності
та культурознавчої компетенції студентів засобами літератури, музики, живопису;
розвиток естетичного смаку, аналітичних здібностей, комунікативних вмінь
студентів.
Засоби навчання: репродукція картини Рафаеля Санті «Сікстинська
Мадонна», комп’ютер, аудіозапис сонета «Сікстинська Мадонна», презентація.
Хід заняття
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети заняття.
Асоціативний кущ до слова «Мадонна»:
назва Діви Марії у католиків;
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зображення Діви Марії у живописі або скульптурі;
американська співачка;
жінка, матір;
виняток з правопису слів іншомовного походження.
Ознайомлення з епіграфом заняття:
Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса,
Небезпечне оружжя – жіноча краса.
Тільки мудрість, наука і старші літа
Подають проти неї міцного щита.
Це слова відомого українського поета Івана Яковича Франка. Майже всі
поети писали про жінку, її вічну жіночу красу. Прикладом цього можуть бути
Шекспір і Петрарка, Пушкін і Фет, Шевченко і Рильський, але ми взяли до уваги
самого Франка, адже тема нашого заняття «Сонет Івана Франка «Сікстинська
Мадонна».
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Завдання №1: установіть відповідність між фрагментами творів Івана
Франка та їх назвами.
1. «… жде спрагла земля плодотворної зливи».
2. «Встане славна мати Україна, / Щаслива і вільна».
3. «Він не вмер, Він ще живе!»
4. «Її пізнавши, чи ж я міг / Не полюбить її сердечно».
5. « Сійте! На пухку, на живу ріллю / Впадуть сімена думки вашої!»
А «Гімн».
Б «Гріє сонечко!»
В «Розвивайся ти, високий дубе».
Г «Гримить! Благодатна пора наступає».
Д «Моя любов».
Завдання №2: літературний диктант.
1. Протиставлення людських характерів, обставин, композиційних елементів
тощо… (Антитеза).
2. Один із видів повтору (синтаксичного, лексичного, ритмічного, аналогія)…
(Паралелізм).
3. Повторення у віршованій формі однакових приголосних звуків для
підсилення виразності художньої мови … (Алітерація).
4. Інакомовне відображення абстрактного поняття, передане за допомогою
конкретного образу … (Алегорія).
5. Слова та вислови, використані в переносному значенні … (Тропи).
ІV. Сприйняття й засвоєння студентами навчального матеріалу.
1. Слово викладача про великого італійського художника Рафаеля Санті.
Рафаель Санті (1483 –1520) – італійський живописець, графік, скульптор,
архітектор епохи Відродження. Втілив у своїх творах гуманістичні ідеали
високого Відродження.
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Рафаель народився в містечку Урбіно. У 1500 році пішов навчатися до
майстерні П’єтро Перуджино. Тут молодий Рафаель працював чотири роки. Вплив
художньої манери Перуджино відчутний у ранніх творах митця.
У 1504 році художник приїхав до Флоренції. До цього періоду належать
три шедеври молодого художника: «Мадонна Конестабіле», «Сон лицаря»,
«Заручини Діви Марії».
У 1508 році Рафаель прийняв запрошення свого земляка Донато Браманте та
Папи Юлія II і приїхав до Рима, щоб розписувати папський палац у Ватикані. Маляр
залишив по собі славетні «станци» (розмальовані зали у палаці). У розписах цих
кімнат Рафаель продемонстрував талант видатного майстра композиції.
У 1514 році, по смерті Браманте, Папа Лев X призначив Рафаеля головним
архітектором будівництва собору Святого Петра.
Рафаель прожив коротке життя, але залишив величезну кількість шедеврів.
Він помер 6 квітня 1520 року. Похований у римському Пантеоні.
Твори Рафаеля зображають переважно Мадонн. Ні до Рафаеля, ні після
жоден художник не спромігся створити стільки довершених і при цьому
різноманітних картин із зображенням Мадонни з немовлям. Діва Марія на
його картинах то зовсім юна і ніжна, то зображена у вигляді простої селянки.
Мадонна або надійно тримає немовля Ісуса в руках, або бавиться з ним на тлі
різноманітних пейзажів.
Десь у період роботи над станцами (1512–1513 рр.) Рафаель написав картину
«Сікстинська Мадонна». Величезне за розмірами полотно (256 × 196 см) було
створене для вівтаря монастирської церкви Святого Сікста в містечку П’яченца
на замовлення Папи Юлія II.
Цікаво, що картина написана на полотні, а не на дошці. Це може свідчити
про те, що полотно планувалося використовувати як хоругву (якщо тільки вибір
матеріалу не пояснюється великими габаритами твору).
У XVIII столітті поширилася легенда, що Юлій II замовив полотно Рафаелю для
своєї гробниці, що моделлю для Мадонни послужила кохана Рафаеля Форнаріна,
для Сікста – сам Папа Юлій ІІ (племінник Сікста IV), а для святої Варвари – його
племінниця Джулія Орсіні. Прихильники теорії про те, що полотно створювалося
для папської гробниці, підкреслюють, що жолуді на ризі Сікста явно відсилають
до цих двох пап з роду делла Ровере («rovere» перекладається як «дуб»).
У той же час на створення образу саме для церкви у П’яченці вказує те, що
її покровителями завжди вважалися святий Сікст і свята Варвара, зображені на
цьому полотні.
На картині зображено Мадонну з немовлям в оточенні Папи Сікста II і святої
Варвари; двох янголят, які дивляться знизу вгору на сходження Бога. Фігури
утворюють трикутник. Розкрита завіса зайвий раз підкреслює геометричну
продуманість композиції. Це один з перших творів, в якому глядач незримо є
вписаним в композицію. Здається, що Мадонна спускається з небес, йде до глядача,
дивиться йому в очі. В образі Марії гармонійно поєднані захват релігійного
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тріумфу з такими загальнолюдськими переживаннями, як глибока материнська
ніжність та окремі ноти тривоги за долю немовляти.
Зараз картина знаходиться в Галереї старих майстрів у Дрездені (була придбана
в 1754 році в П’яченці Августом III Фрідріхом за 20000 цехінів).
Під час Другої світової війни гітлерівське керівництво сховало картину
разом з іншими цінними творами в сховища. В травні 1945-го радянські війська
знайшли «Сікстинську Мадонну» в штольні неподалік від Дрездена. Цікаво, що
маршрут пошуку картини визначив капітан Леонід Наумович Рабинович (згодом
відомий під літературним псевдонімом Волинський). Його дитячі та юнацькі роки
пов’язані з Житомиром. Після війни картина знаходилась на реставрації в Москві,
а в 1955 році її повернули разом з іншими шедеврами до Дрездена.
Таємна влада матері, що несе свою дитину людям, хвилювала століттями,
бентежила серця. Картину постійно копіювали. Наприклад, в українському
містечку Бучачі в костелі Успіння Пресвятої Богородиці є копія «Сікстинської
Мадонни» Рафаеля.
2. Бесіда зі студентами:
•
Кого нагадує Мадонна на картині?
•
Хто схиляється перед нею?
•
Кому допомагає свята Варвара?
•
З якою метою була створена картина?
•
Хто втілений в образі святого Сікста?
•
У яких роках Рафаель писав цю картину?
•
Хто придбав картину у ХVІІІ столітті?
•
Де була схована картина під час Другої світової війни?
•
Де зараз зберігається картина?
4. Слово викладача.
Велике місце в збірці Івана Франка «З вершин і низин» займають цикли віршів
«Вольні сонети» й «Тюремні сонети».
У циклі «Вольні сонети» автор говорить, що давня класична форма сонета, цей
«тонкий різець Петрарки», в творчості поета-революціонера може бути такою ж
грізною зброєю, як і «важкий молот каменярський». Насичений новим ідейним
змістом, сонет так само служить боротьбі за те, щоб «…валити панський гніт і
царевий».
«Тюремні сонети» – гострий політичний протест проти гнобительського
режиму цісарської Австрії, цієї тюрми народів, яка «обручем сталеним … обціпила
їх живі сустави».
Своє захоплення жінкою-матір’ю, безсмертним полотном Рафаеля «Сікстинська
Мадонна» І. Франко висловив у формі сонета. У Мадонні поет убачає богиню,
«райську рожу», і, хоч не знайшов для себе богів на небесах, поклоняється їй
як богині. Краса Мадонни не казкова, а земна – щира, добра, ніжна. А справжнє
мистецтво, яким є картина «Сікстинська Мадонна», – вічне.
5. Прослуховування сонета «Сікстинська Мадонна» (аудіозапис).
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6. Теорія літератури. Поняття про сонет.
Раніше на заняттях зарубіжної літератури ви вивчали сонети Шекспіра,
Петрарки. Пригадайте, що ми називаємо сонетом?
Сонет (від італійського sonetto – звучати) – ліричний вірш, який складається
з 14 рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, два чотиривірші (катрени) з
перехресним римуванням і два тривірші (терцети). В сонеті має бути п’ять рим із
різними видами римування.
Катрен – чотирядкова строфа з парним, перехресним чи кільцевим римуванням.
Терцет – трирядкова строфа з суміжним римуванням.
7. Повідомлення студента.
Виник сонет в італійській літературі на початку ХІІІ століття. Він був
започаткований Джакото да Лентіно. Особливий внесок у розвиток сонета зробили
Д. Аліг’єрі, Ф. Петрарка, В. Шекспір.
Внутрішня гнучкість сонетної форми дає можливість оновлюватися канону.
А загалом можливі й неканонічні форми сонета, наприклад, «хвостаті», тобто з
додатковим рядком. «Перевернуті» сонети характеризуються тим, що першими
в них є дві трирядкові строфи, а потім ідуть дві чотирирядкові. «Суцільні»
побудовані лише на двох римах. «Безголові» – з однією чотирирядковою строфою.
«Кульгаві» – останні рядки чотиривіршів усічені. «Напівсонети» складаються з
однієї чотирирядкової та однієї трирядкової строфи. «Сонетоїди» характерні для
М. Зерова. Складну форму має вінок сонетів, який складається з 15 віршів, причому
останній будується з перших рядків попередніх чи наступних чотирнадцяти
сонетів.
Найчастіше сонети зустрічаються в медитативній та пейзажній ліриці.
Український сонет з’явився в середині ХІХ століття. Вагомий внесок у його
розвиток зробили Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Михайло
Драй-Хмара, Микола Зеров, Ліна Костенко, Дмитро Павличко.
8. Аналіз сонета за поданим планом:
•
жанрова своєрідність твору;
•
мотив, особливості його розгортання;
•
образ ліричного героя;
•
композиційна структура;
•
художні засоби (тропи), мова твору;
•
ритм, рима, спосіб римування, строфа.
9. Завдання: поєднати художні засоби з їх визначенням.
1. Лице небесне.
2. Так, ти богиня!
3. Райська роже, богине.
4. І небо й пекло казкою вважати.
5. Безбожник… неткнутий блиском твої красоти.
6. Хто смів сказать, що не богиня ти?
7. Ти й краса твоя – не казка.
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8. Без серця дрожі в твоє лице небесне глянуть може.
А Антитеза
Б Окличне речення
В Епітет
Г Метафора
Д Інверсія
Е Риторичне запитання
Є Звертання
Ж Порівняння
10. Виразне читання студентами сонета «Сікстинська Мадонна».
Хто смів сказать, що не богиня ти?
Де той безбожник, що без серця дрожі
В твоє лице небесне глянуть може,
Неткнутий блиском твої красоти?
Так, ти богиня! Мати, райська роже,
О глянь на мене з свої висоти!
Бач, я, що в небесах не міг найти
Богів, перед тобою клонюсь тоже.
О бозі, духах мож ся сумнівати
І небо й пекло казкою вважати,
Та ти й краса твоя – не казка, ні!
І час прийде, коли весь світ покине
Богів і духів, лиш тебе, богине,
Чтить буде вічно – тут, на полотні.
11. Завдання: порівняйте ідейний зміст сонета Івана Франка «Сікстинська
Мадонна» з однойменним сонетом Максима Рильського.
Хто смів сказать, що не богиня ти?
І. Я. Франко «Сікстинська Мадонна»
Малий вже добре майстрував
Т. Г. Шевченко «Марія»
О, хто сказав, що не людина ти?
Таж ти живеш в Шевченковій Марії,
Перед тобою світ земний темніє,
Щоб хмаркою до ніг тобі лягти.
Ти дивишся в майбутнє, у світи,
І їм несеш дитя своє. Крізь вії
Такий великий смуток пломеніє,
Що слів розради й мудрим не знайти.
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Твоє малятко, круглооке й гоже,
Колись теслярський проявивши хист,
Хрест витеше собі людський, не божий.
Тому такий в твоїй печалі зміст,
Який лиш людство зрозуміти може,
А не свята Варвара й Папа Сікст.
V. Підсумки заняття. Бесіда:
•
Якими художніми засобами автор передає своє захоплення
Мадонною?
•
Що, на ваш погляд, спільне і що відмінне в зображенні Мадонни, її
трактовці в Рафаеля і Франка?
•
Чи є в християнській релігії богиня?
•
Як називають віруючі Діву Марію?
•
Яка роль риторичних запитань в першій строфі сонета?
•
Який художній прийом використовує автор в останньому тривірші?
Рефлексія. Метод «Мікрофон». Продовжити речення:
•
Тепер я зможу…
•
Найбільші труднощі я відчув (відчула)…
•
Я зрозумів (зрозуміла)…
•
Я зміг (змогла)…
•
Було важко зробити…
•
Було цікаво дізнатися про…
•
Я навчився (навчилася)…
VІ. Повідомлення домашнього завдання.
Написати міні-твір «Мої враження від картини Рафаеля Санті «Сікстинська
Мадонна».
Висновки та перспективи подальших досліджень
Підсумовуючи все вищевикладене, можемо зробити висновок, що міжпредметні
зв’язки сприяють формуванню вмінь працювати з джерелами, посилюють
мотивацію навчання, розвивають у студентів пізнавальний інтерес, створюють
оптимальні умови для підвищення якості знань.
Подальші дослідження рекомендується зосередити на більш глибокому
аналізі проблеми використання міжпредметних зв’язків при вивченні української
літератури.
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УДК 377:808+159.9
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ТА ЗА ДОПОМОГОЮ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ
Л. В. Ємець,
викладач філологічних дисциплін,
С. П. Сорочинська,
викладач філологічних дисциплін
(Житомирський агротехнічний коледж)
У статті зроблено акцент на особливостях розвитку творчих здібностей студентів
коледжів під час проведення занять з української мови, літератури, української мови (за
професійним спрямуванням) та за допомогою позааудиторних заходів; визначено сучасні
засоби реалізації даної проблеми для вирішення основних освітніх завдань.
Ключові слова: творчий потенціал, творчі здібності, креативність, синкан, ситуативне
моделювання.

Постановка проблеми
Розвиток творчого потенціалу особистості завжди був пріоритетним у
системі освіти. Українське суспільство сьогодні знаходиться на етапі глобальних
освітніх перетворень, що повинні сприяти послідовній інтеграції у світову науку
та освіту. Зважаючи на європейські вимоги та вітчизняні державні документи
(Державна національна програма «Освіта», Національна доктрина розвитку
освіти України, Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепція
національного виховання), завдання та педагогічні механізми творчого розвитку
молоді потребують ретельного аналізу та оптимізації. Отже, виникає необхідність
внесення змін до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи зі студентами,
зокрема коледжів. Адже саме у цих навчальних закладах формується креативність
майбутніх фахівців-практиків, їх активна життєва позиція і розкривається творчий
потенціал. Саме підготовка творчих фахівців, які в умовах постійних змін XXI
століття будуть виявляти свої найкращі здібності, є актуальною сьогодні.
Основа навчального закладу – це творчий викладач. А обов’язковим складником
творчого розвитку повинно бути формування національно-мовної особистості.
Тому саме педагоги-словесники мають створити належні умови для якісної
реалізації творчого розвитку студента, привчити його до систематичного творчого
осягнення дійсності засобами рідного слова. Тому потрібно розробити систему
форм та методів на кожному занятті та використати усі можливі позааудиторні
форми роботи, щоб поступово формувати особистість, здатну відчувати красу і
силу слова, спроможну творити , використовуючи набуті мовні навички.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблемою творчості цікавилися ще Платон, Арістотель, Гегель. Макаренко
А. С. та Сухомлинський В. О. розглядали творчу діяльність як таку, що розвиває
самостійність у виборі знань, працелюбність, уміння виділяти головне, розумову
активність тощо. Про розвиток творчих здібностей ідеться у працях учених
Бабанського Ю. К., Андрєєва В. І., Ельконіна Д. В. та інших. Вже у двадцятому
столітті Енгельмейєр П. К. пише: «Творчість – це життя, а життя – це творчість»
[1, с. 25]. Розкриттю змісту поняття «творчий потенціал особистості» приділено
увагу в роботах таких сучасних вчених: Браже Т. Г., Кічук Н. В. Майданова А. С.
та ін.
Цю проблему, здебільшого, розглядають у філософії та психології. Наше
дослідження стосується актуальних форм та методів розвитку креативності на
заняттях з філологічних дисциплін.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Одним із основних напрямів підготовки майбутніх фахівців є виявлення
та розвиток творчих здібностей, що знадобляться під час вирішення складних
виробничих завдань. Творче мислення, уміння створити власне висловлювання,
уміння домовитися, працювати поруч з творчими людьми, вільно володіти
мовленнєвою ситуацією – все це навички, які студенти можуть здобути на заняттях
з української мови (за професійним спря-муванням), української мови, літератури
та у творчих колективах предметних гуртків.
Стрижнем творчості є взаємодія людей, детермінована не лише їх особистісними
якостями, а й соціальними чинниками, наприклад, поділом праці й кооперацією
діяльності, розбіжністю інтересів, потреб і необхідністю їх узгодження. Творча
спрямованість особистості є передумовою будь-якої творчої діяльності, в процесі
якої формуються і розвиваються творчі здібності. Велику роль у розвитку творчих
здібностей відіграє навчальна діяльність. Це передбачає пошук нового змісту та
організаційних форм у системі неперервної освіти, надає особливого значення
його методологічній складовій [2, с.77-82].
Формулювання цілей
Завдання нашої розвідки – на основі теоретичного та практичного аналізу
навчального матеріалу таких дисциплін як «Українська мова (за професійним
спрямуванням)», «Українська мова», «Українська література», використовуючи
робочий матеріал предметних гуртків циклової комісії філологічних дисциплін,
визначити більш ефективні форми та методи роботи з метою виявлення та
розвитку творчого потенціалу студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження
У навчальному процесі особлива роль відводиться викладачеві-філо-логу, на
якого покладається завдання навчити молодь вільно користуватися українською
мовою як засобом спілкування, духовного збагачення та формування
інтелектуальної культури, формування творчих здібностей майбутніх фахівців.
Тому, готуючись до заняття, викладач підбирає творчі завдання, цікаві нестандартні
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форми роботи, оригінальні тексти. Інтерес до власної творчості пробуджують
високохудожні твори наших письменників. Ліричні твори, твори з розлогими
пейзажами, детальними описами ( тексти М. Стельмаха, І. Нечуя-Левицького,
О. Довженка) слугують прекрасним матеріалом для такого виду роботи як
творчий диктант. Студенти записують, виділяють художні засоби, пояснюють
їх, дописують свій варіант закінчення тексту. Творчі завдання такого типу, як
написання твору-мініатюри, можна ускладнювати додатковими граматичними,
лексичними, синтаксичними і т. под. Наприклад: текст повинен складатися
тільки із називних речень або фразеологізмів, мати тільки непоширені речення,
або у творі потрібно використати якнайбільше слів із складними наголосами [3,
с.25-30].
Викладач теж повинен проявити свої творчі вміння, використати такі форми
і засоби, які б стимулювали студентську активність, інтерес, азартне бажання
навчитись чомусь новому. А головне, у своїй роботі педагог повинен керуватися
такими заповідями : кожна дитина талановита, кожна дитина має право на помилку,
кожна дитина має право на вільний творчий пошук [4, с.54-58].
Потрібно відзначити, що практично наблизитися до професії студентам
допомагає така дисципліна як «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
Саме тут викладач повинен моделювати живі ситуації, вводити спеціальну лексику,
використовувати елементи гри у завданнях, пов’язаних з вирішенням виробничих
питань та проблем (наприклад: проведення нарад, службових бесід, телефонних
розмов, перемовин і т.под.) [5, с.196].
Професійні мовнокомунікативні вміння особистості визначають її мовленнєву
поведінку. Наприклад, під час презентації необхідно оголосити назву презентації,
пояснити підстави і причини її проведення, порівняти ідеї та ін. Тема презентації
визначатиме добір певної лексики, а форма спілкування впливатиме на синтаксис
мовлення [6, с.13]. Тому знання, здобуті у процесі вивчення філологічних
дисциплін, є суттєвим фундаментом для майбутніх креативних фахівців.
Одне із завдань на занятті з української мови (за професійним спря-муванням)
– це вірш на тему «Мова і професія». За п’ять хвилин з-під пера студентів виходять
справжні шедеври. Це політ їх думки, форма самовираження:
Слово
Професія
Влучне, здорове.
Важлива, потрібна.
Чує, кличе, зітхає.
Захоплює, навчає, збагачує.
Слово тут зневажає, а там кохає.
Професія і мова – не роздільні.
Назва.
Спеціальність.
Схема пя’тирядкового вірша: перший рядок – іменник, другий рядок – два
прикметники, третій рядок – три дієслова, четвертий рядок – речення, а п’ятий –
синонім до першого іменника [7, с.31-33].
Це завдання дає змогу закріпити матеріал та нагадати ще і про частини мови.
Використовувати поезію потрібно не тільки на заняттях з літератури, а й з мови.
Поезія – хороший помічник у мотивації, у вивченні нового матеріалу, у розвитку
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творчих здібностей, уяви студентів. Прикладом у вмінні створювати поетичні
рядки може бути і сам викладач:
Професія у вас почесна і потрібна,
І мова вам теж рідна.
Чи можна справу будь – яку пізнати
Без мови і без знань комусь про щось сказати?
Не знаючи ні термінів, ні професіоналізмів,
Не матимеш уявлень про економічні катаклізми,
Не зможеш ти себе реалізувати
І як спеціаліст на ноги стати.
Якщо любитимеш ти рідне слово,
Усі синоніми, омоніми, слова багатозначні,
Ти виділятимеш у тексті однозначно.
Ти порівняй слова: тактовний і тактичний,
Хто з них воює, а хто – люб’язний, зичний.
Як з шефом розмовляти, коли він викликає,
Як правильно сказати, що інколи він неправий буває,
Коли пояснювальну написати заставляє.
Усі контракти, акти, договори,
Писатимеш ти без докорів,
Бо грамоти навчишся швидко.
І твердо скажеш: правильно пишу це слово,
Перегорнувши ще сторінку ділової мови.
Такі форми роботи і є тим, що зближує у єдиному творчому пориві викладача
і студентів. Молодь розкривається, показує свій потенціал, креативний підхід.
Інша форма роботи – скласти монолог, виконуючи роль, наприклад, комп’ютера,
рослини, трактора або рідини – води чи молока. Таке своєрідне перевтілення.
По-перше, це завдання може наблизити до обраної професії (агроном, механік,
бухгалтер, програміст), по-друге, воно розвиває усне мовлення. Ось уривок
такого твору: Я – річний звіт. Як мені важко, коли навколо всі мають святковий
передноворічний настрій, прикрашають ялинку, а мені доводиться одягатися в нові
цифри, насолоджуватися дебетами та кредитами. А коли всі підуть святкувати,
мене факсом надішлють до податкової служби…
Творча діяльність, як правило, «починається із проблеми або запитання, із подиву,
здивування, із суперечності». Адже головним змістом творчості є формулювання і
розв’язування проблем, що виникають як суперечності на шляху задоволення потреб
людини. Усвідомлення суперечностей викликає проблемні ситуації, у результаті яких
формується проблема. Тому одним із методів може бути надскладне завдання. На
заняттяхзлітературичастопервинне,суб’єктивневраженнявідпочутого чипрочитаного
може викликати негативні емоції. Зокрема, тема футуризму та футуристична поезія
спочатку не сприймається молоддю. Щоб змінити думку студентів, застосовується
проблемне завдання: спробувати себе у ролі поета-футуриста.
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Для розвитку творчого потенціалу необхідно створти умови для творчості
у навчальному закладі. У коледжі такі умови створено: різноманітні предметні
гуртки та гуртки художньої самодіяльності. Один із гуртків має назву «Майстерня
живого слова». Члени гуртка мають можливість глибше пізнати театральне
мистецтво, показати свої поетичні здібності, удосконалити їх. Вони беруть участь
у тематичних тижнях, різних виховних заходах, вікторинах, конкурсах виразного
читання, театральних виставах і т. под.
Застосовуються різні форми роботи для розвитку творчих здібностей на
заняттях та поза ними: робота творчих майстерень (написання авторських віршів,
оповідань, казок); створення художніх газет; інсценізація уривків із творів,
які вивчаються за програмою; види творчих робіт на основі неповного тексту
(написання кінцівки поданого тексту, написання творів за поданим початком і
закінченням, відтворення кількох пропущених епізодів, творчі роботи за поданою
канвою); ілюстрації студентів до прочитаних творів; проведення літературних
вікторин; конкурси авторських віршів; організація виставок; використання
граматичної та лінгвістичної казки; використання нетрадиційного дидактичного
матеріалу; створення комп’ютерних презентацій; використання елементів
гри; створення студентами власних проектів. Наприклад, творчі роботи членів
гуртка, які взяли участь у конкурсі авторської поезії, присвяченому Т.Г.Шевченку:
Колись давно
Колись давно, на землі у нас,
Жив великий Кобзар - Шевченко Тарас.
Все життя присвятив великій родині,
Неньці – Україні.
Він був, як полум’я. Його слова Як спів, дзвінкі і небезпечні,
Бо ними тільки правду говорити.
Розум завзятий, невтомні руки
Він завжди прагнув до науки,
Його праця для народу –
Це найкраща нагорода.
(Осадчук Артем. БЦІ-11)
Його слово - молитва
Тарас Шевченко – кремінь наш,
До нього звертаємось всякчас,
Бо його слово як молитва,
І окриляє і надихає нас.
В скрутну хвилину “Заповіт”
Нам силу духу піднімає,
Тому ніякий підлий гніт
Дух український не зламає.
Для подолання перешкод,
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Нехай Кобзар нам допоможе,
І український наш народ
Хай зло ганебне переможе.
(Коновалов Микола П-11)
Вічний Тарас
Ти був провидцем, для нас, українців!
Ти боровся , страждав за нас.
Ти наш вічний, величний Тарас!
Ти став батьком українців поволі
Мов Мойсей, нас звільнив,
Провівши пустелею долі
До оазису правди і волі.
Показав нам дорогу велику,
Якою потрібно іти,
А сам залишився жити
У пам’яті навіки .
(Бежан Олексій, БЦІ-11)
Використання технічних засобів навчання (кінофільмів, телепередач,
звукозаписів, тощо) з метою розвитку творчих здібностей збагачує методику
викладання філологічних дисциплін, дає можливість розробляти нові методичні
прийоми навчально-виховної роботи, приваблює своєю новизною та свіжістю,
розширює взаємозв’язки між заняттями. Переглядаючи фільми або телепередачі,
студенти одержують емоційну наснагу, що безпосередньо відображається на
якості творчих робіт, бо стимулює мовний процес.
Викладач-творець гармонійно поєднує ремесло і творчість: нестандартність
роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні з молоддю. Заняття
та позааудиторні виховні заходи філологічного напряму повинні викликати
колективне художнє переживання і сприяти обміну естетичними емоціями,
давати імпульс внутрішній роботі думки студентів, підготувати до діалогу з
письменником [8, с.39].
Варто розробляти та проводити такі заходи: «Усний журнал» до річниці з
дня народження письменника, наприклад: «Літературний портрет І. Я. Франка»
або урок-вистава, присвячений І. Карпенку-Карому «Сцена – мій кумир, театр –
священний храм для мене», також захід «Ярмарок мудрого слова», присвячений
Дню української писемності та мови.
Викладачу, який впроваджує креативну технологію навчання і виховання, слід
дотримуватися таких принципів:
пропонувати студентам не зупинятися на досягнутому;
висувати нові ідеї, навіть, коли їм здається, що завдання розв’язане;
бути тактовним, стимулювати творчу уяву, фантазію;
спонукати студентів шукати у творчому завданні суперечності;
діяти в незвичній манері, використовуючи набуті знання;
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навчати проговорювати в процесі розв’язання творчого завдання ідеї,
що виникли спонтанно (особливо це допомагає під час репетицій теат-ральних
сценок чи при підготовці науково-дослідних робіт) [9, с.4].
Висновки з дослідження й перспективи
Отже, з’ясувавши сутність та окресливши основні особливості розвитку
творчих здібностей студентів під час проведення занять з української мови
(за професійним спрямуванням), української мови та літератури, зазначимо,
що сучасний підхід до проблеми розвитку творчого потенціалу передбачає
необхідність формувати і розвивати риси, притаманні творчій особистості: уміння
довести свою думку, прислухатися до вимог часу та шукати креативних рішень
поставлених завдань , організовувати творчу діяльність. І всі наведені вище
приклади творчої співпраці викладача та студентів сприятимуть саме цьому.
Перспективи подальших досліджень убачаємо у впровадженні та
розширенні тематичного матеріалу з даних дисциплін та пошуків нових,
актуальних форм та методів гурткової роботи у коледжі зі студентами різних
спеціальностей.
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The articles focuses on the peculiarities of the development of college students creative abilities
during Ukrainian language,Ukrainian Literature and Ukrainian Language in Ukrainian Language
in Professional Direction lessons as well as with the help of extracurricular activities. It is
determined modern means of realization of this problem for solving basic educational tasks.
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УДК 372.854:371.3
МЕТОД КЕЙС – СТАДІ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
І. І. Насінник,
викладач хімії
С. П. Шафарчук,
викладач фізики
(Житомирський агротехнічний коледж)
Для покращення якості підготовки студентів в агротехнічних вузах необхідне використання
інноваційних методів навчання. Суть методу кейс - стаді полягає у використанні конкретних
ситуацій (випадків, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу,
обговорення та вироблення рішень). В статті підкреслюється важливе значення методу
кейс – стаді при вивченні студентами фізики та хімії в коледжі.
Ключові слова: кейс – стаді, інноваційні методи, ситуація.

Постановка проблеми
Життя показує, що успішна людина визначається не обсягом знань, а мобільністю
та вмінням самостійно отримувати нову інформацію. У зв’язку з цим в сучасній
дидактиці все більше утверджується системно – діяльний підхід, суть якого полягає
в тому, щоб зробити студента активним учасником навчального процесу. Уміння
добувати знання, використовувати їх на практиці – кінцева мета педагога.
Суспільству потрібна нова людина, з певною системою знань, складом розуму,
розвиненим мисленням, умінням приймати оптимальні рішення в залежності від
ситуації. Саме тому принципово змінюється позиція педагога. Він перестає бути
носієм «об’єктивних знань». Сучасна освіта вимагає від педагога вмінь організувати
самостійну діяльність студентів, в якій кожен повинен оволодіти низкою здатностей
до якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, орієнтації, адаптації,
передбачуваності, особистісною готовністю до майбутнього. Педагог повинен
створити середовище, в якому стає можливим вироблення кожним студентом
певних компетенцій, формування особистісних якостей (розвиток працьовитості,
креативності, вольових якостей, цілеспрямованості, формування впевненості в
собі, здатності до конкурентоспроможності, навичок комунікативної культури
тощо), формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності,
вироблення умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії,
формування навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій [1].
Незважаючи на тривале існування методу «саse-study», його популярність у
контексті переходу до особистісно – орієнтованого та проблемно – орієнтованого
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навчання в межах компетентісного підходу лише зростає. Необхідність
використання методу кейсів у процесі підготовки фахівців обумовлена тим, що
викладання хімії та фізики реалізується через систему вправ, ситуаційних завдань
та задач, які взято з реального досвіду або змодельовано.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Уперше термін «кейс-стаді» було застосовано в 1921 році в навчальному
процесі Гарвардської школи бізнесу. З 60-х років ХХ століття кейси почали
активно використовуватися у Західній Європі. Серед зарубіжних вчених, які
активно працювали над питаннями використання кейсів можна назвати М. Лідере,
Е. Монтера, М. Норфі [2].
У вітчизняній практиці застосування кейсів знаходиться на початковому
етапі розвитку. В цьому напрямку працюють спеціалісти українського Центру
інновацій та розвитку: Ю. Сурмін, О. Сидоренко, В. Лобода. Теоретичні основи
використання сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі розкрито
у працях І. Богданової, О. Сидоренка, В. Матірко, О. Михайлової, В. Полякова.
Активні групові методи розробляли вчені – психологи: Л. Асімова, Н. Богомолова,
Ю. Ємельянов, Д. Кавтрадзе. У працях Е. Зеєра, П. Шеремета, Л. Каніщенко
розкрито проблему використання кейсів у підготовці майбутніх спеціалістів.
Формулювання цілей
Метою статті є аналіз одного з ефективних методів ситуаційного навчання –
кейс–методу та можливість його застосування при вивченні хімії та фізики.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сучасна освіта підвищує вимоги до якості підготовки майбутніх фахівців. Для
забезпечення освітніх результатів за компетентностями є важливим застосування
актуальних педагогічних технологій.
Ефективним методом навчання студентів є метод кейс-стаді або метод
навчальних конкретних ситуацій.
Застосування методу кейс-стаді забезпечує високу ефективність навчання,
сприяє позитивній мотивації, формує особисті якості і компетентності майбутніх
фахівців.
Впровадження кейс-методу у навчальний процес зменшує кількість пасивних і
невпевнених у собі студентів, підвищує їх активність; надає викладачу можливість
вдосконалюватись, інноваційно мислити та реалізовувати власний творчий
потенціал [3].
У порівнянні з іншими активними методами навчання кейс-метод не
настільки відомий. Ще менше він випробовуваний щодо застосування у хімії
та фізиці.
Метод кейс-стаді або метод конкретних ситуацій (від англ. case випадок,
ситуація) – метод активного проблемно-ситуаційного навчання, який базується
на вирішенні конкретних задач-ситуацій (вирішення кейсів).
Ситуаційна вправа кейс – це опис реального випадку прийняття рішень, їх
передумов та наслідків. Класичним визначенням поняття «кейс» є опис ділової
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ситуації, яка реально існувала або існує. Він містить допоміжні матеріали до
ситуації: факти, роздуми, на основі яких у практичній діяльності ґрунтуються
рішення. З точки зору Ендрю Тоула: «Кейс – специфічний каталізатор, який сприяє
прискоренню процесу навчання внесенням в нього практичного досвіду» [4].
Суть методу полягає у тому, що студентам пропонується готова ситуація (case),
яка в тій чи інший мірі імітує реальну, життєву. Найчастіше ситуація подається
або письмово, або у вигляді відеокейсу (документального чи ігрового), або
мультимедійної презентації [5].
Метою використання кейс-методу є залучення до навчального процесу
елементів професійного спрямування, що забезпечує перехід від навчальних
ситуацій до професійних.
У кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно.
Це дозволяє студентам, спираючись на власний досвід, формулювати висновки,
застосовувати на практиці одержані знання, висловлювати власний (або груповий )
погляд на проблему. У кейсі проблема представлена в неявному, прихованому вигляді,
як правило, вона не має однозначного вирішення. Цінність кейс-технології полягає
в тому, що вона одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує
певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми.
Основними етапами кейс-методу на заняттях хімії та фізики є:
метод ситуаційного аналізу (ситуаційні завдання й вправи, аналіз
конкретних ситуацій (кейс-стаді));
метод інциденту;
метод розбору ділової кореспонденції;
ігрове проектування;
метод ситуаційно-рольових ігор;
метод дискусії.
Метод інциденту (інцидент (від латів. інциденс) – випадок, зіткнення) полягає
в тому, що студент повинен сам відшукати потрібну інформацію з даної проблеми.
При цьому він вчиться усвідомлювати, систематизувати, аналізувати інформацію,
формувати власну позицію і на підставі цього робити висновки. Пропонується
завдання, в якому є не всі дані, необхідні для вирішення даної проблеми [6].
Наприклад, завдання може бути сформульоване таким чином: «Енергетичні
напої: за та проти», «Аромати та явище дифузії».
Ігрове проектування – процес створення або вдосконалення об’єктів. Для
роботи за цією технологією учасників заняття можна розбити на групи, кожна
з яких розроблятиме свій проект. Ігрове проектування може включати проекти
різного типу: дослідницький, пошуковий, творчий, аналітичний.
Метод дискусії – обмін думками з даного питання. До інтенсивних технологій
вивчення відносять групові і міжгрупові дискусії.
Найпоширенішим є метод ситуаційного аналізу, який дозволяє глибоко
і детально досліджувати реальну або імітовану ситуацію. Група студентів
спільними зусиллями аналізує ситуацію, розробляє практичне рішення. Можуть
бути також запропоновані для аналізу вже реалізовані кроки. У такому разі
головним завданням буде визначити їх доцільність [7].
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При використанні кожного з перерахованих методів студенти отримують
ряд питань, на які їм необхідно знайти відповіді. Крім того, кейс-технології
передбачають як індивідуальну роботу над пакетом завдань, так і колективну, що
розвиває уміння сприймати думку інших людей і уміння працювати в команді.
Технологія роботи з кейсом в навчальному процесі порівняно проста і включає
в себе наступні етапи:
- індивідуальна самостійна робота студентів з матеріалами кейса
(ідентифікація проблеми, формулювання ключових альтернатив, пропозиція
рішення або рекомендованої дії);
- робота в малих групах за погодженням бачення ключової проблеми і її
рішень;
- презентація і експертиза результатів малих груп на загальній дискусії (в
рамках навчальної групи).
Вимоги до створення кейсів:
- навчальна проблема має бути пов’язана з матеріалом, що вивчається;
- проблеми повинні представляти пізнавальну значущість;
- проблемні питання повинні спиратися на колишній досвід і знання
студентів;
основним своїм змістом проблема повинна давати напрям пізнавальному
пошуку, вказувати напрям до її рішення [8].
Кейси можуть бути у паперовому вигляді (надруковані: можуть містити
графіки, таблиці, ілюстрації, діаграми), мультимедіа - кейс та відео-кейс (може
містити фільм, відео- чи аудіо- матеріали).
Функції між студентами та викладачем можуть бути розподілені слідуючим
чином (таблиця 1).
Таблиця 1
Розподіл функцій між студентами і викладачем
Етап
Підготовчий

Основний

Заключний

Діяльність викладача
Підбирає кейс.
Визначає основні та
допоміжні матеріали для
підготовки студентів.
Розробляє сценарій
заняття.
Організовує попереднє
обговорення кейса.
Ділить групу на підгрупи.
Організовує дискусію, підтримує
діловий настрій, забезпечує
студентів додатковими
відомостями.

Діяльність студентів
Отримує кейс і список
рекомендованої літератури.
Індивідуально готується
до заняття.

Ставить питання, що
поглиблюють розуміння кейса і
проблеми.
Розробляє варіанти
рішень, бере до уваги думки
інших.
Приймає або бере участь у
прийнятті рішень.
Виступає із заключним словом, Складає письмовий звіт.
оцінює роботу студентів.
Презентує варіант вирішення
проблеми.
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Ознайомлення студентів з кейсом здійснюються за кілька днів до його
обговорення і реалізуються як самостійна робота студентів. При цьому час, що
відводиться на підготовку, визначається видом кейса, його обсягом і складністю.
Тому використання в кейсах реальних життєвих ситуацій забезпечує зв’язок хімії та
фізики з життям і майбутньою професією, показуючи важливість досліджуваного
матеріалу. Активна робота студентів з кейсом сприяє розвитку їхнього світогляду.
Велика кількість матеріалу опрацьовується самостійно студентами, що дозволяє
успішно формувати їх пізнавальну самостійність [9].
На заняттях хімії та фізики кейс – метод може бути практично застосований
для вивчення нових тем та узагальнення навчального матеріалу.
У роботі викладачі коледжу використовують кейс-завдання, зокрема, у
позааудиторних заходах, наприклад «Енергетичні напої за і проти». Студентам
пропонується інформація, що наштовхує їх на вирішення кейс-завдань.
Сучасне життя людини в мегаполісі вимагає швидкості. Через це розвиваються
засоби зв’язку, транспорт, автоматизація виробництва – все, для того, щоб та чи
інша дія відбувалася, як можна швидше. Крім того, інтенсивність і навантаження
на людський організм протягом дня також збільшується. Багато хто скаржиться,
що 24 години в добі недостатньо, щоб все встигнути, навіть при ретельному
плануванні.
Для відновлення і підтримання життєвого тонусу людині потрібно харчування
і відпочинок. Звичайні продукти володіють всіма потрібними вітамінами
і мікроелементами, які повинні заповнювати енергетичний запас, проте їх
концентрація на грам досить мала, а для їх засвоєння організму потрібно
дорогоцінний час, що є недозволеною розкішшю. Крім того, в умовах швидкого
ритму життя прийоми їжі можуть бути нерегулярними і не завжди корисними.
Перенавантаження характерні не тільки в роботі, але також у спорті, мистецтві
та, мабуть, у будь-якій сфері людської діяльності. Найчастіше «підсідають» на
енергетики студенти (в період сесії), офісні працівники, деякі спортсмени у фітнес
клубах, утомлені водії, завсідники нічних клубів.
Таким чином, ідея створення енергетика, як концентрованого і швидкого
джерела поповнення життєвих сил, лежала на поверхні. Втілення не змусило себе
довго чекати. Сьогодні ставлення до енергетиків неоднозначне.
Кейс №1. Завдання «логістам». Що таке енергія? Які енергетичні потреби
людини?
Кейс №2. Завдання «технологам». Описати компоненти, які можуть бути
присутні в енергетиках та визначити їх в зразках.
Кейс №3. Завдання «екологам». Визначити фізіологічну дію кожного
компонента.
Кейс №4. Завдання «економістам». Розрахувати енерговитрати фізично
активної дорослої людини за добу.
Кейс №5. Завдання «експертам». Чи можуть енергетики бути корисними для
споживачів?
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Кейс №6. Завдання «медикам». Чи можуть енергетики викликати серйозні
захворювання у людини?
Для теми: «Аромати та явище дифузії» пропонуються наступні завдання.
Кейс №1. Чому запах у кімнаті поширюється не миттєво, а через деякий час?
Встановіть, як залежить швидкість дифузії від роду речовини?
Кейс №2. Як виготовити домашні парфуми, створивши саме ваш аромат?
Кейс №3. Як парфуми з ефірних масел можуть вплинути на людину?
Кейс №4. Запропонувати рецепти парфумів, які можна зробити своїми руками.
Висновки з дослідження й перспективи
Кейс-метод належить до імітаційних інтерактивних методів навчання, який
сприяє професійному розвитку викладачів і студентів. Метод case-study забезпечує
засвоєння теоретичних положень з хімії та фізики, сприяє використанню їх на
практиці, виховує творчий підхід до завдань, які аналізуються. Кейс-метод
навчає студента аналізувати велику кількість інформації, працювати у групі та
колегіально підходити до вирішення задач.
Метод дозволяє об’єктивно оцінити знання, практичні навички, професійні
вміння студентів, розвиває логічне мислення кожного студента, спираючись на
його власний інтелектуальний потенціал. Інтерактивні методи є засобом посилення
виховних впливів. Студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими
людьми, критично мислити, вирішувати поставлені завдання. «Вільний» характер
педагогічної взаємодії є більш привабливим для студентів, які втратили інтерес
до навчання [10].
Цілком ймовірно, що найближчим часом ситуативна методика стане
домінуючою. Але вже в наш час в її розвитку спостерігається поєднання
накопиченого міжнародного досвіду з національною методичною специфікою.
Список використаних джерел
1. Баталова В.П. Проблема, заставляющая сомневаться. Гуманітарний вісник.
2003. № 2. С. 118—120.
2. Михайлова Э. А. Кейс и кейс-метод. М.: Центр марк. исслед. и менежд.
1999. 104 с.
3. Сидоренко О., Чуба В. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика. К.:
Центр інновацій та розвитку, 2001. 256 с.
4. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case - study) та його навчальні
можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол.
моногр. К.: МАУП, 2005. 134 с.
5. Адонина  Н. П. Кейс‐метод:  история  появления  и  развития. UPL:
http:aspirantura‐olimpiada.narod.ru.index 0‐96
6. Герасименко К. М. Использование технологии case-study в процессе
профессиональной подготовки педагогических кадров. Ярославль: Изд-во
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2011. С. 46–48.
7. Гладких І.В. Методичні рекомендації з розробки навчальних кейсів. Вісник
Санкт-Петербурзького університету. Серія: менеджмент, 2013. Випуск 2. С. 169-194.
100

Суспільні науки та філологія

8. Зайцев В.С. Сучасні педагогічні технології, навчальний посібник. Челябінськ.
ЧППУ, 2012. 496 с.
9. Кейс-метод в школі. UPL: http:www.enauki.ru/case
10. Смолянинова О. Г. Інноваційні технології навчання студентів на основі
методу кейс - стаді. М .: ВПО, 2014. 384 с.
The innovative methods of teaching are necessary to improve the students training quality in agro
technical colledges. The essence of the case study method lies in using specific situations (situations
stories, texts which are called «case») for general analysis, discussion and decisions making. The
article emphasizes the importance of the case-study method under physics and chemistry studying in
agrocolledges.
Key words: case study, innovative methods, situation.

101

Вісник Житомирського агротехнічного коледжу

УДК 371.715
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖІВ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В. А. Коновалова
І. С. Лазаренко
викладачі іноземної мови, спеціалісти вищої категорії,
викладачі-методисти
(Житомирського агротехнічного коледжу)
У статті проведено аналіз видів мотивації стосовно вивчення іноземної мови, здійснено
пошук шляхів опосередкованого впливу на процес мотивації студентів та розглянуто
особливості застосування комунікативно-діяльнісного підходу з метою стимулювання
пізнавального інтересу до процесу навчання.
Ключові слова: Формування позитивної мотивації, види мотивації, навчально-пізнавальна
діяльність, вивчення іноземної мови, комунікативно-діяльнісний підхід, компетентність,
діяльнісний метод навчання.

Постановка проблеми.
Проблема формування у суб’єктів навчальної діяльності позитивної, стійкої
мотивації, яка спонукала б їх до наполегливої, систематичної навчальної роботи,
була актуальною у всі часи. Від її розв’язання залежить ефективність навчальнопізнавальної діяльності, розвиток інтересу до навчання, формування самостійної
думки, підготовка до життя. Згадаємо споконвічну дилему: «Як задовольнити
потреби голодної людини? Дати їй готову рибину або дати вудку та навчити
рибалити?» Другий спосіб вирішення цієї проблеми складніший, вимагає більше
зусиль та часу і не завжди досягає поставленої мети. Проте якщо він буде успішний,
то у людини завжди буде засіб і можливість прогодувати себе. Аналогічна ситуація
складається з навчальним процесом. Що робити? Пропонувати студентам готові
знання чи сформувати мотиваційну систему, яка спонукатиме їх самостійно
задовольняти свої пізнавальні потреби та заповнювати інформаційні прогалини?
Найбільшою педагогічною помилкою Ян Амос Коменський вважав прагнення
вчителя навчити «дивитись чужими очима, мислити чужим розумом і пропонувати
знання у готовому вигляді». У сучасному світі це твердження, як ніколи, актуальне,
адже для реалізації себе як особистості важливим стає не стільки сума знань, скільки
вміння їх здобути та осягнути, при цьому формуючи практичні вміння та навички.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Для вивчення проблеми використовували теоретичний аналіз та систематизацію
літературних джерел щодо даного питання. Вивченням мотивації людини
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займалися Д. Макклелланд, Д. Аткінсон, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, Ю. Роттер, К.
Роджерс, Р. Мей. Мотиваційному аспекту навчання уже порівняно давно приділяли
велику увагу в психологічній і педагогічній літературі Рубінштейн С. Л., Божович
Л. І., Ковальов О. Г, Костюк Г.С., Мерлін В. С., Сухомлинський В. О., Алексеева
М. І., Синиця І. О. та інші. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом
педагогічних і психологічних наукових досліджень, які ведуться, здебільшого, у
двох основних напрямах. Маркова А. К. виділяє два типи стратегій дослідження
мотивації:
- вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності в залежності від
актуалізації у студента різних мотивів;
- вивчення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери.
Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація
навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова навчання, а по-друге,
як результат навчальної діяльності [1, с. 1].
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми. Враховуючи
вищесказане, необхідно з’ясувати та систематизувати особливості процесу
формування мотивації студентів при вивченні мови у немовному ВНЗ та
систематизувати знання, здобуті з досліджених нами таких літературних джерел з
даної проблеми, як: «Мотивація студентів як один із основних факторів успішної
професійної підготовки» (Тригуб І. П.), «Особливості ставлення до вивчення
іноземної мови та його формування у студентів аграрних спеціальностей»
(Дуткевич Т. В., Панчишина Т. А.), «Мотивація та застосування активних методів
при навчанні іноземної мови» ( Ломакіна Л. В).
Постановка завдання. У статті нами буде проведено аналіз видів мотивації
стосовно вивчення іноземної мови, здійснено пошук шляхів опосередкованого
впливу на процес мотивації студентів та розглянуто особливості застосування
комунікативно-діяльнісного підходу з метою стимулювання пізнавального
інтересу до процесу навчання.
Виклад основного матеріалу.
Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особистості,
поведінкові реакції, внутрішній емоційний стан, який впливає на уявлення людини
не лише про навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку
ситуації та адекватне її сприйняття [1, с. 2]. Таким чином, сучасні дослідження з
педагогіки та психології ставлять ефективність навчання в пряму залежність від
його мотивації.
Існує кілька видів мотивації стосовно вивчення іноземної мови.
Точну характеристику широкої соціальної мотивації (різновид зовнішньої) дає
Якобсон П. М.: «Така мотивація процесу навчання пов’язана з досить гострим
почуттям громадянського обов’язку перед країною, перед рідними, близькими
людьми, пов’язана з думками про навчання, як про дорогу до засвоєння великих
цінностей культури, як засіб, що дозволяє нести людям добро і користь, з уявою
про навчання, як шлях до здійснення свого призначення в житті». Так, для
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студентів основою для оволодіння іноземною мовою може стати перспектива
участі в різноманітних міжнародних форумах [2, с. 3].
Другий різновид зовнішньої мотивації – вузькоособистісна – визначає
ставлення до оволодіння іноземною мовою, як способу самоствердження, а інколи
як шляху до особистого благополуччя. Тут можливий досить широкий діапазон
морального плану: від громадянських мотивів до вузькоегоїстичних. Наприклад:
«Знати іноземну мову – це престижно». «Якщо вивчу іноземну мову, знайду добре
оплачувану роботу, зможу допомагати батькам і створити власну сім’ю». Крім
того, можлива і негативна мотивація. “Мені не подобається, але рідні вважають,
що вона мені знадобиться; вони самі шкодують що погано нею володіють, і не
хотіли б, щоб я допустився їхньої помилки” [2, с. 3].
Зовнішня мотивація, як правило, буває дистантною, далекою мотивацією,
розрахованою на досягнення кінцевого результату навчання. Тим не менше
її стимулюючий вплив на процес навчання може бути досить сильним. Вона
на самому початку, а іноді ще й до вивчення іноземної мови націлює студентів
на кінцеву мету. Важливо тільки будувати процес навчання таким чином, щоб
студенти в кожній його точці відчували сходження до поставленої мети, корисні
рекомендації стосовго цього наводяться Кузовлєвою Н. Є., яка вважає що для
посилення впливу широкої соціальної мотивації слід створювати спеціальні власне
методичні засоби наочної презентації, що вказують на значення знань іноземної
мови для майбутньої професійної самореалізації: можна використовувати
кінофільми, уривки з художніх творів і соціально-політичної літератури. Все
це може наблизити і зробити відчутною далеку мету, створивши готовність до
затрат часу і сил. Проте тут зовнішня мотивація змикається з внутрішньою і
підкріплюється нею. При цьому, якщо зовнішня мотивація виконує “стратегічну
роль”, задаючи ззовні рух на увесь період навчання, то внутрішня мотивація –
“тактичну” оскільки вона “підігрівається” самим процесом володіння іноземною
мовою (її часто називають процесуальною мотивацією). Ця мотивація є близькою
і актуальною, адже навчальний процес повинен бути побудований таким чином,
щоб студенти на кожному занятті відчували радість від задоволення потреб,
специфічних для дисципліни “Іноземна мова” [2, с. 3].
Для викладачів іноземної мови вищого навчального закладу особливо
важливим питанням є можливість формування та корекції ставлень студентів до
їх навчальної дисципліни. Виховати у студента акцептивне ставлення до вивчення
іноземної мови, – значить, спираючись на мотивацію, що є у нього, сформувати
мотиви, що спонукають до цієї діяльності і надають їй високого особистісного
значення, а отже психологічно зумовлюють особистісне прийняття необхідності
й доцільності вивчення іноземної мови. Перший шлях виховання акцептивного
ставлення до навчання – створення стійкої мотивації успіху. Другий шлях виховання
акцептивного ставлення до вивчення іноземної мови – формування навчальних
інтересів. Щоб оптимізувати ставлення студентів до вивчення іноземної мови, слід
враховувати ту обставину, що ставлення до чогось тісно пов’язане зі значущістю
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для особистості предмета ставлення. Практична значущість іноземної мови не
завжди зрозуміла студентам аграрних спеціальностей, бо, як відомо, лінгвістичний
матеріал, особливо граматичний, відзначається високою абстрактністю, його
важко пов’язувати з фактами життя, з майбутнім професійним досвідом студента.
Як наслідок – недооцінка ролі іноземної мови в особистому житті і нерозуміння
її значущості для професійної кар’єри [3, с. 379].
Багато студентів вважає іноземну мову занадто складним для розуміння й
вивчення предметом, який вимагає багато сил, часу і завзятості. Переконаність у
неможливості подолати ці перешкоди, зневіра у власні сили, а часом і небажання
долати певні труднощі, веде до зниження зацікавленості у навчанні іноземної
мови. Тому головне завдання, яке стоїть перед викладачем, це розкрити творчий
потенціал студентів, знайти такі дидактичні засоби, які пробудили б розумову
активність студентів та інтерес до іноземної мови. Важливо створити на занятті
такі умови, за яких у студентів з’явиться зацікавленість і бажання до вивчення
іноземної мови. Дуже часто головною метою при навчанні іноземної мови
для багатьох студентів залишається не отримання знань для свого розвитку і
самовдосконалення, а отримання заліку. Тому необхідно стимулювати розвиток
пізнавального інтересу у студентів. Вони повинні усвідомити, навіщо їм потрібна
іноземна мова, яка її практична значимість для їх майбутнього [4, с. 1].
Враховуючи згадані обставини, провідним фактором формування акцептивного
ставлення студентів до вивчення іноземної мови є створення позитивного
іміджу іноземної мови як важливого чинника входження аграрного сектора
України у європейський простір, налагодження професійних міжнародних
зв’язків, вдосконалення фахівця на основі його систематичного ознайомлення з
зарубіжними фаховими періодичними та інтернет-виданнями тощо [3, с. 380].
Таким чином, при вивченні іноземної мови, на першому місці повинен
знаходитися мотив, який є предметом потреби, її безпосереднім психологічним
проявом. Потреба знаходить себе в конкретних мотивах, реалізовується в них.
Мотив – це відповідь на питання: що потрібно для задоволення потреби? Мотив
– це те психологічно реальне, що спонукає і спрямовує діяльність, надає їй
особистісний зміст. Мотив належить особистості, яка «докладає» його до тієї чи
іншої діяльності. Мотиви утворюють власну ієрархічну систему, яка виступає
одним із проявів спрямованості особистості [1, с.2 ].
Сьогодні до викладання іноземних мов існують різні стратегії та підходи,
проводяться активні пошуки нових методів, здатних стимулювати стійкий
пізнавальний інтерес до процесу навчання.
Одним з найефективніших, на нашу думку, є комунікативно-діяльнісний
підхід, який вже протягом тривалого часу успішно застосовується при вивченні
іноземної мови в нашому коледжі.
Комунікативно-діяльнісний підхід і відповідно діяльнісний спосіб навчання – це
особистісне включення студента в процес, коли компоненти діяльності ним самим
спрямовуються і контролюються. При даному способі навчання забезпечується
105

Вісник Житомирського агротехнічного коледжу

комфортне психологічне самопочуття студентів і викладача, різко знижуються
конфліктні ситуації на заняттях. Створюються сприятливі передумови для
підвищення рівня загальнокультурної підготовки.
Найголовніше, що діяльнісний спосіб навчання не руйнує традиційну систему
навчання, а перетворює її, зберігаючи все необхідне для реалізації нових освітніх
цілей. Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає застосування різноманітних
традиційних та інтерактивних методів і прийомів як на заняттях, так і в поза
аудиторній роботі. Кожен раз ми намагаємось організувати навчальний процес у
такий спосіб, щоб за своїми основними параметрами (видами і формами діяльності)
він відтворював реальний процес мовленнєвої взаємодії і забезпечував умотивоване
творче виконання вправ і завдань, які сприяють реалізації поставленої мети.
Завдання, адресовані студенту, в умовах комунікативно-діяльнісного підходу
стимулюють його особистісну, інтелектуальну активність, скеровують його
навчальну діяльність. Отже, здійснюється не тільки облік індивідуальнопсихологічних особливостей студентів, але і подальший розвиток їх пізнавальних
процесів, особистих якостей, діяльнісних характеристик.
Практичне завдання комунікативно-діяльнісного підходу полягає в тому, що
в центрі навчання знаходиться сам студент, і, що на основі оновленого змісту
освіти формується його компетентність, а процес освоєння відібраного змісту
носить діяльнісний характер.
Понад дві тисячі років тому видатний китайський філософ і педагог Конфуцій
сказав:
Те, що я чую, я забуваю,
Те, що я бачу, я пам’ятаю,
Те, що я роблю, я розумію.
Ці три простих твердження обґрунтовують необхідність використання
активних методів навчання. Дещо змінивши слова видатного педагога, можна
сформулювати кредо комунікативно-діяльнісного підходу до навчання:
Те, що я чую, я забуваю,
Те, що я бачу, я пам’ятаю,
Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти,
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
Що має зробити викладач і який результат з позиції комунікативно-діяльнісного
підходу буде свідчити про формування комунікативної компетентності?
Засобами, що характерні комунікативно-діяльнісному підходу до навчання
мовленню, є пошукові та комунікативні завдання як вид творчої діяльності. Вони
сприяють розвитку творчих здібностей студентів, забезпечують максимальну
передачу їм ініціативи в отриманні навчального досвіду, формують навички
співпраці в колективі. Слід зазначити, що діяльнісний метод навчання, знімає
у студентів страх перед помилкою, вчить сприймати невдачу не як трагедію, а
як сигнал для її виправлення. Такий підхід до вирішення проблем, особливо у
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важких ситуаціях, необхідний і в житті: у разі невдачі не впадати в зневіру, а
шукати і знаходити конструктивний шлях [5, с. 43].
Але при такому підході ми зіткнулися з певними проблемами. Зокрема, багато
студентів не мають достатньої підготовки, щоб висловлювати своє ставлення,
свою точку зору з приводу тієї чи іншої проблеми обговорення, а частина з них не
можуть успішно презентувати ту чи іншу інформацію. Доводиться також долати
багато інших труднощів, а саме:
- протиріччя між розумінням необхідності знання англійської мови та
фактичним рівнем знань мови;
- низький рівень початкових знань та вмінь із дисципліни;
- недостатню сформованість навичок самоконтролю та взаємоконтролю;
обмеженість часу тощо [5, с. 44].
У навчально-виховному процесі, стимулами пізнавальної активності, крім
внутрішнього стимулу, а саме, пізнавального інтересу, можуть також виступати
такі педагогічні прийоми, як заохочення, розкриття необхідності та значення
навчального завдання (мотивація), підкреслення розвитку позитивних рис
особистості в процесі навчання, своєчасне визнання успіхів, активна позиція
викладача, довіра студентів та інші, які вже стають зовнішніми стимулами
пізнавальної активності. Вдалий вибір методів та прийомів в конкретній
навчальній ситуації є важливим стимулом активізації як пізнавальної діяльності,
так і навчально-виховного процесу.
Найбільш дієвими та ефективними методами, характерними для пошуковопізнавальної діяльності можна назвати:
- розроблення проектів (в тому числі і у вигляді презентацій);
- парну та групову роботу над заданою проблемою;
- вирішення проблемних питань і ситуацій;
- заміну механічних репродуктивних вправ ігровими ситуаціями, роботою з
партнером;
- завдання, спрямовані на пошуки помилок;
- порівняння та співставлення, що підключають не тільки пам’ять, але і логіку,
вміння мислити аналітично та творчо;
- науково-дослідницьку, індивідуальну та самостійну роботу;
- диференційоване навчання.
Такий комплекс форм і методів роботи допомагає нам створити англомовне
середовище, в якому «функціонують» студенти: спілкуються, заповнюють
інформаційні прогалини, беруть участь в ділових та комунікативних іграх,
висловлюють свої думки, роблять висновки. Комунікативно-діяльнісний підхід
орієнтований не тільки на розвиток мовних знань, а й також на креативність,
розширення загального кругозору та формування особистостей студентів.
В багатьох групах є студенти, які хочуть поглиблено вивчати англійську мову.
Таким студентам ми пропонуємо працювати над науково-дослідницькою роботою,
або застосовуємо метод проектів.
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В основу методу проектів покладено наступні положення:
- самостійність студентів у постановці проблеми, розробці детального плану
її дослідження та визначення кінцевого продукту проекту;
- проектна робота студентів має бути прагматично спрямованою на такий
результат або кінцевий продукт, який можна побачити, осмислити, застосувати
у практичній діяльності та у формуванні іншомовної комунікативної компетенції
студентів;
- у ході реалізації проектної роботи, яка зорієнтована на формування
іншомовної комунікативної компетенції, студенти концентрують увагу на
виконанні практичних завдань. Досягнення ж певних мовних або мовленнєвих
цілей залишається на другому плані [5, с. 45].
Як ці положення реалізувати на практиці?
По-перше, ми заохочуємо студентів до самостійного формулювання або
індивідуального вибору цікавого для них аспекту теми, який апелює до їх
особистісного інтересу. Запропонований хід проекту містить проблемну подачу
матеріалу, яка дозволяє студентам самим генерувати ідеї, мету, спосіб реалізації
своїх проектів.
По-друге, увесь хід проектної роботи готує студентів до досягнення
практичного результату певного типу, а саме до виконання індивідуальних
проектів. Кінцеві продукти індивідуальних проектів студентів характеризуються
різноманітністю [5, с. 45].
Отже, робота над навчальним проектом – це практика особистісноорієнтованого навчання в процесі конкретної праці студента, на основі його
вільного вибору, з урахуванням його інтересів.
Велику роль у вирішенні проблеми формування стійкої позитивної мотивації,
на наш погляд, відіграє також позааудиторна та гурткова робота. Вона не лише
поглиблює і розширює знання іноземної мови, але також сприяє розширенню
культурологічного кругозору студентів, розвитку їх творчої активності,
естетичного смаку і, як наслідок, підвищує мотивацію до вивчення мови та
культури іншої країни.
Загалом, успіх навчально-пізнавальної діяльності залежить від ефективної
взаємодії викладача і студентів, коли викладач стає наставником саморозвитку
студента, провідником в інформаційному просторі, а студент, в свою чергу,
перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності, набуває особистісних
компетентностей.
Висновоки з дослідження й перспективи. Розглянувши питання мотивації
до навчання та професійного розвитку в процесі вивчення іноземної мови, ми
зазначаємо, що можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч,
але немає такої, яка б гарантувала 100% успіх. На мотивацію конкретного студента
впливають багато чинників, серед яких можна виділити інтерес до дисципліни,
загальне бажання виконувати поставлені завдання, упевненість у собі та інші.
І, звичайно, не всі студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами,
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бажаннями. Тому кожному педагогу потрібно пам´ятати головне: викладач ВНЗ
повинен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати
важкі, але досяжні цілі, створювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір
завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну мотивацію до використання
свого потенціалу у сфері спонукання студентів до навчання [1, с. 6].
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Ключевые слова: Формирование положительной мотивации, виды мотивации, учебнопознавательная деятельность, изучение иностранного языка, коммуникативнодеятельностный подход, компетентность, деятельностный метод обучения.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У «ВІСНИК ЖАТК»
1. До друку приймаються наукові статті, у яких присутні такі необхідні елементи, передбачені п.3 Постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1
(Бюлетень ВАК України, № 1, 2003):
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
цієї проблеми, і на які спирається автор.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено цю статтю.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Зміст статей має відповідати профілю видання.
2. Стаття до друку подається на диску та в роздрукованому вигляді на папері
формату А4 через 1,5 інтервал, шрифт – 14-й кегль (обсяг статті – до 12 сторінок
тексту).
3. Автор зобов’язаний ретельно вичитати текст і підписати його на останній
сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен).
4. Вимоги до оформлення наукової статті. Послідовно вказуються такі елементи:
назва рубрики фахового видання, для якої призначено матеріал (редколегія має
право остаточну рубрику визначати самостійно);
прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання;
заголовок статті українською мовою;
анотації українською, англійською мовами;
ключові слова: українською, англійською мовами не менше трьох і не більше
десяти;
текст статті, оформлений відповідно до вимог ВАК України (див. постанову Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених
до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1);
список використаних джерел подавати у вигляді посилань у кінці статті. У
тексті у квадратних дужках вказується номер використаного джерела із зазначенням сторінки/сторінок. Наприклад: [1, c. 132] або [2, c. 45-46] або [3, c. 225; 4,
с. 176-177]. Список використаних джерел подають у порядку появи посилань у
тексті, відповідно до міждержавних і державних стандартів.
5. До рукопису додаються (на окремому аркуші): відомості про автора (або одного з авторів): місце роботи (служби), посада, поштова адреса, телефон, за можливості – електронна адреса для листування та погодження деталей публікації.
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6. Рукописи публікуються лише українською мовою.
7. Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються правки, які, на думку редколегії,
можуть змінити зміст тексту.
8. Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох виправлень на сторінці), із грубими порушеннями правил оформлення авторських оригіналів редколегією не розглядаються.
9. Статті подавати відповідальному за випуск редактору.
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
2) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по
правому краю);
3) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по
правому краю);
4) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його
назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів).
Всі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з
вирівнюванням по правому краю;
5) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів
першого рядка з вирівнюванням по центру);
6) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
7) текст статті;
8) список використаної літератури;
9) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад
«__»__________ 20__р. посада (окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
10) анотації статті українською та англійською мовами.
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