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PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF INTERNAL CONTROL 

 

When exploring different phenomena and objects, classification is important. The 

question of classification of internal control is of interest to both domestic and foreign 

scientists. It contributes to improving control and improving the effectiveness of audit 

work.  

Some scholars point out that the classification of internal economic control is 

underdeveloped, there are no manifestations of a systematic approach and unity in the 

choice of classification features [1, p.84]. The scientifically sound classification of 

internal control will allow to consider in detail the peculiarities of its functioning. 

Shinkaruk V. notes that it must satisfy the following formal requirements: 1) 

subsets that are plural must not intersect (contain common elements); 2) the sum of the 

subset must give the initial set of objects to be classified; 3) each element must be in 

one class; 4) the division of the plural into groups should be carried out on one basis 

[2, p.283]. 

Some scientists distinguish the following types of control over the subjects of its 

implementation: audit control, internal audit control, accounting, administrative, 

technological, special, control of owners, control of office services, control of 

management structures of lower divisions, senior management, middle management, 

heads of centers responsibilities and self-control. The authors distinguish between 
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different types of internal control, which are identical in content but different in name 

(administrative control and control of management structures of different divisions). 

It should be noted that administrative control together with internal control 

performed by accounting department, internal audit, control of personnel Panteleev V. 

refers to the classification for functional purpose [3, p.16]. In our opinion, the subjects 

of internal control should be distinguished by its types: audit, internal audit, accounting 

control, administrative control and self-control.  

By the level of automation Maximova V. internal control is divided into non-

automated, partially automated and fully automated [4, p.322]. In our view, there are 

two types to distinguish this: computerized and manual labor.  

Many researchers divide internal control over the completeness of control entities 

into continuous, selective, and combined.  

Fomina T. by frequency of implementation divides internal control into 

systematic, periodic, episodic [5, с.8]. 

We consider it appropriate to divide the internal control over the implementation 

time into the previous, the current, the next, and by the sources of data for verification 

and the method of implementation into the documentary and the actual one.  

An interesting point of view is expressed by Sahaidak R. on the consideration of 

departmental control as a separate type of internal control. The assignment of 

departmental control to internal or external may have a double interpretation since, on 

the one hand, for agricultural enterprises it may be external control carried out by a 

higher organization (Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine), and on the 

other hand, may manifest as internal control. since it is conducted by the controlling 

bodies of the agency to which the enterprise belongs [6]. 

Given the above, we believe that depending on the scale of activity and 

complexity of the organizational structure, internal control should be divided into: 

internal, intra-system and enterprise-level control.  

A very common feature of the control classification is the form of control - the 

external expression of the specific actions performed by the subjects of control. 
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Korinko M. distinguishes on this basis the control, carried out centrally, in the form of 

inventory, thematic audits, audits, internal audit; controls carried out in a decentralized 

manner in the form of observation, monitoring, supervision, local checks, analysis of 

correctness of actions, other forms of direct control; control performed in an integrated 

form - synthesis of its varieties in centralized and decentralized forms [1, p.93]. 

When defining these or other classification features, the world experience in this 

field is useful. Polish researcher Terebukha E. proposes a classification based on the 

entity that controls and separates the external and internal controls that are the basis of 

the entire division of control [7]. The effectiveness of the enterprise depends on 

accounting information, so a special place the scientist assigns control, which is 

conducted by the chief accountant - internal accounting control.  

Kaluzhny S. divides internal control by signs of time (previous, current, next), 

subject and sphere (complete, problematic, complex), planned (planned, unplanned), 

character (formal, essential, documentary, factual control) [8].  

You can also find the division of internal control over the subjects of 

implementation into: functional (performed in management positions and other 

independent workplaces within the specified responsibilities); institutional (performed 

by an internal controller or a group of internal controllers working in a separate unit of 

the enterprise); public (carried out by councils of employees who oversee all economic 

activity of the state-owned enterprise and trade unions, which check issues related to 

the protection of employees' interests, compliance with the provisions in the field of 

collective agreements, providing social guarantees, etc.).  

Therefore, the presence of a large number of features of the classification of 

internal control leads to misunderstandings in practice. Having analyzed the existing 

approaches to the classification of internal control, we propose to implement it on the 

following features:  

- time of implementation - previous, current, next;  

- data sources - factual, documentary; 

- frequency of conducting - systematic, periodic, sudden; 
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- the nature of control actions - institutional, functional, public; 

- subjects of implementation - audit, internal audit, accounting, administrative, 

self-control; 

- level of computer use - computerized, using manual labor, mixed; 

- planned control actions - planned, unplanned; 

- the level of complexity of the organizational structure of the entity - internal, 

intra-system, control at the enterprise level; 

- level of organization of control actions - centralized control, decentralized 

control, integrated control; 

- the complexity of the object of control - thematic, complex; 

- completeness of study of economic processes - continuous, selective, combined. 

In our view, such a classification makes it possible to choose one or another type 

of internal control that is necessary to achieve the goal. Thus, in modern literature, 

scientists consider different types of internal control, apply different features and 

methods of classification. This is a subjectivity issue. The proposed classification will 

eliminate these shortcomings and clearly distinguish its types.  
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ФИТОФАГИ СОИ В ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

С расширением посевных площадей сои, растёт видовой состав вредителей. 

Поэтому для обеспечения благоприятного фитосанитарного состояния посевов 

необходимо соблюдать пространственную изоляцию от гороха, вики, эспарцета, 

а также насаждений белой и желтой акации, которые являются резерватами 

многих вредителей этой культуры. В севообороте сою надо высевать на том же 

поле не ранее чем через 4 года. Соя относится к однолетних и имеет короткое 

существование агробиоценоза (70–120 дней) по сравнению с другими 

сельскохозяйственными культурам, но характеризуется значительным 

разнообразием видового состава. 

Численность и вредоносность насекомых проявляется в разной степени в 

течение всего вегетационного периода и по годам очень отличаются. Чаще всего 

наблюдается вред от комплекса видов насекомых, появляющихся в посевах 

одновременно. В засушливые годы их вредоносность заметнее. 

Растения сои повреждаются на всех этапах онтогенеза многими видами 

вредителей. Наиболее уязвимыми для растений являются: начальная фаза 

развития – прорастание семян и всходы, период закладки генеративных органов, 
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фазы налива и созревания зерна. Очень вредными в отдельные годы бывают 

огнёвка акациевая, репейница, клопы, листогрызущие гусеницы бабочек и 

паутинистые клещи. 

Наши исследования проведены на посевах сои в ГП "ОХ Элитное" в течении 

2018–2019 гг. Видовой состав фитофагов изучали по общепринятым методикам. 

В течение двух лет исследований были выявлены следующие ряды и виды: отряд 

Прямокрылые (Orthoptera) – кузнечик зелёный (Tettigonia viridissima Linnaeus, 

1758), прус (саранча) итальянская (Сaliptamus italicus Linnaeus, 1758); отряд 

Членистохоботные (Hemiptera), подотряд Цикады (Auchenorrhyncha) – горбатка-

буйвол (Stictocephala bubalus Kopp & Yonke, 1977), шеститочная цикадка 

(Macrosteles laevis Ribaut, 1927), темная цикадка (Laodelphax striatella FallTn, 

1826), подотряд Клопы (Heteroptera) – клоп луговой (Lygus pratensis Linnaeus, 

1758), клоп травяной (Lygus rugulipennis Poppius, 1911), клоп люцерновый 

(Adelphocoris lineolatus Goeze, 1778), клоп ягодный (Dolycoris baccarum Linnaeus, 

1758), щитник люцерновый (Piezodorus lituratus Fabricius, 1794), щитник 

остроплечий (щитник черношипый) (Carpocoris fuscispinus Kolenati, 1846), 

паломена зеленая (Palomena viridissima Poda, 1761); отряд Жесткокрылые 

(Coleoptera) – щелкун тёмный (Agriotes obscurus Linnaeus, 1758), долгоносик 

клубеньковый полосатый (Sitona lineatus Linnaeus, 1758), долгоносик 

клубеньковый щетинистый (Sitona crinitus Herbst, 1795), долгоносик 

пятиточечный (Tychius quinquepunctatus Linnaeus, 1758), долгоносик чёрный 

(Psalidium maxillosum Dejean, 1821), долгоносик серый свекловичный (Tanymecus 

palliatus Fabricius, 1787); отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) – совка-гамма 

(Autographa gamma Linnaeus, 1758), совка люцерновая (Chloridea viriplaca 

Hufnagel, 1766), огнёвка акациевая (Etiella zinckenella Treitschke, 1832), мотылек 

луговой (Margaritia sticticalis Linnaeus, 1761), репейница (Vanessa cardui 

Linnaeus, 1758). 

Доминирующими видами были: в 2018 году – долгоносик клубеньковый 

щетинистый, долгоносик клубеньковый полосатый, щитник люцерновый, клоп 
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люцерновый, долгоносик чёрный, огневка акациевая; в 2019 году – щитник 

люцерновый, п долгоносик клубеньковый щетинистый, долгоносик 

клубеньковый полосатый, репейница, огневка акациевая. 

Таблица 1 

Таксономическая структура вредного энтомокомплекса на посевах сои в 

ГП "ОХ Элитное" 2018-2019 гг. (за период с мая по сентябрь) 

Отряд, подотряд 

Количество видов и их доля в 

энтомокомплексе (%) 

2018 р. 2019 р. 

Прямокрылые (Orthoptera) 1 (5,2) 2 (11,8) 

Членистохоботные (Hemiptera): 

    подотряд Клопы (Heteroptera) 
6 (31,6) 5 (29,4) 

    подотряд Цикады (Auchenorrhyncha) 1 (5,2) 3 (17,6) 

Жесткокрылые (Coleoptera) 6 (31,6) 5 (29,4) 

Чешуекрылые (Lepidoptera) 5 (26,4) 2 (11,8) 

 

Из данным табл. 1 видно, что состав энтомокомплекса существенно 

различается. Количество видов прямокрылых и подряда цикад увеличилась в 

2019 году, а подряда клопов и жесткокрылых, наоборот уменьшилось. 

А количество видов из ряда чешуекрылых уменьшилось в 2,2 раза. 

Таблица 2 

Удельная доля видов в структуре энтомокомплекса на посевах сои в 

ГП "ОХ Элитное" 2018-2019 гг. (за период с мая по сентябрь) 

Отряд, подотряд 

Количество экземпляров и их доля в 

энтомокомплексе (%) 

2018 р. 2019 р. 

Прямокрылые (Orthoptera) 12 (3,6) 4 (0,5) 

Членистохоботные (Hemiptera): 

    подотряд Клопы (Heteroptera) 
80 (23,8) 151 (17,6) 

    подотряд Цикады (Auchenorrhyncha) 22 (6,5) 16 (1,9) 

Жесткокрылые (Coleoptera) 208 (62,0) 433 (50,4) 

Чешуекрылые (Lepidoptera) 14 (4,1) 255 (29,6) 
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Из данных табл. 2 видим, что общее количество насекомых в учетах в 2019 

году было значительно больше чем в 2018 году. Подотряд клопы и отряд 

жесткокрылые имеют недостаточно существенную разницу в процентном 

отношении за два года. Количество прямокрылых в 2019 году уменьшилось на 

3,1 %, а подотряда цикад стало меньше на 4,6 %. Однако количество 

чешуекрылых возросло в 7,2 раза по сравнению с 2018 годом. В первую очередь 

это объясняется тем, что в 2019 году наблюдалось массовое размножение 

репейницы, против которой проводили химические обработки, из-за 

значительного превышения уровня экономического порога вредоносности. 
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УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА МУЗИКА У МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Зі здобуттям Україною незалежності, активніше почала розвиватися 

культура. Сучасний український шоу-бізнес пройшов важкий час трансформації, 

завоював світове визнання та створив позитивний міжнародний образ 

Української держави. Революція гідності та військова агресія Росії створили 

сприятливі умови для підтримки державою української культури.  

Українська естрадна музика ХХІ століття – це синтез стилів та жанрів, які 

органічно взаємодіють із іншими культурами, що дозволяє створювати музичні 

моделі міжнародного зразку. Оригінальність сучасної естради вражає, завдяки 

чому вона успішно входить у світовий музичний контекст [2]. 

Інтеграції та європеїзації українського музичного мистецтва сприяють 

конкурси та пісенні реаліті-шоу, такі, як «Євробачення», «Голос країни», «Х-

фактор», «Супер зірка» та інші, які являються стимулом для українських артистів 

та дають змогу заявити про себе. Наприклад, Олексій Кузнєцов, переможець 

першого сезону «Х-фактору» успішно заявив про себе у Австрії, США та Китаї, 

інші переможці підписали вигідні контракти з відомими світовими компаніями 

звукозапису – Аїда Ніколайчук – із Sony Music, Павло Табаков – з Universal Music 

Group та ін.. 

Цікавою особистістю в сучасному шоу-бізнесі є співачка MARUV (Анна 

Корсун). Виконавиця у свої 27 років зайняла провідні позиції не лише в Україні, 

а й за її межами. Навколо неї часто розгортаються скандали, пов’язані з 

виступами на території Росії, у зв’язку з чим Національна телерадіокомпанія 
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відмовилася підписувати контракт із співачкою, пов’язаний із участю у 

«Євробаченні». Сама виконавиця вважає себе співачкою міжнародного рівня, 

тому, за її словами, може виступати де завгодно, зокрема цього року здобула 

престижну премію MTV Europe Music Awards у номінації Best Russian Act. 

Яскравим та унікальним українським гуртом, який досягнув світового 

визнання є гурт ONUKA. Їхня музика особлива – це синтез українських народних 

мотивів та інструментів з електронною музикою. Наталя Жижченко – 

фронтвумен гурту, сама генерує музичні ідеї та тексти, автором яких являється. 

Окрім того, співачка грає на таких інструментах, як: омнікорд, окарина, сопілка, 

свиріль, деяких перкусійних інструментах. Гурт активно гастролює Європою, 

їхні сингли очолюють світові чарти, а альбоми купуються за будь-які гроші. 

Після перемоги на «Євробаченні» Джамала підписала контракт із всесвітньо 

відомим лейблом Universal Music Group, випустила альбом у США, її платівка 

продається по всьому світу, а сама співачка успішно гастролює країнами Європи. 

Одним із затребуваних виконавців є Іван Дорн, який став популярним після 

виконання пісні Скрябіна «Танець пінгвіна». Співак отримав три премії 

«YUNA», як кращий виконавець, збирає аншлаги своїми концертами. 

Рідкісним явищем для української сцени є етно-квартет «ДахаБраха», 

композиції яких вражають поєднанням української народної музики з сучасним 

драйвом. Гурт здобув славу світового рівня, дає концерти в США, Австралії, 

Канаді, Китаї, Бразилії, Мексиці, Колумбії, Малайзії, Південній Кореї та 

більшості країн Європи. 

Українські співачки Анна та Софія Купрієнко, уродженці Броварів, успішно 

підкорили Британію та США як гурт Bloom Twins. Лише за рік існування гурту 

сестри отримали премію MTV. На сьогодні співачки є обличчям модних брендів, 

збирають численну кількість шанувальників, гастролюють Європою. 

Найуспішнішою співачкою 2019 року визнано NK (Настю Каменських), і не 

дарма, за рік сольної кар’єри артистка підкорила чарт Billboard з міжнародним 

хітом «Peligroso», представила Україну на 19 Щорічній церемонії вручення 
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Латиноамериканського Греммі та в ефірах найрейтинговіших телепередач 

Латинської Америки Despierta América, Acceso Total, Titulares Y Más, Buenas Dias 

la Familia, отримала премію «Співачка року» та «Найкращий кліп року». 

Великого розголосу отримав феномен Alyona Alyona – реп-виконавиця, про 

яку пишуть не лише українські видання, але й американські Vogue та The New 

York Times. 

Окрім інших українських виконавців, знаних за кордоном, виділяються 

гурти Zapaska (їх пісні звучать у Польщі, Словаччині, Естонії, Латвії, Швеції, 

Румунії, Угорщині, Німеччині, Молдові та інших державах); The Hardkiss (їх 

пісні звучать у всіх країнах на каналі MTV); Один в каное; Pur:Pur; The Erised, 

Бумбокс, Антитіла та інші [1].    

Отже, сучасне музичне мистецтво ввібрало в себе національні традиції,  

історичні процеси та філософські погляди, світові музичні тренди. 

Таким чином, якісної української музики стає більше, її слухають, 

українська естрада продовжує розвиватися та успішно репрезентує свою 

культуру у міжнародному просторі. 

 

Список джерел: 

1. Гайворонська О. Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців [Електронний ресурс] / 

О. Гайворонська // Українська Правда. – Режим доступу : 

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/15/7103172/. Дата звернення: 23.12.2019. 

2. Черкашина-Губаренко М. Українська музика у сучасному медіа-просторі / М. 

Черкашина-Губаренко // Мистецтвознавство України. – 2009. – С. 78–82. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВИТАМИНОВ В МОРСКОЙ 

ВОДЕ НА СПОСОБНОСТЬ ЧЕРНОМОРСКИХ МИДИЙ MYTILUS 

GALLOPROVINCIALIS ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

ПОВЕРХНОСТЯМ 

 

Изучали влияние находящихся в воде витаминов - кобаламина, аскорбиновой 

кислоты и никотинамида на способность черноморских мидий Mytilus 

galloprovincialis прикрепляться к металлическим поверхностям. Показано, что 

стимуляция прикрепительной способности мидий осуществляется за счет 

присутствия в воде кобаламина и никотинамида, но не аскорбиновой кислоты. 

Введение 

Одной из важных эколого-экономических проблем судоходства является 

обрастание подводных частей судна организмами – обрастателями [1]. Среди 

широкого спектра таких организмов особое место занимают мидии [2]. Среди 

водорослей - обрастателей немало видов, способных прижизненно выделять в 

морскую воду ряд витаминов и их производных  [3]. В связи с вышесказанным 

мы поставили перед собой задачу оценить влияние находящихся в воде 

витаминов на способность мидий прикрепляться к металлическим 

поверхностям.  

Материалы и методы исследования 

Эксперименты проводили на черноморских мидиях Mytilus galloprovincialis. 

Икру мидий помещали в сорокалитровые аквариумы, в которых внутренние 

стенки и дно были покрыты стальными листами. Один аквариум служил 

контролем. В него витамины не вносили. Во второй, третий и четвертый 
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аквариумы вносили кобаламин в конечных концентрациях 1, 10 и 100 нг/л. В 

пятый, шестой и седьмой аквариумы вносили аскорбиновую кислоту в конечных 

концентрациях 1, 5 и 20 мг/л соответственно. В восьмой, девятый и десятый 

аквариумы вносили никотинамид в конечных концентрациях 10, 100 и 1000 нг/л 

соответственно. 

Через 12 месяцев регистрировали количество прикрепленных особей в каждом 

аквариуме.  

Результаты обработали статистически [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние различных концентраций кобаламина, аскорбиновой кислоты и 

никотинамида на способность Mytilus galloprovincialis прикрепляться к 

металлическим поверхностям (n=5) 

Вариант Конт-

роль 

+Кобаламин, нг/л +Аскорбиновая 

кислота, мг/л 

+Никотинамид, нг/л 

- 1 10 100 1 10 100 10 100 1000 

Общее 

количество 

особей 

200 

±1 

200

±1 

200 

±1 

200 

±1 

200±

1 

200±

1 

200±

1 

200 

±1 

200 

±1 

200 

±1 

Количество 

прикре-

пившихся 

особей 

120 

±4 

117

±6 

146*±

2 

174*±

3 

122±

4 

113±

3 

116±

5 

148*±

4 

164*±

5 

182*±

8 

% прикре-

пившихся 

особей 

60 59 73 87 61 59 58 74 82 91 

Примечание: р ≤ 0,05 

 

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, что способность мидий 

прикрепляться к металлическим поверхностям зависит от присутствующих в 

ближайшем водном окружении витаминов и их концентраций. 
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Выбранные для исследования витамины – кобаламин, аскорбиновая кислота и 

никотинамид выделяются рядом водорослей – обрастателей. Мидии являются 

активными фильтратами и способны извлекать из морской воды различные 

вещества, в том числе и витамины [2]. 

Наши эксперименты показали (табл. 1), что аскорбиновая кислота во всем 

диапазоне реально существующих концентраций не влияет на способность 

мидий прикрепляться к твердым поверхностям. Кобаламин усиливает эту 

способность в концентрациях не менее 10 нг/л. Никотинамид во всех 

исследованных концентрациях существенно увеличивает количество 

прикрепленных особей. 

Заключение. 

Таким образом, следует заключить, что стимуляция прикрепительной 

способности Mytilus galloprovincialis осуществляется за счет присутствия в воде 

кобаламина и, особенно, никотинамида. 

 

Список источников: 

1. Almeida, E. Marine paints: The particular case of antifouling paints / E. Almeida, T.C. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Анотація. У статті розкрито сутність сучасних підходів до оцінювання 

вартості підприємств, які базуються на концепції вартісного управління. 

Зосереджена увага на необхідності використання у сучасних умовах нових 

засобів оцінки ефективності функціонування підприємств та, відповідно, їх 

вартості. Показано можливості використання у порівняльному підході 

визначення вартості оцінок за мультиплікаторами, в основі яких  лежить 

економічний закон єдиної ціни. Визначено переваги мультиплікаторного  підходу 

до оцінки вартості. Наведено схему розрахунку показників вартості 

підприємства. 

Ключові слова: вартість підприємства, концепція вартісного управління, 

система збалансованих показників, мультиплікатори вартості.  

 

Постановка та актуальність проблеми. Ринкові тенденції на даний 

момент характеризуються підвищенням ризиків; зміною вигляду конкурентних 

переваг, переміщенням їх в область інновацій, нематеріальних активів. 

Відбувається зростання динамічності і невизначеності зовнішнього оточення, 

збільшується конкурування на ринку капіталу за грошові кошти інвесторів, 

виникає конкуренції за капітал всередині підприємств. У подібних умовах 
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особливу важливість приймає стратегічне управління підприємством. Воно стає 

все більш актуальним для підприємств, які вступають в жорстку конкуренцію, як 

між собою, так і з іноземними корпораціями. Скорочення фінансових результатів 

діяльності вітчизняних підприємств і, відповідно, погіршення їх інвестиційної 

привабливості зумовлюють необхідність удосконалення методичних підходів до 

вартісної оцінки діяльності підприємств, що ґрунтується на засадах 

стратегічного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На поточний момент 

провідними економістами світу визнано, що головною фінансовою метою 

стратегічного управління підприємством є збільшення його вартості. 

Найважливішим елементом в системі управління вартістю підприємства є її 

оцінка та моделювання. Зміни операційної діяльності, пов'язані з зростанням 

нових технологій, швидкими змінами асортименту продукції, послуг, засобів 

передачі інформації і комунікаційними зв'язками з контрагентами, виходом на 

світові ринки, реалізація нового бачення перспектив розвитку бізнесу зумовила 

розвиток нового науково-практичного спрямування в менеджменті - концепції 

вартісного управління - VBM (Value-Based Management). В її основі лежать 

декларування максимізації вартості як цілі діяльності та побудова системи 

оцінки результатів на основі вартості, вибудовування з цього інтегрованим 

показником важелів управління (функцій і інструментів, що їх називають 

драйверами (drivers). Можна відзначити, що розвиток концепції Value-Based 

Management призвело до появи безлічі її різновидів, таких як  SVA (Shareholder 

Value Added, або збільшення акціонерного капіталу); EVA (Economic Value 

Added, або економічна додана вартість); CVA (Cash Value Added, або управління 

грошовою прибутковістю); CFROI (Cash Flow Return on Investment, або 

скориговані грошові притоки і відтоки); ЕВМ (Expectations Based Management, 

або менеджмент на основі очікувань); MVA (Market Value Added, або управління 

ринковою доданою вартістю); RCF (Residual Cash Flow, або управління 

грошовою доданою вартістю); CFA (Cash flow added, або доданий грошовий 
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потік); Модель Едварда-Белла-Ольсона (ЕВО), що є модифікацією концепції 

економічної доданої вартості; FCFF (Free Cash Flow to the Firm, або вільний 

грошовий потік);  FEVA (Financial and Economic Value Added, або фінансово-

економічна модель доданої вартості); концепція маркетингу, орієнтованого на 

вартість, та ін. В основі цих різновидів лежать ключові показники - фактори 

вартості, які дозволяють вимірювати, прогнозувати, і, відповідно, управляти 

вартістю підприємства.  

Методи оцінки підприємства можна класифікувати за шістьма групами: на 

основі бухгалтерського балансу, на основі звіту про доходи,  змішаний підхід на 

основі гудвілу, на основі дисконтування грошових потоків, на основі створення 

економічного доходу, методи опціонів [1;2;3]. Розгляд існуючих підходів до 

оцінки вартості підприємства дозволяє зазначити, що практично усі вони 

орієнтовані на виключно фінансові показники підприємств. 

 Виклад основного матеріалу.  У сучасних умовах господарювання на 

фінансові результати діяльності та вартість підприємства активно впливають 

інші фактори - внутрішні бізнес-процеси, навчання персоналу та перспективи 

зростання,  взаємовідносини із споживачами та партнерами тощо. Цей факт 

вимагає від менеджменту підприємств засвоєння механізму розвитку та 

реалізації стратегії адаптації поточної діяльності до стратегічних цілей, пошуку 

нових засобів оцінки ефективності функціонування. Ця проблема може бути 

вирішена шляхом застосування системи збалансованих показників (balanced 

scorecard, BSC). Засновники системи, Д. Нортон і Р. Каплан, визначають BSC як 

інструмент, що дозволяє трансформувати місію та стратегію організації у 

вичерпний набір показників діяльності, які слугують основою для системи 

стратегічного управління й контролю [4]. У концепції BSC фінансові й 

нефінансові індикатори вартості підприємства інтегруються з урахуванням 

причинно-наслідкових зв’язків між результуючими показниками і ключовими 

факторами успіху, під впливом яких вони формуються. Модель BSC вимірює 

продуктивність підприємства шляхом об'єднання фінансових та нефінансових 
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показників, згрупованих у фінансовій перспективі, перспективі споживачів, 

перспективі внутрішніх бізнес-процесів та перспективі навчання та зростання. 

Показники фінансової перспективи представляють показники результатів 

(кінцеві показники), в той час як показники інших перспектив забезпечують 

ранні сигнали (провідні індикатори) і вказують на необхідність коригувальних 

дій.  В моделі існує баланс між стратегічним і операційним рівнями управління, 

розглядаються елементи всіх компонентів, що використовуються на 

підприємстві: перспектива «Процеси» описується за допомогою методів оцінки 

ефективності виробничих проектів; перспектива «Фінанси» описується через 

змінні, що визначають оптимальні обсяги кредитних ресурсів, тоді як умова 

невідповідності власного капіталу гарантує платоспроможність підприємства на 

всьому горизонті планування; перспективу «Клієнти» описують через 

обмеження обсягів виробництва з рівнем споживчого попиту, а також рівня 

витрат на рекламу; перспектива «Персонал» описується через параметри витрат 

на підготовку персоналу та ефективність праці. 

 Серед методів оцінювання вартості обирають такі, які найкраще 

забезпечують реалізації цілей оцінювання та забезпечують потреби конкретного 

підприємства (або  їх кластеру) у певний період часу за певної комбінації 

факторів зовнішнього середовища. Практично усі існуючі методи орієнтовані на 

виключно фінансові показники підприємств. Очевидно, буде правильним 

поєднувати фінансові та нефінансові показники, що буде покращувати якість 

оцінки вартості.  

Порівняльний або мультиплікативний підхід заснований на припущенні, 

що покупець не заплатить за об'єкт вартості більше тієї суми, за яку він може 

придбати на відкритому ринку об'єкт з аналогічними характеристиками. 

Головною особливістю цього методу є його максимальна наближеність до 

ринкової ситуації, так як він орієнтований на біржову ціну акцій підприємства-

аналога, або ж на оціночну вартість підприємства-аналога при її оцінці для угод 

злиття і поглинання. Метод є універсальним і підходить для будь-якого сектору 
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економіки. У цьому підході прийнято виділяти три методи:  метод аналогу, метод 

угод та метод галузевих коефіцієнтів [5]. 

Метод аналогу (або метод ринку капіталу) використовує ринкову оцінку 

акцій підприємств-аналогів як базу для оцінки акцій певного підприємства. Зміст 

та технологія застосування методу угод (або методу продажів) практично 

повністю збігається з технологією методу аналогу. В їх основі лежить порівняння 

з ринковими цінами, які зараз готові заплатити покупці за великий або 

контрольний пакет акцій.  При застосуванні методу галузевих коефіцієнтів 

грунтуються на прийнятих або рекомендованих співвідношеннях між оцінкою 

вартості бізнесу і певними фізичними або фінансовими показниками. За 

галузевими коефіцієнтами стоять багаторічні статистичні спостереження за 

оцінкою компаній в момент їх продажу, а так само виробничо-фінансовими 

показниками, які спостерігалися в той момент.  

Основним інструментом, який використовується у порівняльному підході 

визначення вартості, є мультиплікатори. В основі оцінок за мультиплікаторами 

лежить економічний закон єдиної ціни (the law of one price), згідно до якого 

однакові активи повинні мати однакові ринкові ціни. Оцінка за 

мультиплікаторами може використовуватися у певних ситуаціях: коли потрібна 

спрощена оцінка; при нестачі даних для оцінки; якщо неможливо забезпечити 

точне прогнозування на довготривалий період; коли потрібно надати оцінці 

об'єктивність за рахунок використання ринкової інформації) [6].  

Мультиплікатор вартості відображає співвідношення між ринковою ціною 

підприємства і будь-яким іншим його показником, який характеризує результати 

його виробничої, фінансової, або інвестиційної діяльності. В якості таких 

показників можна використовувати не тільки прибуток, але і генерований 

грошовий потік, дивідендні виплати, виручку від реалізації та інші.  

Одне з ключових питань, що стосуються мультиплікаторів, це визначення 

несуперечливості  чисельника і знаменника відносно один одного. З точки зору 

структури капіталу, чисельник мультиплікатора може бути виражений вартістю 
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власного капіталу, яка на ринку представлена в вигляді ринкової капіталізації 

компанії (МС - market capitalisation); вартістю всього інвестованого капіталу (EV 

- Enterprise Value) як суми ринкової капіталізації компанії (МС) і ринкової 

вартості її довгострокової заборгованості. Необхідно підкреслити, що nhflbwsyj 

під вартістю підприємства розуміється вартість його інвестованого капіталу, тоді 

як в Україні вартість підприємства відповідає вартості його власного капіталу.   

З урахуванням різних видів знаменників виділяють наступні варіанти 

класифікації мультиплікаторів: фінансові та натуральні мультиплікатори: до 

фінансових відносяться мультиплікатори, в знаменнику яких грошовий показник 

(виручка, прибуток і т.д.), до натуральних - ті, в знаменнику яких натуральний 

показник; балансові (моментні) та дохідні (інтервальні) мультиплікатори: 

балансові розраховують за балансовими показниками (вартість активів, вартість 

чистих активів); дохідні - за показниками звіту про прибутки і збитки (виручка, 

прибуток, грошовий потік і ін.).  

Натуральні показники застосовують в конкретних галузях чи групах 

галузей. Для їх формування вибираються ті фактори, які є визначальними для 

виручки або для розміру активів певного підприємства. Натуральні показники, 

як правило, застосовують для монопродуктових підприємств (видобувні та 

сировинні підприємства; підприємства, що виробляють продукцію низького 

переділу; енергетичні підприємства; транспортні підприємства; підприємства 

аграрного сектору; сервісні підприємства та ін.); тобто там, де приведення 

різнорідної продукції до єдиних натуральних одиниць вимірювання (приведених 

показників) може привести до великої похибки через різницю в цінах, в якості і 

структурі продукції, тощо. Найбільш розповсюдженими натуральними 

мультиплікаторами є «Вартість компанії/Виробнича потужність» (EV/C, 

Enterprise value/Capacity), «Вартість компанії/Запаси» (EV/I, Enterprise 

value/Inventories), «Вартість компанії/Обсяг виробництва» (EV/P, Enterprise value 

/ Production).  
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Балансові (моментні) мультиплікатори в оцінці бізнесу – це такі 

мультиплікатори як «Вартість бізнесу/Балансова вартість активів» (EV/BVA, 

Enterprise value/ Bookvalueofassets) та «Ціна/Балансова вартість чистих активів» 

(P/BV, Price/Bookvalue). До їх переваг можна віднести відносну стабільність та 

незначну залежність від поточних змін економічної кон'юнктури. До основних 

недоліків можна віднести деякі спотворення, пов’язані із різницею між 

балансовою та реальною ринковою вартістю активів, неможливість застосування 

при негативній величині балансової вартості чистих активів, відсутність 

врахування у вартості бізнесу нематеріального капіталу тощо. Зазвичай 

балансові показники застосовуються для підприємств, у яких матеріальні активи 

є основними, фінансових інститутів, дистриб'юторських компаній. Також 

балансові мультиплікатори використовують для оцінки підприємств, які будуть 

ліквідовані, тобто їх вартість за грошовими потоками нижче, ніж вартість 

активів, або зовсім є величиною від'ємною. 

Дохідні (інтервальні) мультиплікатори в оцінці бізнесу зазвичай є такими: 

«Ціна / Продажі (P/S, Price/Sales), «Вартість компанії/продажі» (EV/S, Enterprise 

value/Sales);  «Вартість компанії/прибуток до сплати відсотків, податків і 

амортизації» (EV/EBITDA,  Enterprise value/Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization); «Ціна/Чистий прибуток» (P/E, Price/Earnings).   

Мультиплікатори P/S та EV/S можна використовувати для будь-яких 

підприємств, у тому числі – збиткових, оскільки виручка від реалізації, на 

відміну від прибутку, не може бути від’ємною; вона має більш усталений рівень; 

інформація про величину виручки є більш доступною в порівнянні з іншими 

показниками, які використовуються в якості знаменників мультиплікаторів. Але 

підприємства з однаковими продажами можуть мати абсолютно різну їх 

рентабельність та відповідно й зовсім різну вартість. 

Мультиплікатор EV/EBITDA широко застосовується для оцінки 

підприємств з невисокою ефективністю капіталовкладень, тобто для 
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підприємств капіталомістких галузей (наприклад – гірничо-металургійного 

комплексу), де амортизація займає суттєву частку витрат. 

Важливу роль в оцінці займають мультиплікатори грошового потоку, перш 

за все - валові грошові потоки, що розраховують шляхом додавання нарахованих 

за період амортизаційних відрахувань до будь-якого показника прибутку за той 

же період. Так, наприклад, в мультиплікаторі «Ціна/Грошовий потік» (P/CF, 

Price/Cash Flow) знаменник розраховується шляхом додавання амортизаційних 

відрахувань до чистого прибутку. Даний вид мультиплікатора також має  назву 

«Ціна/Грошовий прибуток» (P/CE, Price/CashEarnings). У зарубіжній практиці 

широкого поширення набули такі види мультиплікаторів грошового потоку як: 

«Ціна/Чистий грошовий потік від операційної діяльності» (P/FOCF, Price/Free 

operating cash flow), «Ціна/чистий грошовий потік компанії» (P/FCFF, Price/Free 

cash flow to the firm), «Ціна/Чистий грошовий потік акціонерів» (P/FCFE, 

Price/Free cash flow to equity), «Ціна/Дивіденди» (P/DIV, Price/Dividends) та ін. 

Потрібно пам’ятати, що при застосуванні дохідних мультиплікаторів важливою 

умовою є визначення  періоду часу, за який необхідно використовувати дані в 

процесі побудови мультиплікатора. 

Традиційно за порівняльним способом оцінки вартості використовується 

порівняння показників підприємства, яке оцінюється, із показниками 

підприємств-аналогів. Тобто, вибирається декілька підприємств-аналогів, 

розраховуються значення обраних мультиплікаторів по кожному підприємству, 

а далі обираються ті значення мультиплікаторів, які будуть використані для 

розрахунку. 

Зазвичай фахівці виділяють три основних способи розрахунку 

мультиплікатора: як середнє арифметичне; як середньозважене значення; як 

медіанне значення мультиплікатора. При цьому перевага віддається медіанному 

значенню мультиплікатора, оскільки воно менш залежить від нетипово великих 

або нетипово малих значень мультиплікатора. Для цього спочатку 

розраховується вартість підприємства за кожним з мультиплікаторів, а потім 
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отримані значення зважуються. Вага кожного мультиплікатора визначається 

експертним шляхом. 

Вплив факторів на значення помилки мультиплікатора також є мірою 

ефективності. Згідно з отриманими результатами досліджень, мультиплікатор 

«Ціна/Балансова вартість власного капіталу» схильний до впливу більшої 

кількості чинників (фінансовий важіль компанії, темп зростання прибутку на 

акцію, податкова ставка, рентабельність власного капіталу), а відношення 

«Ціна/Виручка» - найменшого (фінансовий важіль компанії і темп зростання 

прибутку на акцію). На значення помилок інших мультиплікаторів впливає рівну 

кількість факторів: на показники «Вартість компанії/Виручка» і «Вартість 

компанії/Прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації» - фінансовий 

важіль компанії, темп зростання, ефективна податкова ставка; на показник 

«Ціна/Прибуток» - фінансовий важіль компанії, ефективна податкова ставка, 

рентабельність інвестованого капіталу тощор. Аналіз факторів впливу на 

помилку мультиплікатора показав, що мультиплікатор «Ціна/Балансова вартість 

власного капіталу» є менш надійним показником для оцінки вартості. Згідно з 

отриманими результатами, найбільш точним мультиплікатором є 

«Ціна/Виручка», що збігається з результатами, отриманими за допомогою 

методу натурального логарифма.  

Загалом схема  розрахунку показників вартості підприємства включає у 

себе наступні етапи: 1) формування мети оцінки; 2) формування набору 

мультиплікаторів, за допомогою яких можлива реалізація мети оцінки; 3) 

попередній розрахунок обраних мультиплікаторів; 4) вибір методу згортки 

мультиплікаторів до єдиного інтегрального мультиплікатора; 5) проведення 

нормування розрахованих мультиплікаторів; 6) розрахунок інтегрального 

мультиплікатора вартості; 7) перевірка якості проведених розрахунків; 8) 

отримання кінцевого інтегрального мультиплікативного показника вартості.   

Висновки. За результатами дослідження можна зробити наступні 

висновки: існуючі методи оцінки вартості підприємства на сучасному етапі 
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мають певні переваги та недоліки; вибір непридатної моделі оцінки може 

призвести до переоцінки чи недооцінки вартості підприємств; жоден із наявних 

підходів та методів не є взаємовиключними, а доповнюють один одного (їх 

поєднання дозволяє отримати більш адекватні дані щодо вартості підприємств). 

Важливою перевагою мультиплікаторів є скорочення суб'єктивних 

експертних складових при оцінці вартості підприємств і можливість визначення 

факторів, що впливають на вартість. Крім того, визначення мультиплікаторів 

проводиться швидше, оскільки не вимагає великої кількості додаткових 

розрахунків. Цей підхід дозволяє вимірити не внутрішню, а відносну цінність, 

отже, він більшою мірою відображає поточний стан ринку, ніж, чим, наприклад, 

оцінка через дисконтовані грошові потоки [7]. Проте, потрібно відзначити 

недоліки, які має цей підхід: ігнорування таких факторів, як зростання компанії, 

потенціал грошових потоків та ризик; відображення поточному стану ринку, 

який може бути як недооціненим, так і переоціненим; труднощі при 

використанні на ринках, що розвиваються та ін. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ 

В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С 

ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен аппарат с различным типом регулярной 

насадки. Анализ гидродинамической обстановки аппаратов при изменении 

скорости газового потока свидетельствует о наличии трех режимов работы: 

пленочно-капельном, капельном и брызгоуноса. По качественным 

характеристикам дисперсной и сплошной фазы равномерности их 
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распределения и степени турбулизации наиболее предпочтительным является 

капельный режим взаимодействия фаз. 

Ключевые слова: регулярной подвижной насадкой, скорость газа,плотности 

орошения, гидродинамические режимы, массообмен. 

 

При разработке аппаратов с подвижной насадкой основное внимание 

уделяется созданию гидродинамических условий, обеспечивающих 

интенсивный тепло и массоперенос. 

Основной фактор интенсификации процесса переноса – турбулизация 

газожидкостного слоя, которая достигается в результате непрерывного и 

хаотического движения элементов насадки. 

Исследование гидродинамических характеристик аппаратов проводили на 

моделях размером прямоугольного сечения 0,25 х 1,5 м  и  круглого сечения 

диаметром 0,35 м, при изменении скорости газового потока Wг   от 1 до 5 м/с, 

плотности орошения  L  от 0 до 90 м3/м2 час. 

При скорости газа от 1,0 до 2,5 м/с движение газового потока, проходящего 

через слой насадочных элементов, не нарушает характера течения жидкости. 

Разбрызгиваемая оросителем жидкость стекает по струнам, элементам насадки в 

виде пленки, а в межнасадочном пространстве в виде крупных капель и струй. В 

этом режиме, названном пленочно-капельном, взаимодействие газа и жидкости 

происходит на поверхности пленок, а также на поверхности крупных капель и 

струй.[1] 

Гидравлическое сопротивление обусловлено потерей напора газового 

потока при прохождении через орошаемый слой насадочных элементов. На 

кривых (рисунок 1) окончание пленочно-капельного режима характеризуется  

переломами в точках А1, А2, А3. 

Во втором режиме, названном капельным, WГ = 2,5-4,0 м/с наблюдается 

изменение характера движения жидкости. Рост скорости газового потока 

приводит к тому, что кинетическая энергия газового потока уже достаточна для 

нарушения пленочного течения на поверхности насадочных элементов и 

образования волн на поверхности жидкостной пленки. Вследствие этого, 
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скорость  течения жидкости замедляется, толщина пленки, а, следовательно, и 

количество удерживаемой жидкости увеличивается. В процессе дробления 

жидкости, поступающей на орошение, элементы насадки принимают активное 

участие. Дробление жидкости осуществляется по механизму: жидкостная пленка 

- струйки - капли. Наибольшей стабилизации работа аппаратов достигает при 

WГ4,0 м/с. 

Улучшается однородность распределения потоков по поперечному сечению 

аппарата, растет турбулентность газожидкостного потока за счет 

интенсификации процесса образования и срыва вихрей за обтекаемыми телами. 

В структуре газожидкостного слоя преобладают мелкие капли. Переломы в 

точках В1...В3 на кривых РL = f(WГ) (рисунок 1) обозначают верхнюю границу 

существования капельного режима. Увеличение плотности орошения сдвигает 

конец капельного режима в сторону меньших скоростей газа. 

 

– пластина при L=25 м3/м2.ч; tв/в =2; tр/в=2; 

– цилиндр при L=25 м3/м2.ч; tв/dц =2; tр/dц=2; 

– шар при  L=25 м3/м2.ч; tв/dш=4,7; tр/dш=2. 

Рис. 1. Зависимость гидравлического сопротивления РL от скорости 

газа WГ аппаратов с регулярной подвижной насадкой 
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В конце капельного режима кинетическая энергия газа возрастает 

настолько, что жидкость в капельном виде увлекается им и выносится за пределы 

рабочей зоны. Появление капель жидкости над рабочей зоной аппарата 

свидетельствует о поступлении следующего режима - режима брызгоуноса. 

 

– пластина при  L =25 м3/м2.ч; WГ =4м/с; tр/в=2; 

– цилиндр при L =25 м3/м2.ч; WГ =4м/с;tр/dц=2; 

– шар при  L =25 м3/м2.ч; WГ =4м/с; tр/dш=2. 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления РL  

от вертикального шага tв 

 

Этот режим наступает при скорости газового потока свыше 4,0 м/с. На 

кривых РL = f(WГ) (рисунок 1) режим брызгоуноса изображен участками В1С1, 

В2С2, В3С3, где гидравлическое сопротивление резко возрастает. Динамическая 

высота газожидкостного слоя превышает размер высоты рабочей зоны, 

происходит накопление жидкости над насадкой. 

Результаты исследования гидравлического сопротивления РL орошаемых 

аппаратов с трубчатой, пластинчатой и шаровой регулярной насадкой в 

зависимости от вертикального шага между насадочными элементами tв/в 

свидетельствуют о том, что исследуемых насадок, как и для других 
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геометрических форм насадок [2], возможно достижение режимов 

одновременного вихреобразования (рисунок 2). 

Периодный режим, характерный для аппаратов с регулярной шаровой 

насадкой, а также полупериодный и периодный в аппаратах с регулярной 

трубчатой и пластинчатой насадкой сохраняются. Это означает, что в 

исследуемом диапазоне плотностей орошения (L от 25 до 100 м3/м2ч) жидкость 

не оказывает существенного влияния на габариты вихрей, частота срыва которых 

определяется газовой фазой. 

 

– пластина при L =25 м3/м2.ч; WГ=4м/с; tв/в =2; 

– цилиндр при L =25 м3/м2.ч; WГ=4м/с;tв/dц =2; 

– шар при L =25 м3/м2.ч; WГ=4м/с; tв/dш=4,7. 

Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивленияРL от 

радиального шага tр 

 

Более полно влияние механизма образования и взаимодействия вихрей в 

радиальном направлении можно проследить по кривым Δ𝑃𝐿 =  𝑓(𝑡р)(рисунок 3). 

В исследуемом диапазоне tр от 1,5 до 4 в резкое снижение гидравлического 

сопротивления аппаратов с трубчатой, пластинчатой и шаровой регулярной 

насадкой происходит при tрот 1,5 до 2 b. 

В дальнейшем, при tр от 2 до 4в снижение Δ𝑃𝐿 происходит  незначительно. 
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Как и для большинства аппаратов с регулярной насадкой, величина tр=2в 

является критической. Это связано с различными механизмами формирования 

вихрей [2]. 

Таким образом, анализ гидродинамической обстановки для  аппаратов с 

регулярной подвижной насадкой, позволяет судить о возможности высокой 

эффективности протекания процессов пылеулавливания и тепломассообмена 

при капельном режиме взаимодействия фаз. 
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NEURAL NETWORK FOR FACE RECOGNITION 

 

The necessity for identification in the modern world is increasing every day. Security 

systems, verification of credit cards and identification of criminals are some of the few 

areas in which the system of facial recognition is used. However, the task of detecting 

and recognizing a human face is not trivial even for specialists in this field. Artificial 

intelligence (AI) copes well with the solution of the problem of processing fuzzy 

objects, using computer vision (CV) technologies. 

Despite the multiplicity of existing algorithms, we can distinguish a common 

approach to the process of facial recognition [1, 116]:  

1) face detection,  

2) face alignment,  

3) feature extraction, 

4) feature matching, if needed. 

One of the most powerful algorithms, that can detect human’s face, is neural 

networks (NN), of course. Currently, we have more than a dozen varieties of NN. In 

practice, the most used algorithm is a network built on a multilayer perceptron, which 

allows you to classify the input image according to the pre-training of the network. The 

learning process is to adjust the weights of the neural network in the process of solving 

the optimization problem by gradient descent method. During the training of the NN, 
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the key features are automatically extracted, their importance is determined and the 

relationships between them are built. It is assumed that the trained NN will be able to 

apply the experience gained in the learning process to unseen images because of 

generalizing abilities. 

The best results in the area of facial recognition (according to the results of the 

analysis of publications) showed Convolutional Neural Network (fig. 1) (hereinafter–

CNN) [2], which is a logical continuation of such NN architectures as cognitron and 

neocognitron [3, 48]. The success is contingent on the ability to analyze the two-

dimensional topology of the image, in contrast to the multilayer perceptron. 

 

Fig. 1. Training of convolutional neural network 

 

Distinctive features of CNN are local receptive fields (provide two-dimensional 

connectivity of neurons), common weights (provide detection of some features 

anywhere in the image) and hierarchical organization with spatial subsampling. Thanks 

to these innovations, CNN provides partial resistance to changes of scale, 

displacements, rotations, changes in angle and other distortions. 

CNN testing on an ORL database containing images of faces with slight changes in 

lighting, scale, spatial rotations, position, and various emotions showed 96% 

recognition accuracy. Its development CNN received in the development of DeepFace 

[4, 5], which was acquired by Facebook to recognize the faces of users of its social 

network. 

On the other hand, there are some disadvantages of neural networks. For instance, 

problems, connected with calculus which one can encounter include getting to the local 

optimum, choosing the appropriate optimization step, overfitting, etc. 
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Thus, neural networks are a powerful and versatile tool, which can solve a wide 

range of tasks if a sufficient amount of data provided. However, because of the 

informational explosion, it’s hard enough to detect hidden patterns of data by using the 

only deterministic approach, but neural networks are showing great results coping with 

such information. The rapid growth of this technology is leading to the development 

of some new advanced algorithms, like capsule neural networks, which operate with 

more sophisticated designs and use a more complex approach for the representation 

feature of an image. So, learning and developing neural networks is quite crucial in the 

information era. 
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PRACTICAL APPLICATIONS OF GRAPH THEORY 

 

Graph theory represents one of the most exciting and essential sectors in 

computer science. The study of graphs is an essential part of several of disciplines in 

the fields of engineering, mathematics, and other areas. 

A graph (denoted as G = (V, E)) consists of a set of nodes or vertices V and a set 

of edges E. There are lots of different kinds of graphs like directed and undirected, 

weighted and unweighted, cyclic and acyclic, complete and full, dense and sparse. 

Other kinds of graphs are trees and forests that consist of trees. Here is the example 

of undirected weighted cyclic graph (Fig. 1) [1].  

 

Fig. 1. Undirected weighted cyclic graph 

  

A graph data structure is a data structure that consists of connected vertices and 

edges where edges may be both directed and undirected. In graph theory, a graph 

representation is a way to store graph in the computer memory. There exist various 

methods to optimally represent a graph in memory, depending on the number of its 

edges and type of operations that will be performed.  

Adjacency matrix is a sequential representation of a graph. It is used to represent  

nodes that are adjacent to each other and the weights of the edges. This kind of 
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representation is quite easy to be implemented, but it takes a lot of space and time to 

visit each vertex (Fig. 2).  

 

Fig 2. Adjacency matrix for the weighted undirected graph 

 

Another method, adjacency list, is a linked representation of a graph. In this kind 

of representation for every node in the graph, it is needed to create the list of its 

adjacent nodes. Adjacency lists are quite easy to follow and save a lot of computer 

memory (Fig. 3) [2]. 

 

Fig. 3. Adjacency list for the weighted directed graph 

 

So, graphs are the versatile abstraction for many real-life problems and today 

there is a technology that can solve them. It is impossible to name all the areas where 

graph theory is used, so it will be reasonable to describe only some of them. 

The data structure of a website that contains many pages can be represented as a 

directed graph. Every webpage can be shown as a vertex. There is a link between 

pages if a link between two webpages exists. This way, it can be found which page is 

accessible from another page. 
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Graphs are used to create molecular structures for computer processing. Here 

atoms can be considered as nodes of a graph, and the chemical bonds that connect 

atoms can be considered as edges. This technology can be used to examine the 

structure of molecules and to check if molecules are similar. 

The grammatical structure of languages can be modelled using graphs, for 

example, to create translation algorithms. Such an algorithm is used in the Google 

Translator [3]. 

Google maps uses graph structures to build transportation systems, where the 

intersection of two or more roads can be considered as a vertex, and the road that 

connects two vertices is considered to be an edge. Its navigation system is based on the 

algorithm that finds the shortest path between two crossroads. 

In Facebook, all the users are considered to be the nodes, and if two users are 

friends, then there is a connecting edge between them. Facebook’s friend suggestion 

algorithm is based on graph theory. Facebook’s user system is a representation of an 

undirected graph [4]. 

In flight networks airport procedures can be optimized using graph structures. 

Finding the shortest paths with the least fuel usage is a priority to software engineers. 

The nodes in such networks are airports, and the flight routes between two airports are 

the edges.  
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PROBLEMS OF NOWADAYS CYBER SECURITY 

 

Internet and gadgets are essential things in our life. Now, imagine that digital 

attacks can ruin the whole routine. It sounds crazy and intimidating. However, it can 

happen. The contemporary cybersecurity cannot protect users from all the dangers 

of the information space. Some problems remain unresolved, and they should be 

feared 

Before the start of issues list, must found out what cybersecurity is and what 

problems does it help us solve. Cyber-security is the practice of defending 

computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from 

malicious attacks. It is also known as information technology security or electronic 

information security [1].  

Ensuring cybersecurity is becoming more difficult every year, as 

cybercriminals commit new attacks, find new vulnerabilities and continuously carry 

out new attacks. Therefore, if cybersecurity does not solve the problems that have 

recently appeared on the horizon, everything that we are used to using can become 

a useless piece of iron. Today, there are some essential problems in the field of 

cybersecurity, which may cause irreparable damage. 

The first issue is an increase in the number of cyber-attacks against industrial 

infrastructures. Since “Triton”, also known as “Trisis” or “HitMan”, has appeared in 

the history of industrial cyber-attacks, a new frightening page has appeared in the 

modern malware family  [2]. At the end of 2017, an attack was made on an industrial 

plant in the Middle East. This dangerous software got access to the system without 

any problems (Fig.1). Since then, the number of cyber-attacks against industrial has 
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only increased with public announcements. Moreover, this year, nothing indicates 

that the risks will be reduced. 

 

Fig.1 How does Triton work 

 

The second issue is cloud security. Cloud platforms store a large amount of 

essential and valuable data. While cloud providers are working hard to protect their 

services, there are still too many security issues [3]. 

Firstly, there are huge amount of cloud bugs. Enterprises are not yet fully aware 

of the challenges involved in protecting cloud data, so soon we expect even more 

violations due to errors, compromise and design.  

Secondly, insecure APIs. In many cloud systems, APIs (application 

programming interfaces) are the only aspects beyond the trusted organizational 

boundary with an open IP address. In this way, unsafe APIs can provide an attacker 

with significant access to cloud applications and endanger the entire system. 

Thirdly, data can be loosed irrevocably. One risk factor that should never be 

ignored is the loss of company data due to non-malicious reasons such as natural 

disaster or human error. 

Moreover, the third significant problem of modern cybersecurity is attacks 

based on machine learning and AI (artificial intelligence) [4].  Artificial intelligence 

(AI) and machine learning (ML) software can “learn” from the experience of past 

actions to complete a specific task. However, many cybersecurity professionals use 
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this software to prevent cyber-attacks. However, likely, hackers will also use these 

innovative solutions to carry out new attacks that will be more complex. 

AI and ML can be used to perform various types of attacks - from sending a 

vast number of messages about spam (Fig.2) /fraud/phishing via chatbots to 

password guessing using AI to performing cryptographic attacks.  

 

 

Fig.2 Spam attack 

 

Summing up, there are many unsolved problems in the cybersecurity field. 

Some of them are cyber-attacks against industrial infrastructures, especially Triton-

attacks, issues of cloud security and cyber-attacks based on machine learning and 

artificial intelligence. Solving these problems is the way to improve and ensure the 

security of the use of information technology in the future. 
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DEMPSTER–SHAFER THEORY IN CLASSIFICATION TASKS 

 

Today classification tasks are highly used in many different cases from detecting 

fraud in banks and faults on electric stations to sports betting. Such algorithms as 

Logistic Regression, Naive Bayes, MLP etc. are in demand. But one of the bottlenecks 

of these methods is problem when appears uncertainty. In this case classifiers based on 

Dempster-Shafer theory provides good performance. It converts features into 

Dempster-Shafer mass function that gives normalized plausibility which is more 

informative than common output probability distribution from other classifiers. The 

theory allows to determine the degree of belief (confidence) in the classifier’s decision. 

Using the Dempster-Shafer theory in classification problems is a rational solution 

when we have ambiguity. All possible events are defined by the set θ and the mass 

function, which displays the fractions of the evidence of each event. The set θ includes 

empty set (Ø), with zero mass, all possible events and their own subsets, provided that 

the mass of the event does not specify any additional statements about its subsets, and 

a universal set that describes uncertainty. The sum of the masses of these events is 

unity. Also, thanks to measures such as belief(1) and plausibility(2), you can specify 

the interval which contains the probability of occurrence of an event from the set θ. 
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Two mass functions, representing independent fractions of evidence can be 

combined using the Dempster’s rule: 

 

where A ⊆ θ, A ≠ 0and k – is the degree of conflict between the two mass functions.  

 

It is possible to apply this theory for the binary classification, when we have 

only two classes, i.e. θ = { θ1, θ2 }. So let us represent our features in the form of a 

vector ф(x) of length j, and the mass of events will be calculated as a combination 

according to the Dempster’s rule for an event with a positive weight of evidence and 

with a negative one for the opposite event, which weights can be represented as 

follows:  

 

where αj and βj – are coefficients; the sign of weights is responsible for whether the 

event occurred or not.  

 

Next, the masses with different features will be combined according to the 

formula (3), and using the obtained mass, a measure of plausibility can be calculated(2) 

for model result, as the ratio of the plausibility of particular event to the sum of the 

plausibilities of all events.  The complete classifier diagram is shown below(Fig. 1). 

 

Fig. 1. DS view of a binary GLR classifier[1] 
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So, using the classifier based on the Dempster-Shaffer, one can obtain normalized 

plausibility values for events got by the mass function.  This function has more degrees 

of freedom, therefore it makes it possible to give better results in cases of the lack of 

evidence or its conflicting. This approach can be implemented to improve a wide range 

of algorithms, including neural networks, which are now of great interest. 
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CHALLENGES OF NOWADAYS INFORMATION TECHNOLOGY 

 

It is hard to imagine our life without information technology. They are 

everywhere: at work, at home, on the street. Information technologies do not stand 

still, like everything in our world; they enhance faster than one can follow. 

Nowadays, leaders are Finland, Singapore, Sweden, The Netherlands, Norway, 

Switzerland, The United States, The United Kingdom [1]. Improving information 

technologies is connected with various problems. However, before considering 

about modern issues, it is essential to recall what information technologies are and 

what for are they. 

IT or information technology refers to the development, maintenance, and use 

of computer software, systems, and networks. Includes their use for processing and 

disseminating data. Data means information, facts, and statistics, collected for 

analysis, storage or reference [2]. 

Taking into account that IT today plays a significant role in the development of 

social and economic processes, we should understand that they must be developed 

and remain relevant. 

Today, there are few problems in the field of development of modern 

information technologies, which in case of inaction will lead to severe consequences. 

Developing new strategies against cybercrime, which consists of many 

different aspects and purposes, remains an ongoing challenge for IT professionals. 

There are graphs of cyberattack techniques (Fig. 1) and targets (Fig. 2) based on 

November 2019 statistics [3]. The hardest part of this challenge is that virus malware 

is created with enviable constancy and in vast quantities. Cybercriminals keep 
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finding new ways of breaching established security protocols, so it is impossible to 

solve the problem once and forever. 

 

Fig. 1. The November Attack Techniques [3] 

 

 

Fig. 2. The November Motivations Behind Attacks [3] 
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The second significant problem is the rapid advancing of technologies. Most 

companies do not have the resources and qualified staff to upgrade to new software. 

On the other hand, when new technologies come out, users, managers at all levels, 

and even competitors pressure IT staff to implement new technology, simply 

because it is new. The real challenge is deciding which of these new technologies 

will work for the best and which are better to avoid for now. The root of the problem 

is the speed of technology developing, so there is a permanent need to adjust to new 

inventions. 

There is also the problem with data analytics. It is projected that data will grow 

by 800 percent in the next five years. The big challenge is that more than 80 percent 

of it is unstructured [4]. Unstructured data grows faster than structured data, as the 

amount of produced everyday data that remains raw until it is processed is 

astonishing. The IDC (International Data Corporation) forecasts that by 2025 the 

global datasphere will grow to 163 zettabytes (that is a trillion gigabytes). That is 

ten times the 16.1ZB of data generated in 2016 (Fig. 3) [5, p.3]. However, the reward 

for solving this problem is expensive, as analyzing all this data is a great way to 

understand the customers' needs and market.  

Fig. 3. Annual Size of the Global Datasphere [5, p.7] 
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Many of these IT problems in the past have created such lists, and some are 

likely to make up the list for next year. IT managers and employees will continue to 

face challenges for users, customers, and department managers as they work to 

create IT solutions that best match organizational priorities. 

This essay sheds light on the central IT issues that today's information security 

professionals face and hopefully provides some guidance to IT and organization 

management to prioritize issues. Presenting them in this way can also show the areas 

of suppliers that they can help IT managers overcome these problems. 
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КЛАСТЕРИНГ. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В 

БИОИНФОРМАТИКЕ 

 

Что такое кластеризация? Отличия от классификации. 

Кластеризация - задача классифицирования набора данных, их разделения, 

в результате чего мы получаем подмножества, так называемые кластеры, 

сгруппированные по определенному критерию [1].  

На первый взгляд может быть неочевидно, чем задача кластеризации 

отличается от задачи классификации.  

Кластеризация - обучение без учителя, вариант обучения системы, без 

какого-либо вмешательства, в отличии от классификации, обучения системы с 

учителем, для каждого объекта заранее задан «правильный ответ», и требуется 

найти зависимость между стимулами и реакциями системы. 

Другим важным отличием является то, что критерии, по которым 

проводится классификация, так называемые метки объектов, могут быть 

неизвестны изначально, неизвестным может быть даже само множество.  

 Результат кластеризации зачастую неоднозначен (по причине 

неоднозначности критерия разделения), и, несмотря на наличие определенных 

критериев оценки качества в задаче кластеризации (Φ-индекс, индекс Гудмана-

Крускала, Ф-мера и др.), для определения ее результатов необходим эксперт 

предметной области.  

Цели кластеризации. 

 Преимуществом проведения кластеризации является “уменьшение 

размерностей” выборки, что упрощает дальнейший анализ. Также кластеризация 
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позволяет определить объекты, которые не подходят ни в один из кластеров. Эти 

объекты требуют отдельной обработки и их обнаружение может значительно 

упростить последующую работу с выборкой.  

 Эти важные возможности, которые предоставляются процессом 

кластеризации, делают его весьма актуальным во многих областях: экономика, 

биология, медицина, маркетинг. С развитием новых технологий, а особенно 

после появления таких геномных технологий, как олигонуклеотидные и кДНК-

микрочипы, прикладное применение кластеризация нашла и в биоинформатике.  

Применение в биоинформатике. 

Типичной задачей биоинформатики является выявление сходств и различий 

исследуемых последовательностей или структур. Одним из способов 

зафиксировать обнаруженные закономерности является распределение объектов 

по группам. 

 В биоинформатике при анализе набора взаимодействующих генов, 

состоящих из огромного количества элементов, содержащих большой объем 

информации, кластерный анализ позволяет выделить общее и различное в 

свойствах каждого гена, его влияние на тот или иной фактор. Гены, относящиеся 

к одному и тому же кластеру, обычно отвечают за определенный 

физиологический процесс или относятся к одному и тому же молекулярному 

комплексу.  

Актуальные способы проведения кластеризации в биоинформатике. 

Схема кластерного анализа: 

- формирование множества характеристик, по которым будет проводиться 

анализ; 

- применение метода кластеризации для выделения групп объектов; 

- проверка и применение данного решения. 

Существуют некоторые алгоритмы кластеризации: вероятностные 

алгоритмы, графовые алгоритмы, спектральная кластеризация [2]. В 

биоинформатике наиболее используемыми являются иерархический и алгоритм 

k-средних. 
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Первый метод основан на построении дендрограммы, которая строится от 

листьев(изначально каждый элемент выборки) к корню. На каждом шаге 

алгоритма происходит итеративный процесс слияния двух ближайших 

кластеров. Алгоритм работает до нахождения необходимого количества 

подмножеств. 

На каждом шаге необходимо уметь вычислять расстояние между 

кластерами и пересчитывать расстояние между новыми. 

Простым способом решения задачи является Евклидова мера. Однако эта 

формула не совсем практична при обработке, например, шкалированных 

выборок, а также при отрицательной корреляции. Исходные данные такого типа 

подвергаются Z-нормализации. 

Другими вариантами являются использование коэффициента корреляции 

Пирсона (недостаток: чувствителен к выбросам), ранговой корреляции 

Спирмена.  

Алгоритм k-средних напротив является не иерархическим. 

 В данном алгоритме дан набор наблюдений и количество кластеров k, на 

которые наш набор должен быть разбит. Алгоритм работает так, чтобы 

минимизировать сумму квадратов расстояний от каждой точки кластера до его 

центра (центр масс кластера). Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации 

не происходит изменения кластеров. Существуют различные эвристики и 

улучшения алгоритма [3], однако главными его недостатками являются 

необходимость заранее знать количество кластеров, неоднозначность выбора 

начальных центров кластеров.  
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Currently, in the context of the global systemic crisis, an intensive search is under 

way for ways and means to prevent a new world collapse. Today's world is in a difficult 

situation. There is a “narrowing” of the economy, political instability, the growth of 

social tension, and the aggravation of the “key” problems — the most intractable 

problems in all spheres of public life, previously hiding behind the positive results of 

extensive growth. Apparently, the world will continue to expect a long recession, and 

a “new round” of crisis in the coming years is not excluded, which will entail even 

more political, social and, which is not excluded, significant geopolitical changes. 

In recent decades, the leadership of several countries, including Russia, has 

consistently pursued a course to significantly strengthen the power vertical, including 

as part of the administrative reform that has not been completed to date. The state 

strengthened and strove for unconditional dominance over civil society, which was not 

fully formed in Russia and cannot objectively today become a generator of anti-crisis 

ideas and organizer of their implementation. The state is "weakening" in the role of a 

protector, society is making more and more stringent demands on it, it is being called 



CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS  
 

57 
 

on to "be responsible" for the crisis macroeconomic situation, social, national and 

geopolitical instability. 

At the same time, the impossibility to control the previous methods in the current 

conditions becomes more and more obvious. State power should become more 

economical, "stingy" on measures of state influence and, at the same time, more 

flexible and effective. To achieve this in the aggregate is extremely difficult, but vital 

for the very existence of Russian statehood. 

Already today, there is a rejection of a rigidly subordinate policy and a smooth 

transition to more flexible regulation - the only possible way to manage in a market 

economy, especially in a serious economic downturn. The requirements of efficiency 

and quality in everything is becoming an increasingly "fashionable" trend. 

Strengthening state power and improving the quality and effectiveness of the state 

apparatus can be achieved, inter alia, through hidden, internal reserves of the public 

administration system of the company, in particular by streamlining the activities of 

existing government bodies through scientifically based interconnection and ensuring 

their interaction. A significant place and role in this process should be assigned to the 

coordination of legal practice of various legal entities. 

Coordination should become one of the basic principles of building a system of 

state power in any modern civilized state, which objectively and naturally correlates 

with the model of a market economy accepted by society. The methods used earlier 

today no longer provide the desired result. 

Modern society, built largely on the principle of self-regulation and now 

undergoing not the best of times, requires flexible and careful, balanced, even delicate 

intervention in its functioning of state-power structures, which can be realized only 

through coordination. Other measures to overcome the state systemic crisis will not be 

able to solve the problem and are unlikely to be sympathetically accepted by society. 

We observe such unsuccessful attempts in European countries [2, 18]. 

At the same time, the quality of legal norms of a coordinating nature and the 

effectiveness of the use of coordination mechanisms for legal regulation of public 
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relations leave much to be desired, which unreasonably casts doubt on the very 

necessity of using coordination methods to regulate social processes. 

The lack of certainty in the essence of coordination legal practice of state 

authorities and local self-government bodies, their officials, the functions performed 

by coordination practice, correct, reliable and economical methods of measuring its 

quality and effectiveness becomes a brake both for the current implementation of anti-

crisis measures by the state and for further state building, subsequent market 

transformations, progressive evolutionary development of states, especially states, 

Eastern Europe and the former Soviet Union, most recently embarked on the rails of 

building a civilized market economy and democratic republics [3, 198]. 

Accordingly, these problems in themselves require a thorough scientific analysis. 

On the other hand, coordinating legal practice today should be considered in the 

framework of the so-called “technological approach”, which will further bring legal 

doctrine closer to practice and will allow achieving positive effects of scientific 

research in the short term. 

In the legal literature there are no fundamental studies on this issue. At the general 

theoretical level, coordination practice has not been investigated in Russian and Soviet 

legal science. Its individual aspects were considered both in Russia (the USSR) and in 

the West, exclusively within the framework of management sciences, or in the sphere 

of certain areas of state activity. To date, the domestic conception of coordination 

practice has not developed in domestic and foreign science, its terminology has not 

been defined, the categorical apparatus has not been studied and fixed, its functioning 

methods have not been described, its place and role in the legal system of society have 

not been established, and the content and ways of increasing it have not been studied 

the effectiveness of coordination legal practice. The views in science on certain issues 

of coordination practice are often inconsistent and contradictory. Some aspects of this 

problem were studied in the framework of certain areas of the state’s activity, however, 

a holistic concept was also not developed. 

When working on the topic, the author proceeded from the provisions of 
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methodological pluralism. On this basis, general scientific, often scientific and other 

research methods were widely used - sociological, historical, psychological, formal 

logical, comparative legal and others. 

The main emphasis in the study of coordination legal practice and coordination 

legal technology was placed on the following four methods of analyzing complex 

systems. 

Firstly, it is a system analysis and a holistic description of coordinating legal 

practice as an independent phenomenon of legal reality. Secondly, functional analysis, 

which allowed us to consider it in the system of other means of organizing and 

streamlining social processes. Thirdly, a set of private scientific research methods, the 

main of which were sociological and psychological, which determined the basic 

conditions and criteria for the effectiveness of coordination legal technology, research 

methods and techniques, as well as ways to increase its effectiveness. Fourth, 

axiological, which made it possible to reveal the real significance of the system under 

study, to show the basic laws of its development and improvement. 

Coordinating legal practice is a type of legal practice aimed at establishing the 

most appropriate balance in the activities of legal entities in order to increase the overall 

effectiveness of legal impact, taken in conjunction with accumulated social and legal 

experience. 

Coordinating legal practice is, first of all, a type of legal practice, as a result of 

which all the essential features of the latter are inherent in it. In itself, coordination is 

inherent in the law, since its main purpose is to regulate social relations. The features 

of this function are, inter alia, the coordination of social relationships. As a kind of 

legal practice, coordination practice is, of course, an indirect right management and 

power activity, taken in conjunction with the experience of such activity. An important 

role of coordinating legal practice is that it serves as the channel through which the 

state transfers its “teams” to many areas of society, contributes to the “docking” of the 

state superstructure with the legal one, combining them into a common state-legal 

superstructure. 
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Coordinating legal practice organically fits into the legal system of society, while 

complementing other types of legal practice. This is, in a way, the highest type of legal 

practice. Its specificity is aimed at establishing the most appropriate ratio of the 

activities of the subjects of law mediated by law in order to increase the efficiency of 

their performance of tasks and functions. At the same time, coordination legal practice 

should be considered as a systemic education. 

The inconsistency of the activities of various legal entities can be explained not 

so much by subjective factors, it is initially objective and increases due to the difference 

in the subjects themselves, methods and forms of achieving the desired result. The need 

for coordination is therefore also initially objective. 

Coordination legal technology is an objectively necessary, based on relevant 

principles, plans and forecasts (strategy) system of mental and outwardly updated legal 

and actual actions and operations of competent and authorized bodies, related to the 

establishment of the most appropriate balance between various types of legal activity, 

during which the most optimally used are the necessary resources (human, material, 

financial, labor, etc.), means (equipment), reception we, methods, methods and rules 

(tactics), procedural forms (stages, production, modes, other stable forms of 

coordination regulation) and specific types of control and supervision of the 

coordination activities of its participants, in order to obtain socially useful results. 

The content of coordination legal activity is a combination of its elements 

(subjects and objects) that are formed between the subjects of coordination activity of 

coordination relations that have a pronounced organizational character, as well as the 

“core” content of coordination activity - coordination technology, which includes legal 

actions, operations, means, methods and results. 

We believe that it is possible and necessary to influence each of the elements of 

the content of coordination legal activity in order to increase the overall effectiveness 

of coordination legal practice, especially on the components of coordination 

technology. The paper proposes the conditions and methods for a possible positive 

impact on the elements of the content of coordination legal activities that increase the 
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overall effectiveness of coordination legal technology, the parameters for measuring 

this effect, the relative "weight" of increasing the effectiveness of coordination legal 

technology as a result of changes in each content element. 

The external (ways of external expression of the content of coordination legal 

activities - legal acts) and internal (ways of internal connection of the elements of its 

content and their interaction - procedural and organizational order) forms of 

coordination legal activity are distinguished. Of particular interest are the methods and 

techniques for the manifestation and consolidation in the legal acts of elements of 

coordination technology (actions and operations, methods and means of their 

implementation, the result, strategy and tactics of its achievement) as factors that 

increase the effectiveness of coordination legal technology. 

Regarding the internal form of coordinating legal activity, it is proved that its legal 

regulation is secondary, but desirable. The methods of consolidating the procedural and 

organizational form of coordination legal activity in legal acts are investigated in order 

to increase the effectiveness of coordination legal technology and related problems. 

From the point of view of the countries of Eastern Europe and the former USSR, 

the constitutional and legal experience of developed countries is especially relevant. 

We believe that the experience of the American legislator can be of great help in 

this area, namely, the norms of the Constitution of the United States of America are 

subject to analysis [1]. 

In particular, part 6 of Section 3 of Article 1 of the Constitution of the United 

States of America states that the Senate has the exclusive right to impeach a court. 

Sitting for this purpose, the senators take the oath or make a solemn declaration. If the 

defendant is the President of the United States, the Chief Justice shall preside. No 

person may be convicted without the consent of two-thirds of the senators present. 

Thus, we are talking about the coordination of criminal prosecution (consent to 

criminal prosecution) of the head of state between the legislative authority and the 

court, as well as within the framework of the legislative authority (internal 

coordination). 
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No less often are cases of coordination of their actions by the US President and 

the US Senate. 

So, by virtue of Section 2 of Article 2 of the US Constitution, the President has 

the right, with the advice and consent of the Senate, to conclude international treaties, 

subject to their approval by two-thirds of the senators present; with the advice and 

consent of the Senate, to appoint ambassadors and other plenipotentiaries and consuls, 

judges of the Supreme Court, as well as all other officials of the United States, whose 

appointment in this Constitution there are no other decrees and whose positions are 

established by law; however, Congress may, through the enactment of the law, grant 

the right to appoint the lowest officials that it sees fit, individually, to the President, the 

courts, or heads of departments. 

In another case, we are talking about coordinating the actions of two chambers of 

the same legislative body - Congress, namely, on the basis of paragraph 4 of Section 5 

of Article 1 of the US Constitution, during a session of the Congress, none of the 

chambers can postpone their own meetings for more than three days or to appoint them 

in the wrong place where both houses should sit. 

Thus, we can talk about internal coordination within the same authority. 

Another similar case of coordination in the legislature: Section 1, Section 7, 

Clause 3 of the United States Constitution: all decisions, resolutions, or decisions that 

require the consent of the Senate and House of Representatives (with the exception of 

a decision to adjourn the meeting) are presented to the President of the United States 

and only by approvals take effect; in the case of disapproval, they must be approved 

again by two-thirds of the votes of the Senate and the House of Representatives in 

accordance with the rules and restrictions that are established in relation to bills. 

Note that cases of “external” and “internal” coordination are already combined 

here. 

When studying constitutional norms of a coordinating nature, special attention 

should be paid to the specifics of legal terminology and legislative technology. 
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For example, by virtue of paragraph 17 of Section 8 of Article 1 of the US 

Constitution, Congress, among other things, has the right to exercise in all cases 

exclusive legislative power in the county provided by one of the states (not exceeding 

ten square miles), which, with the approval of Congress, will become the seat The 

governments of the United States, and exercise similar authority in all territories 

acquired with the consent of the State Legislature where they are located. 

As you can see, from the point of view of legal terminology, two terms are used 

here: “approval” and “approval”, and in the first case we are not talking about 

coordination, but about the positive result of a decision by the Congress itself, and in 

the second case, about the coordination of actions by Congress with the states 

represented by their legislative (representative) authorities. 

As it follows from Section 8, Clause 8, Section 1 of the US Constitution, the 

United States does not favor any noble titles, and no person holding any paid or 

honorable position in the service of the United States can accept without Congress’s 

consent one or another gift, remuneration, position or title from any king, prince or 

foreign state. 

Here, “consent” means, in essence, “permission” and this kind of permission 

cannot be recognized by the coordination rule of law. 

However, Section 1, Section 10, Clause 2 of the US Constitution states that no 

state may impose duties or fees on the import and export of goods without Congress 

consent, unless it is necessary to enforce state inspection laws; and net income from all 

fees and duties levied by the state on imports and exports goes to the United States 

Treasury, and all such laws are subject to review and control by Congress. 

Also, in paragraph 3 of Section 10 of Article 1 of the US Constitution, it is 

determined that no state can establish any tonnage charges without the consent of 

Congress, maintain troops or warships in peacetime, enter into agreements or conclude 

agreements with another state or with foreign states, as well as enter the war, unless he 

was actually attacked or is in such immediate danger that delay is unacceptable. 
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Despite the use of the same term “consent”, consent already appears here not in 

the form of permission, but in the form of agreement by a specific state on a certain 

issue of its position with Congress. 

But paragraph 1 of Section 3 of Article 4 of the US Constitution provides that 

Congress may accept new states into the Union, but may not form or establish new 

states within the jurisdiction of another state; in the same way, new states cannot be 

formed without the consent of the legislative assemblies of the states concerned and 

Congress by the merger of two or more states or parts thereof. 

As you can see, the consent of the congresses themselves to the Congress’s 

initiative, not of the Congress, is already required here. 
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настоящего времени остаются дискуссионными, во-вторых, при принятии 
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Наследование - это сфера общественных отношений, которая непременно, 

хоть раз в жизни, но затрагивает каждого человека [1, с. 20]. Наследование - это 

переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу 

(лицам) - наследнику (наследникам). 

Наследственные отношения возникают после смерти человека, когда с его 

смертью некоторые права и обязанности не прекращаются. К таким правам 

относятся прежде всего право собственности, имущественное право и связанные 

с ними личные неимущественные права. 

Для приобретения наследства наследник должен его принять. При 

формулировании положений о наследовании правовые системы различных стран 

мира исходят либо из системы «принятия наследства» (например, Франция), 

либо системы «отречения от наследства» (например, Германия, Швейцария) [2, 
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с. 12]. Система «принятия наследства» предполагает, что наследник, совершив 

некие действия по отношению к наследственной массе, считается выразившим 

свою волю на принятие наследства, если не заявит об обратном. Система 

«отречения от наследства», наоборот, предусматривает, что «наследство 

переходит к соответствующему наследнику по истечении установленного для 

отказа срока, если только наследник не заявил до истечения этого срока о своем 

отказе от наследства» [3, с. 31]. 

Наше законодательство восприняло систему принятия наследства. Под 

принятием наследства следует понимать как юридический факт в виде 

односторонней сделки, как произвольный способ возникновения права 

собственности, иных прав и обязанностей [4]. 

Процедуру принятия наследства регулирует Гражданский кодекс 

Республики Казахстан, а саму процедуру оформляет нотариус.  

Принятие наследства – это выражение наследником согласия на 

приобретение наследственного имущества. Принимая наследственное 

имущество, наследники соглашаются с теми правовыми последствиями, которые 

для них наступают: бремя ответственности по долгам наследодателя; раздел 

имущества и реализация преимущественного права; оформление 

наследственных прав и т.п.  

Актом принятия наследства завершается накопление юридического состава 

наследственного правопреемства, приводящего к возникновению для 

наследника права на наследство как единую совокупность прав и обязанностей 

[5, с. 129]. 

Правовая природа акта принятия наследства является неоспоримой, хотя не 

все с этим согласны. Только одностороннее волеизъявление наследника будет 

направлено на выражение его действительной воли. 

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его 

открытия. Наследство принимается наследниками в порядке очередности, 
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установленной ст. 1061-1064 ГК РК. Способы принятия как для наследников по 

закону, так и для наследников по завещанию, одинаковы.  

Способы принятия наследства, принято делить на юридические и 

фактические (И.Л. Корнеева, М.В. Телюкина и др.) либо на формальные и 

неформальные (В.И. Серебровский, Т.Д. Чепига, О.Ю. Шилохвост, К.Б. 

Ярошенко и др.). Аналогичные способы присущи законодательству ряда 

зарубежных стран (Болгарии, Италии, Франции и др.). 

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному, в соответствии с законом, на 

выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 

пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности.    

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия 

наследства законным представителем доверенность не требуется. 

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если 

он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, 

в частности, если наследник: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю деньги. 
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При этом принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства. При призвании наследника к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, 

причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по 

всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с 

оговорками. 

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятия наследства остальными наследниками. 

Данная норма определяет, что каждый наследник должен выразить свою 

волю в течение шести месяцев с момента открытия наследства, принять его либо 

отказаться. Отсутствие заявления предполагает отсутствие воли, а потому 

нотариус (должностное лицо) не может произвести нотариальные действия с 

точным соблюдением закона, в этой части имеются некоторые коллизии. 

В жизни это представляет большие трудности для граждан, так как зачастую 

наследники неправильно истолковывают информацию, полагая, что раз 

свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев, то 

им необходимо обратиться за наследством после шести месяцев. Тем самым 

упуская то обстоятельство, что им нужно обратиться с заявлением о принятии 

наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство до истечения 

шести месяцев со дня открытия наследства. 

Нередки случаи обращения граждан в суд с заявлением о восстановлении 

срока для принятия наследства либо установления факта принятия наследства. 

Суды, принимая такие заявления, прежде всего устанавливают наличие спора 

между наследниками, так как ответчиками по иску о восстановлении срока для 

принятия наследства должны выступать другие наследники, а при их отсутствии 

- орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью (п. 12 

нормативного постановления Верховного Суда РК от 29 июня 2009 года № 5 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»). 
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Заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании 

наследника принявшим наследство подлежит рассмотрению в суде по месту 

нахождения наследственного имущества или основной его части в порядке 

искового производства, с участием других наследников, принявших наследство. 

При отсутствии таких наследников к участию в деле привлекается орган, 

уполномоченный управлять коммунальной собственностью по месту открытия 

наследства, поскольку для приобретения выморочного имущества принятия 

наследства не требуется.  

В случае отсутствия спора, такие иски удовлетворяются, сроки 

восстанавливаются по тем основаниям, что ответчики иск признали, в 

соответствии с ч. 7 ст. 172 ГПК РК, где признание иска означает вынесение 

решения об удовлетворении иска, если это не противоречит действующему 

законодательству и не нарушает чьих-либо прав. Признание других наследников 

иска о восстановлении срока для принятия наследства никаким образом не 

нарушает законодательство, так как этот порядок регламентирован гражданским 

законодательством, и тем более не нарушает чьих-либо прав, поскольку эти 

взаимоотношения касаются только самих наследников. 

Возникает вопрос о роли суда в этом случае, каким образом он осуществляет 

правосудие, если просто удостоверяет отсутствие спора о праве.  

По мнению Салимова А. законодатель при принятии таких норм все же имел 

в виду другое, нежели сейчас происходит на практике, а именно: принятие 

наследства в течение шести месяцев должно обозначать отрезок времени, в 

течение которого наследник должен изъявить свою волю, это касается 

наследника, который знает о месте и времени открытия наследства. В случае же, 

если наследник не выражает свою волю в рамках этого отрезка времени, 

соответственно считается, что он отпадает как наследник и его доля переходит к 

другим наследникам в порядке приращения долей, что означает начало 

шестимесячного срока для принятия его доли другими наследниками [6]. 
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Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 

наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или 

устранения от наследования наследника по основаниям, установленным ст. 1045 

ГК РК, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня 

возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1072-2 ГК РК). 

В случае отказа наследника от наследства либо его отпадения по 

обстоятельствам, указанным в настоящем Кодексе, часть наследства, которая 

причиталась бы такому наследнику, поступает к наследникам по закону, 

призванным к наследованию, и распределяется между ними пропорционально их 

наследственным долям (ст. 1079 ГК РК). 

В силу п. 3 ст. 1060 ГК РК каждая последующая очередь наследников по 

закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников 

предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства 

либо отказа от него, кроме случаев, указанных в п. 5 ст. 1074 ГК РК. 

Все названные нормы говорят о том, что наследство либо какая-либо его 

часть не должны остаться без собственника. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в законодательство 

необходимо внести изменения, в частности, в ст. 1079 ГК РК, где четко 

необходимо прописать, что часть наследства, которую наследник не принял в 

течение шести месяцев, должна переходить к другим наследникам, а при отказе 

их от этой части либо непринятии в срок, такая часть наследства может быть 

признана выморочной. 
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Медиация не является творением недавнего времени. Издревле для решения 

того или иного вопроса люди прибегали к помощи наиболее уважаемых, 

рассудительных и справедливых. Данная практика имеет глубокие исторические 

и культурные корни 1, с. 68.   

Медиация в современном понимании - это процедура урегулирования спора 

(конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному 

согласию сторон (ст. 2 Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 

401-IV «О медиации»).   

 Суть данной процедуры заключается в том, что медиатор, используя 

определенную методику, профессиональный опыт, социальные знания, 

психологические приемы оказывает сторонам содействие в ведении переговоров 

и способствует достижению между ними соглашения. Таким образом, основу 

медиации также составляет переговорный процесс между сторонами с тем 

отличием, что в нем участвует незаинтересованное лицо для оказания помощи 

участникам спора [2, с. 95]. 
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Активную роль в рассматриваемой процедуре играют субъекты спора, 

именно они инициируют процедуру медиации, выбирают медиатора, ведут 

переговоры и приходят к соглашению, тем самым контролируют весь процесс 

самостоятельно. Медиатор лишь помогает сторонам в ведении переговоров и в 

достижении соглашения. При этом он не исследует доказательства, не 

устанавливает факты, и не имеет права вынести обязательное для сторон 

решение 2, с. 24. На первый взгляд медиатор только координирует 

переговорный процесс, вместе с тем его роль в данной процедуре не следует 

преуменьшать.  

Основной целью участия медиатора в процедуре является обеспечение 

взаимодействия сторон друг с другом для достижения согласия между ними по 

спору и заключения взаимоприемлемого соглашения. Реализация данной цели 

обеспечивается выполнением ряда задач, в частности, медиатор побуждает 

субъектов спора к сотрудничеству и диалогу; помогает спорящим уяснить их 

чувства и интересы, а также доступно изложить их; координирует ход 

медиативной беседы; не допускает обострения конфликта; способствует 

достижению обоюдовыгодного решения для сторон; следит за тем, чтобы не 

заключались бессмысленные и не разумные соглашения 3, с. 19.  

Конечно, реализация обозначенной цели и задач становится возможной 

лишь при наличии у медиатора специальных навыков. Медиатор должен уметь: 

- быть учителем в достижении сотрудничества на переговорах, обучая 

стороны думать, действовать и вести переговоры на принципах сотрудничества 

и помогая им искать решения, которые бы отвечали как их собственным 

интересам, так и интересам другой стороны; 

- оценивать конфликт, разбивая его на отдельные проблемы и выявляя 

реальные интересы сторон; 

- быть беспристрастным организатором, задавая тон переговоров и помогая 

сторонам достигать процедурных и содержательных соглашений; 
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- быть активным слушателем, отделяя содержательные моменты конфликта 

от эмоций сторон и давая сторонам конструктивную обратную связь; 

- быть генератором альтернативных предложений для разрешения спора, 

помогая сторонам выйти за стереотипы привычных и часто ограниченных 

взглядов на их проблему; 

- быть расширителем ресурсов сторон, направляя их к тем, кто может дать 

им необходимую фактическую и другую информацию, оказать юридическую 

консультацию; 

- быть оценщиком реалистичности и осуществимости, высказываемых 

сторонами идей по разрешению спора, помогая им выстроить разумные и 

реалистичные предложения, чтобы принимаемые сторонами конечные 

соглашения были надежными и долгосрочными; 

- содействовать сторонам в доведении соглашений до завершенности, 

заботясь о том, чтобы у каждой стороны сохранилось полное понимание и 

ответственность по отношению к заключенному соглашению 4, с. 58. 

 Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для 

проведения медиации на профессиональной и непрофессиональной основе.   

Фактически он содействует разрешению конфликта и помогает сторонам 

достичь взаимоприемлемого решения. При этом, его рекомендации и решения не 

носят обязательного характера для участников конфликта.  

Наиболее спорным является вопрос о том, должен ли медиатор быть 

юристом и является ли медиация исключительно юридической практикой. 

Международная практика показывает, что образовательный ценз для медиаторов 

отсутствует. Исключение составляет Австрия – это единственная страна, в 

которой федеральный закон о медиации регулирует вопросы подготовки 

медиаторов и устанавливает определенные нормативы в этой области. Кроме 

того, это одна из немногих стран мира, где профессия медиатор, внесена в 

номенклатуру профессий. Однако, это единичный пример: в преобладающем 

большинстве стран нет четко определенного требования по прохождению 
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медиатором специальной подготовки. Указаний на необходимость обладания 

медиатором каким-либо специальным образованием тоже нет 5, с. 34.  

В Казахстане Закон «О медиации» не содержит каких-либо ограничений в 

заданном направлении, устанавливая лишь возрастной ценз в 25 лет и 

квалификационные критерии, к которым относятся наличие высшего 

профессионального образования и прохождение курса обучения по специальной 

программе подготовки медиаторов (п. 4 ст. 9). При этом сферой применения 

медиации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, 

трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) 

юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об 

уголовных проступках, если иное не установлено законами Республики 

Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении исполнительного 

производства.  

Соответственно возникает необходимость получения сторонами 

квалифицированной юридической помощи в целях разработки действительного 

(законного) и исполнимого соглашения, а также правильной формулировки и 

надлежащего закрепления достигнутых договоренностей [6, c. 24].  

 Ряд ученых высказывают мнение о том, что в роли медиатора должен 

выступать нотариус [7, с. 4; 8, с.29; 9, с. 57]. 

Так, И.Г. Черемных считает, что медиацию в практике нотариуса следует 

рассматривать как разновидность оказываемой им квалифицированной 

юридической помощи, направленной, как и вся нотариальная деятельность, на 

обеспечение и защиту прав граждан и юридических лиц [9, с. 58].   

По мнению Е.И. Носыревой на практике предпочтение отдается лицам, 

имеющим определенный опыт и знания в той или иной сфере юриспруденции. В 

качестве медиаторов привлекаются судьи, вышедшие в отставку, практикующие 

судьи и арбитры, адвокаты, лица, прошедшие специальный курс обучения и 

получившие сертификат медиатора.  
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Подготовка профессиональных медиаторов обеспечивается различными 

программами, они могут являться продолжением юридического образования, 

курсами по присвоению или повышению квалификации или частью учебной 

программы в школах права 5, с. 117.  

Образовательные услуги в этой области предоставляют высшие учебные 

заведения, национальные и международные общественные организации и 

специализированные фирмы по предоставлению посреднических услуг. Так, 

например практика параллельного обучения имеется в Германии, где в 

большинстве школ права введен постоянный курс медиации и каждый 

выпускник юридического факультета непременно изучил этот курс. В США 

подобная программа обучения является продолжением юридического 

образования и разрабатывается школами права совместно с локальными 

коллегиями адвокатов 5, с. 117. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что 

медиатор не является судьей или представителем какой-либо стороны спора и не 

обладает правом принимать решение по спору. Он лишь способствует 

урегулированию возникшего спора, помогает сторонам в ходе дискуссии 

выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, 

удовлетворяющее всех участников конфликта. 
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Сегодня в Республике Казахстан идет поиск и становление собственной 

модели системы отбора и подготовки кадров судебной системы, которая бы 

удовлетворяла потребностям общества, учитывала бы как национальные 

особенности, так и передовой зарубежный опыт. По инициативе и под 

руководством Председателя Верховного Суда Республики Казахстан Ж. Асанова 

реализуется портфель приоритетных проектов Верховного Суда Республики 

Казахстан «Семь камней правосудия», включающий в себя семь проектов по 

наиболее актуальным проблемам для выработки концептуальных предложений 

по дальнейшему развитию судебной системы. При этом целями дальнейшего 

развития судебной системы определены повышение доверия к правосудию и 

обеспечение верховенства права, через повышение справедливости правосудия, 

его ответственности и независимости, высокое качество судебных решений и 

компетентность судей. 

В Республике Казахстан вопросу формирования качественного кадрового 

состава судов, отбору и подготовке судей всегда уделялось важное значение, был 
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предпринят ряд мер в этом направлении. Одной из важных мер можно назвать 

учреждение Высшего Судебного Совета в целях обеспечения конституционных 

полномочий Президента Республики Казахстан по формированию судов, 

гарантий независимости судей и их неприкосновенности. Первоначально 

данный орган был консультативно-совещательным органом при Президенте 

Республики Казахстан. Однако в последующем деятельность данного органа 

постоянно совершенствовалась [1]. 

При Высшем Судебном Совете функционирует Судебное жюри, которое 

рассматривает дисциплинарные дела в отношении судей. 

В данной связи попытаемся рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся 

привлечения судей к дисциплинарной ответственности.    

1) Порядок привлечение судей к дисциплинарной ответственности.    

Целью института дисциплинарной ответственности судей является 

решение новых социальных задач в интересах поддержания необходимого 

обществу уровня эффективности судебной системы как гарантии по защите прав 

и свобод человека [2, с. 187]. 

По вопросу привлечения судей к дисциплинарной ответственности на 

этапе непосредственно дисциплинарного производства выявляется ряд проблем.  

Так, например, открытым остается вопрос о доказательствах, на основании 

которых Судебное жюри принимает решение о привлечении судьи к 

дисциплинарной ответственности.  

В отличие от процессуального законодательства Республики Казахстан, 

которое предусматривает соблюдение требований относимости и допустимости 

доказательств, в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан» [3] и Положении «О Судебном жюри» такие нормы 

отсутствуют [4]. 

В связи с этим встает вопрос о возможности представления в заседании 

Судебного жюри того или иного доказательства, что создает правовую 
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неопределенность. Подобная ситуация наблюдается в отношении допроса 

свидетелей, назначения экспертиз. 

Соответственно, можно сделать вывод о недостаточной 

урегулированности процессуального порядка привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности и необходимости внесения дополнений в 

Положение о Судебном жюри, которые бы регламентировали порядок допроса 

свидетелей в заседаниях дисциплинарных коллегий, назначения 

дополнительных исследований для проверки поступивших материалов, а также 

установили критерии относимости и допустимости представляемых 

доказательств.  

По мнению В. К. Аулова, основаниями дисциплинарной ответственности 

судей являются совокупность правовых норм и норм Кодекса судейской этики, 

возлагающих на судей обязанности по соблюдению требований законов, а также 

интересов статусного сообщества и предусматривающих меры дисциплинарной 

ответственности, а также процессуальный порядок их применения в случае 

нарушения указанных предписаний [5, с. 211]. 

Мы очень часто по многим вопросам обращаемся к законодательству 

зарубежных стран. Если по данному вопросу также провести сравнительный 

обзор, то мы увидим, что судья не может быть привлечен к уголовной 

ответственности, заключен под стражу, подвергнут приводу без согласия на то 

соответствующего компетентного органа (квалификационной коллегии судей - в 

Российской Федерации, Высшего совета магистратуры в Италии, Федерального 

конституционного суда в Германии). В США и ряде других стран судья может 

быть лишен неприкосновенности только в порядке процедуры импичмента. 

Может есть необходимость и в Казахстане ввести такое же правило?  

2) Обжалование решений о привлечении судей к дисциплинарной 

ответственности.  

В отношении данного вопроса хотелось бы отметить, что публичные 

обвинения судьи в совершении дисциплинарного проступка наносят 
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государственной власти ущерб безотносительно их дальнейшего 

подтверждения. В случае привлечения судьи к дисциплинарной ответственности 

умаляется авторитет судебной власти дискредитирующим поведением судьи, 

совершившего дисциплинарный проступок. При выдвижении безосновательных 

обвинений в адрес судьи авторитет судебной власти умаляется тем, что 

инициаторы процедуры дисциплинарной ответственности - председатель суда 

или орган судейского сообщества - сами оказываются опороченными. В обоих 

случаях имеет место негативное изменение общественного мнения о судебной 

власти, расходящееся с желательной для этой власти оценкой. 

Все это свидетельствует о том, что в дисциплинарной процедуре 

собственная защита обвиненным судьей, как носителем государственной власти, 

имеет публичный интерес. Соответственно, на лиц, имеющих право выдвигать 

дисциплинарные обвинения в отношении индивидуальных носителей судебной 

власти, возложена повышенная ответственность.   

По вопросу «оценки деятельности судей» необходимо отметить, что любая 

оценка деятельности судьи должна осуществляться в рамках процессуального 

законодательства путем проверки судебного акта в апелляционном, 

кассационном порядке.  

Любая оценка деятельности судьи должна осуществляться в рамках 

процессуального законодательства путем проверки судебного акта в 

апелляционном, кассационном порядке. Никакая оценка процессуальной 

деятельности судьи, вне рамок процессуального законодательства и только 

судебным органом, не может и не должна приводить к ревизии судебного акта. 

Полагаю, что следует определить, для каких целей необходима оценка 

профессиональной деятельности судьи. Закрепить на законодательном уровне 

параметры и условия, при которых судья подлежит обязательной (добровольной) 

оценке, определить методы оценки и их последствия. 

В этом направлении интересен опыт некоторых стран. Например, в 

Республике Молдова принят специальный закон «Об отборе, оценке 
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деятельности и карьере судей». Как видно из названия закона, и из его 

содержания, законодательное регулирование направлено на решение 

комплексной проблемы – замещение вакантных должностей в суде, дальнейшая 

оценка судей для определения уровня профессиональных знаний и умений, 

способности применять теоретические знания и профессиональные умения на 

практике, сильных и слабых сторон деятельности судей и т.д. 

В Нидерландах оценка деятельности судей включает в себя оценку 

объективности, быстроты и своевременности рассмотрения дел, экспертизу 

судебного процесса участниками производства. В Австралии предложена 

процедура оценки, включающая следующие параметры: право и процедура, 

честное и равноправное обращение с участниками процесса, коммуникация, 

порядок слушания, менеджмент дела.  

На наш взгляд, вопрос оценки деятельности судьи, которая влияет на 

профессиональное продвижение судьи (повышение квалификационного класса) 

либо применение мер дисциплинарного наказания – должен находиться в 

компетенции независимого коллегиального органа.   

Полагаем, что с целью исключения какой-либо оценки судей раз в год или 

раз в пять лет и с целью повышения авторитета к суду необходимо очень жестко 

подойти к отбору судейского корпуса.  Какие-либо аттестации никогда не смогут 

поднять авторитет судьи. Ведь прохождение положительного еще не показатель 

ума.  Судья может на отлично пройти аттестацию, но при этом быть слабым при 

отправлении правосудия. Здесь выход только один – ужесточение требований к 

судьям.     

Нельзя забывать, что любая оценка, в конечном итоге, должна 

способствовать повышению уровня судебной защиты человека, но это 

недостижимо в условиях, когда любое заинтересованное лицо, общество, не 

может составить своего собственного мнения о работе судов и судей.  

3) Освобождение судей от должности. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 

34  Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и 
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статусе судей Республики Казахстан» полномочия судьи прекращаются в связи 

с уходом судьи в отставку или освобождением от должности по собственному 

желанию. Важно обратить внимание на то, что ст. 35  Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан, регламентирующая вопросы, связанные с отставкой, не 

предусматривает условия, наличие которых дают судье право на отставку. 

Например, в некоторых государствах, участников СНГ для ухода в отставку с 

должности судьи установлено такое требование, как наличие определенного 

стажа работы в должности судьи (например, в Кыргызской Республике судья 

имеет право на отставку при наличии 25-летнего стажа по юридической 

профессии, в том числе не менее 15-ти лет работы в должности судьи; на 

Украине необходим стаж работы в должности судьи не менее 20-ти лет).  

Поэтому, полагаем, есть необходимость дополнить закон положением о 

том, что судья имеет право на отставку при наличии стажа работы в должности 

судьи не менее 15-ти лет работы, а также важным условием реализации права 

судьи на отставку должно быть, отсутствие у него дисциплинарных взысканий.   

4) Материальное обеспечение судей. 

В отношении данного вопроса хотелось бы дать несколько предложений. 

Судьям предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью тридцать с 

выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов. 

По общему правилу судьям гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. Полагаем, что для работающих в 

местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями отпуск 

должен составлять 45 календарных дней. Более того, судье должен быть 

предоставлен  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с учетом стажа 

его работы по  юридической профессии: от 5 до 10 лет - 5 рабочих  дней; от 10 

до 15 лет - 10 рабочих дней; свыше 15 лет - 15 рабочих  дней. 

Судье и членам его семьи  во внеочередном порядке, но не позднее шести 

месяцев со дня заступления в должность, предоставляется применительно к 
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конкретной местности благоустроенное жилое помещение из государственного 

жилищного фонда по нормам, исключающим отнесение судьи к категории 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. К сожалению не 

всегда можно найти подходящее жилье. Полагаем, что с согласия судьи вместо 

предоставления жилого помещения ему может быть выдана беспроцентная ссуда 

на приобретение или строительство жилья, которая автоматически погашается 

при условии 10 лет его работы в должности судьи. 
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. АКТУАЛЬНІ 

ЗМІНИ ТА НЮАНСИ УКЛАДАННЯ 

 

Все частіше з вуст українських громадян ми можемо чути нове модне 

слово,як Шлюбний договір чи Шлюбний контракт. Виникає слушне питання 

чому зараз він набирає в Україні все більшої популярності?Люди керуючись 

Західним прикладом сусідніх країн хочуть убезпечити своє чесно зароблене 

майно та суттєво полегшити собі життя. Також ще однією причиною укладання 

такого цивільно-правового договору є те,що при можливому розлученні пари 

вдасться значно зекономити час та нерви при поділі майна та визначення місця 

проживання спільних дітей.  

Загалом можна зробити висновок,що такий договір є досить 

зручним,популярним та має безліч плюсів. Головне правильно та ретельно 

продумати кожен його пункт. Але не варто забувати,що як будь-який цивільний 

договір Шлюбний контракт також має багато нюансів,які обов’язково треба 

врахувати при його укладанні,аби в подальшому не творити собі проблем та 

перешкод у реалізації законних прав та інтересів. Тобто необхідно детально та 

ретельно вивчити усі його нюанси. 

 Шлюбний договір — угода між особами, які подали заяву про реєстрацію 

шлюбу, а також подружжям. Шлюбний договір укладається за бажанням сторін 

як до реєстрації шлюбу та і в будь який час після його реєстрації подружжям. На 

укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є 

неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, 

засвідчена нотаріусом. Шлюбний договір може включати низку різних питань, 

але в основному передбачає визначення майнових прав подружжя в разі 
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розірвання шлюбу. Шлюбний договір не може регулювати особисті (немайнові) 

відносини подружжя, а також особисті (немайнові) відносини між ними та 

дітьми.[1] 

 Сам шлюбний договір має свою особливу та значну специфіку,він також 

відповідає усім загальним ознакам,що властиві цивільно-правовим правочин в 

цілому. Форма такого договору ,і умови його дійсності,підстави визнання його 

недійсним та багато інших нюансів все це буде вказувати на  те,що у ньому також 

використовуються загальні цивільно-правові конструкції договірного права. 

Законодавство України визначило форму шлюбного договору. Мова йде про 

те,що згідно зі статтею 94.СК України  шлюбний договір має бути укладений в 

письмовій формі та має бути нотаріально посвідченим. Також,як і у всіх 

договорах у шлюбному існує багато різних нюансів.[2] 

 Шлюбний договір - це, перш за все, угода про  і для вирішення спірних 

питань життя сім’ї, укладена між особами які вступають у шлюб, або 

подружжям. Сімейним кодексом України (далі – Кодекс) передбачено, що 

шлюбним договором регулюються лише майнові відносини між подружжям, 

визначаються їхні майнові права та обов’язки, а також майнові права та 

обов’язки подружжя як батьків.  

Згідно з частиною третьою статті 93 Кодексу шлюбний договір не може 

регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними 

та дітьми. Отже, подружжя не зможе, як раніше, передбачити якісь обов’язки 

особистого характеру по відношенню один до одного, а також особисті 

немайнові відносини між ними та дітьми. 

Не  менш важливою умовою шлюбного договору буде  те, що його 

положення не повинні зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені 

Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне для 

нього матеріальне становище.  

Крім того,слід зазначити,що  частиною п’ятою статті 93 цього Кодексу 

визначено, що за шлюбним договором не може передаватися у власність одному 
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з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній 

реєстрації. Напевно також варто зазначити,що однією з найважливіших 

особливостей  шлюбного договору є те, що ним майнові права й обов’язки 

подружжя може бути визначено інакше, ніж це передбачено загальними 

правилами сімейного законодавства. 

 Проаналізувавши наявну практику,ми можемо побачити,що шлюбний 

договір в першу чергу застосовується не для регулювання спільного проживання 

і користування майном, а саме  на випадок розриву шлюбних відносин. Тому, 

безперечно, у шлюбному договорі можна визначити можливий порядок поділу 

майна, у тому числі і після розірвання шлюбу. У цьому разі у випадку розлучення 

можна уникнути довготривалих  судових процесів поділу майна, маючи більше 

шансів зберегти добрі відносини після розлучення. 

При   укладанні шлюбного договору, сторони також можуть включити до 

нього: положення про порядок користування житлом, яке належить одному з 

подружжя на праві приватної власності; про звільнення після розлучення 

житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився у нього у зв’язку з 

реєстрацією шлюбу; про проживання в житловому приміщенні родичів когось з 

подружжя тощо. Важливо розуміти,що укладення шлюбного договору - не 

обов’язок, а взаємне рішення осіб вирішити питання життя сім’ї на власний 

розсуд.  

Перед початком самого процесу  укладанням шлюбного договору нотаріус, 

до якого звернулася молода пара, повинен роз’яснити сторонам основні 

положення шлюбного договору, права та обов’язки сторін. Статтею 94 

Сімейного кодексу України передбачено, що шлюбний договір укладається у 

письмовій формі і нотаріально посвідчується. При цьому посвідчити шлюбний 

договір може як державний, так і приватний нотаріус. Питання шлюбних 

договорів в Україні має добре досліджуватися юристами практиками!Необхідно 

пам’ятати,що сам шлюбний договір складається в трьох примірниках, один з 

яких зберігається в справах нотаріальної контори, а два інші видаються кожному 
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з подружжя. Отже,якщо юристи практики та науковці почнуть ретельне та 

комплексне дослідження питань шлюбного контракту вони швидше за все 

запропонують багато змін до нього і процесу його укладання,бо все з рештою 

потребує правових змін та реформ. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕДИЦИНІ 

 

 З кожним роком до сучасної медицини держава висовує все нові й нові 

вимоги, як до кваліфікації лікарів, так і використовуваним методикам. Загальна 

кількість інформації про хвороби збільшується з кожним роком і одна людина не 

в стані в точності оцінити важливість наявного матеріалу для лікарської практики 

і тоді приходить на допомогу математика, яка допомагає структурувати матеріал. 

Вибір тих чи інших математичних моделей при описі й дослідженні медичних 

об'єктів залежить від індивідуальних знань фахівця і від особливостей 

вирішуваних завдань. 

 Добре відомо, що математичне моделювання являє собою систему 

математичних виразів, що описує властивості, взаємозв'язки, структурні і 

функціональні параметри об'єкта моделювання. Елементами математичних 

моделей є ознаки, якими описуються об'єкти спостереження. При цьому всю 

сукупність їх підрозділяють на контрольовані ознаки, що впливають на систему, 

і ознаки-відгуки, що характеризують стан системи, що вивчається. Між моделлю 
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та об'єктом, що цікавлять дослідника, має існувати відома подібність, яке може 

полягати або в схожості фізичних характеристик моделі, або в схожості функцій, 

здійснюваних об'єктом і моделлю, або в тотожності математичного опису 

«поведінки» об'єкта і його моделі.  

 Основні етапи математичного моделювання включають: побудова моделі, 

яка передбачає наявність комплексу знань про об'єкт-оригінал. Спочатку 

виявляються основні особливості явища і зв'язки між ними на якісному рівні, 

далі знайдені якісні залежності формулюються мовою математики, тобто 

будується математична модель; рішення математичної задачі, тобто розробку 

алгоритмів і чисельних методів рішення задачі з використання інформаційних 

технологій, за допомогою яких результат може бути знайдений за допустимий 

час з необхідною точністю; інтерпретацію отриманих результатів з математичної 

моделі (перенесення знань з моделі на оригінал). Знання про моделі повинні бути 

скореговані з урахуванням тих властивостей об'єкта-оригіналу, які не знайшли 

відображення або були змінені при побудові моделі; перевірку адекватності 

моделі, тобто узгоджуються результати експерименту з теоретичними наслідками 

з моделі в межах певної точності; модифікацію моделі - процес ускладнення 

моделі, щоб вона була більш адекватною дійсності, або її спрощення заради 

досягнення прийнятного рішення.  

 Слід зазначити, що процес моделювання є циклічним, це означає, що за 

першим п'яти етапний циклом може відбутися другий, третій і т. п. При цьому 

знання про досліджуваний об'єкт розширюються і уточнюються, а вихідна 

модель поступово вдосконалюється. Недоліки, виявлені після першого циклу 

моделювання, зумовлені малим значенням об'єкта і помилками в побудові моделі, 

як правило, виправляються в наступних циклах.  

 Таким чином, в методології моделювання закладені великі можливості 

саморозвитку. Необхідність використання методів математичного моделювання 

залежить від того, що досить часто виникають ситуації, коли багато об'єктів 

(наприклад, екологічні) досліджувати безпосередньо чи практично неможливо, 
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або даний етап дослідження вимагає значних тимчасових і фінансових витрат. 

Водночас, математичний підхід не тільки полегшує точний кількісний опис 

певного завдання шляхом побудови тієї чи іншої відповідної моделі, але і дає 

засіб до вирішення поставленого завдання. В даний час актуальність і 

доцільність застосування математичних методів в медико-біологічних і 

екологічних дослідженнях вже не ставиться під сумнів. Однак проблема полягає 

в тому, що в більшості випадків об'єкти медичних досліджень є складними 

стохастичними системами з безліччю елементів в своєму складі і зв'язків між 

ними, що визначають внутрішню структуру. Дослідження таких об'єктів 

відрізняється збором значної кількості первинних даних, які підлягають 

попередньому системного аналізу, одним з напрямків якого є метод ймовірнісно-

статистичного моделювання, спрямований на вивчення закономірностей 

функціонування людського організму як біологічної системи. При цьому 

особливої актуальності набувають методи багатовимірного статистичного 

аналізу, за допомогою яких можна не тільки систематизувати і обробляти дані 

медичних і екологічних досліджень, а й виявляти характер і структуру складних 

взаємозв'язків між компонентами досліджуваних багатовимірних ознак.  

 Слід відмітити, що при створенні ймовірнісно-статистичних моделей в 

клінічній практиці широко використовуються багатовимірні методи 

регресійного, дискримінантного аналізу, метод класифікації Байеса [3]. 

Зазначений метод є одним з основоположних в теорії ймовірностей, 

застосовується при розробці методів обчислювальної діагностики для 

розрахунку ймовірності диференціюються захворювань. Такий підхід дозволяє 

перейти до нового рівня профілактики - розробці комплексу конкретних заходів 

щодо попередження хвороби у окремої людини. Інша важлива сторона проблеми 

- облік великої кількості факторів, що обумовлюють підвищення або зниження 

рівня ризику конкретного патологічного стану, визначення значущості кожного з 

цих факторів і його впливу на величину ризику.  

 Математичні моделі в клінічній практиці, що відображають регулювання в 
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біологічних системах, зустрічаються відносно рідко. Це пояснюється перш за все 

тим, що стану біологічних систем не є строго детермінованими і не піддаються 

однозначній характеристиці, а можуть бути описані тільки з використанням 

імовірнісного стохастичного підходу. До теперішнього часу дослідниками 

описаний значний спектр моделей різних функціональних систем організму, 

проте найбільші складнощі представляє застосування математичних методів при 

моделюванні імунної системи людини. Особливістю існуючих математичних 

моделей, що використовуються в імунології, є те, що вони призначені для 

дослідження перехідних процесів в імунній системі (наприклад, динаміки 

імунної відповіді у випадках гострих інфекцій). Ця обставина не дозволяє 

проводити теоретичне дослідження таких важливих завдань сучасної імунології, 

як визначення норми імунної реакції та імунодефіцитів, а також вивчати 

механізми розвитку і засоби контролю хронічних інфекцій й алергії. Зазначені 

причини призвели до необхідності пошуку, обґрунтування і застосування більш 

загальних закономірностей функціонування імунного захисту організму, 

заснованих на якісно інших засадах в порівнянні з використаними раніше в цій 

галузі. 

 З появою персональних комп'ютерів і доступності програмних засобів 

обробки даних істотно розширилися можливості використання апарату 

багатовимірного статистичного аналізу, який дозволяє здійснювати пошук 

найбільш інформативною системи показників («симптомокомплекс») 

досліджуваного явища і їх подальше ранжування. Використання методів 

математико-статистичного моделювання передбачає звернення до системного 

аналізу даного явища, основних його складових і їх зв'язків, прийняття рішення 

про характер встановленої закономірності.  

 Таким чином, математичне моделювання є необхідним інструментом в 

медико-біологічної та екологічної практиці, де в даний час накопичені значні 

обсяги експериментальних даних, зберігання, обробка і аналіз яких неможливий 

без залучення сучасних інформаційних технологій і ефективних математичних 
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методів аналізу та моделювання систем і що протікають в них процесів. 
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Аналіз поглядів військових фахівців найбільш розвинених держав світу на 

ведення бойових дій сучасності свідчить про широке застосування так званого 

системно-інтегрованого підходу до форм та методів ведення збройної боротьби. 

Він обумовлений удосконаленням насамперед технологічної складової війн 

сучасності.  

Головним фактором успіху в сучасній війні стало забезпечення оперативно-

технічних можливостей для організації та сумісного застосування різнорідних 

сил та засобів, об’єднання в межах єдиної управлінської структури все більшої 

кількості функцій та можливостей систем управління, зв’язку, розвідки та 

ураження різного рівня і призначення.  

Тому в багатьох країнах світу здійснюється перегляд теорії побудови і 

практики застосування, як нових комплексів так і існуючих зразків озброєння з 

урахуванням організації та ведення бойових дій у єдиному інформаційному та 

кібернетичному  просторі [4].  Вирішується питання,  як  досягти  скорочення 

часу повного циклу бойового застосування комплексу озброєння для 

випередження противника у досягненні мети[5]. 

Найбільш ефективним методом вирішення зазначеного питання є створення 

розвідувально-вогневих та розвідувально-ударних систем. Створення цих 

систем полягає у організаційному і технічному об’єднанні в єдиному 

інформаційному просторі пунктом управління різнорідних засобів розвідки, 



CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS  
 

95 
 

вогневого ураження, наведення та автоматизації з метою забезпечення 

скоординованої в просторі і синхронізованої в часі роботи елементів системи для 

нанесення ураження об’єктам противника з мінімальною часовою затримкою від 

моменту його виявлення. 

  Не виключенням є і Збройні Сили України, одним з пріоритетних 

напрямків підготовки яких є впровадження сучасних методів ведення бойових 

дій. З метою підвищення ефективності ураження противника під час проведення 

операції Об’єднаних сил також створюються розвідувально-вогневі системи. 

Разом з тим, як відмічається в [1], стан вітчизняної економіки та рівень 

впровадження сучасних технологій на підприємствах ВПК роблять 

проблематичним виконання у встановлені терміни  всіх планів переозброєння ЗС 

України. Тому, найбільш прийнятним, як з воєнної так і економічної точки зору 

є підхід щодо ситуаційного об’єднання наявних сил і засобів у цільові системи в 

єдиному інформаційному просторі шляхом інтеграції існуючих зразків ОВТ з 

використанням наявних та тих, які створюються, систем зв’язку і управління,  

гєоінформаційних та інших інформаційних систем і засобів. 

Актуальним завданням є виявлення  тенденцій розвитку теорії побудови, 

технічної надійності та стійкості функціонування, виділення визначальних 

ознак, які впливають на працездатність розвідувально-вогневих (ударних) 

систем . 

Проведений аналіз створення  розвідувально-вогневих (ударних) систем [2] 

показує, що основними принципами їх побудови є:  

- інтеграційна здатність – кількість засобів розвідки та ураження, які можуть 

бути об’єднані ситуаційним центром у єдиний комплекс;  

- пропускна здатність – кількість об’єктів, що одночасно можуть 

ідентифіковані та прийняті до ураження (видача  команди  на  ураження цілі) 

пунктом управління з заданим показником ефективності (в т.ч. з використанням 

інформації з інших джерел).  
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 - живучість – здатність виконувати свої функції не дивлячись на отримані 

пошкодження або адаптуючись до нових умов; 

- стійкість - здатність витримувати зміни параметрів відмінні від 

розрахункових. Включає перешкодостійкість та технічну надійність: 

- перешкодостійкість – здатність виконувати свої функції під час впливу 

зовнішніх перешкод. Перешкоди можуть бути: природні, штучні; активні, 

пасивні; 

- технічна надійність – здатність виконувати свої функції і зберігати 

значення параметрів при заданих умовах експлуатації складових системи. 

Відповідає показнику надійності самого ненадійного елемента комплексу. 

На сьогоднішній день питання щодо створення та застосування РВС широко 

обговорюється у військових колах розвинених держав, не виключенням є і 

Україна. Здійснивши аналіз літературних джерел [2,3],що висвітлюють дану 

тематику можливо дійти висновку, що класифікація розвідувально-вогневих 

системи здійснюється за наступними основними ознаками.  

За належністю до ланки управління: тактичні, оперативно-тактичні, 

оперативно-стратегічні. 

За видовою належністю (належністю до видів (родів) військ): сухопутних 

військ; повітряних сил (повітряних, протиповітряних, протиракетних та інше); 

військово-морських сил; міжвидові.  

За простором у межах якого застосовується: сухопутні, повітряно-космічні,  

морські, інформаційно-кібернетичні, змішані. 

За використанням засобів розвідки: космічні, повітряні, наземні (надводні), 

агентурні, комбіновані. 

За використанням засобів ураження: авіаційні, корабельні, ракетні, 

артилерійські. 

За ступенем автоматизації процесів функціювання: автоматичні, 

автоматизовані, частково автоматизовані. 
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 За здатністю змінювати дислокацію складових на місцевості: стаціонарні, 

мобільні. 

За способом інтеграції елементів: з вертикальною інтеграцією (вертикальні 

зв'язки  носять  характер  підпорядкування.  Вони необхідні  при  наявності  

декількох  рівнів управління); з горизонтальною інтеграцією (горизонтальні 

зв'язки носять характер погодження і є однорівневими), з комбінованими 

зв’язками; з матричною інтеграцією (матрична структура зв’язків утворюється в 

єдиному  інформаційному просторі шляхом поєднання їх вертикальних і 

горизонтальних видів). 

За концепцією побудови структури: з жорсткою структурою; з довільною 

структурою функціональних модулів (блоків, агрегатів); з ситуаційною 

структурою елементів – ситуаційні. 

За видом впливу на противника: кінетичні (вогневого впливу); не вогневого 

впливу (електронного, інформаційного, кібернетичного). 

За ефектом ураження: функціональної  поразки (ураження призводить  до 

не відновлювальних,  необоротних відмовлень (втрат); функціонального 

подавлення (нанесення збитку у вигляді відновлювальних (тимчасових) 

відмовлень або функціональних порушень об’єкта ураження (цілі). Наприклад, 

порушення функціонального робочого стану операторів системи управління 

зброєю або фізичної єдності сил противника. 

За принципом взаємодії елементів: з синхронізацією за часом; з 

узгодженістю за діями. 

За кількістю каналів інтеграції (визначається максимально можливою 

кількістю каналів апаратури  передачі даних комплексу засобів автоматизації 

ЦОУ управління). 

За кількістю об’єктів ураження (цілей): вибіркового ураження; групового  

ураження; масового ураження. 

Наведена класифікація дає достатньо повне уявлення про типи РВС, у той 

же час вона не виключає певних змін та доповнень.  
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На сьогоднішній день з технічної точки зору створення  розвідувально-

вогневої системи з матричною інтеграцією його складових не викликає великих 

труднощів. Вся складність полягає в забезпеченні якості функціонування такої 

РВС, а саме в розв’язанні таких проблем, як: 

- підвищення можливостей підсистеми засобів розвідки, з викриття об’єктів 

противника ; 

- підвищення рівня автоматизації управління бойової роботою вогневих 

засобів, процесів підготовки та ведення вогню й тактичної автономності; 

- створення автоматизованої системи управління, яка забезпечує управління 

вогневим ураженням противника в реальному масштабі часу; 

- забезпечення спільного стійкого функціонування всіх елементів системи в 

умовах інформаційної  надлишковості  і перенасичення даних в засобах 

управління; 

Потребує додаткового дослідження технічна надійність складових 

розвідувально-вогневої системи, перш за все засобів, що використовуються для 

введення розвідки. 
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ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОЛОГІЮ В УКРАЇНІ 

 

Найпотужніші джерела майже всіх видів забруднень – промислові 

комплекси, вони є ненажерливими споживачами повітря, водних ресурсів, 

земельних ресурсів, енергії та різного роду сировини. Вони концентруються біля 

водних об’єктів, поблизу родовищ корисних копалин. 

Найнебезпечнішими забрудниками довкілля з них можна визначити 

нафтопереробні, машинобудівні та металургійні заводи, деякі військові 

підприємства, а також кар’єри і збагачувальні фабрики. 

Головними забруднювачами повітря є підприємства енергетики та 

металургії. Підприємства енергетики дають близько 32%  забруднень повітря. 

Варто зазначити, що металургійні підприємства оснащені очисним обладнанням, 

але, в середньому 40% цього обладнання є застарілим або недіючим. Потрібно 

згадати про те, що підприємства кольорової металургії є не менш шкідливими, 

оскільки вони забруднюють довкілля важкими металами, сульфатами, 

нафтопродуктами, азотною та сірчаною кислотами тощо. 

Цементна промисловість також достатньо сильно шкодить екології. 

Найбільше проблем вона створює в Харківській та Дніпропетровській областях, 

забруднюючи довкілля пилом, оксидами азоту та сірчаним ангідридом, також зі 

стічними водами у водойми щорічно скидаються тонни різних солей, суспензій 

та інших шкідливих речовин. 
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Підсумовуючи все вищесказане можна прийти до висновку, що всі види 

підприємств є найпотужнішими забрудниками довкілля оскільки вони 

одночасно негативно впливають на всі частини навколишнього середовища. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ УПРАВЛІННЯ 

ПОВЕРХНЕВИМИ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Водні ресурси виступають ключовим елементом сталого функціонування 

біосфери, в умовах техногенного навантаження на неї та є необхідною умовою 

життєдіяльності людського суспільства [1, 2].  Нераціональне водокористування, 

застарілі, малоефективні методи відновлення водних ресурсів та постійно 

зростаючий техногенний вплив на них призвели до порушення механізмів їх 

самовідновлення та до структурно-функціональних змін  внутрішньоводоймних 

процесів [3-5].   

Адміністративно-територіальний принцип управління водними ресурсами 

не спроможний забезпечити стале функціонування поверхневих водних 

екосистем, оскільки не передбачає механізмів інтеграції органів управління 

водним господарством з іншими суб’єктами-водокористувачами. Основна 

причина низької ефективності даного принципу управління зводиться до 

відсутності комплексного підходу з боку відповідних районних, обласних та 

міських органів управлінь поверхневими водними об’єктами, які до того ж, у 

більшості випадків, дублюють функції один одного і діяльність яких суперечить 

одна одній [6, 7].   

Сучасним інтегрованим підходом до управління водними ресурсами є 

басейновий принцип управління поверхневими водними об’єктами, як вагомий 

чинник сталого розвитку суспільства та біосфери [7]. При реалізації басейнового 

принципу управління річкові басейни виступають, як цілісні системи, що 

складаються із взаємопов’язаних екологічних, економічних та соціальних 
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підсистем, що дозволяє реалізувати інтегровані механізми управління на різних 

ієрархічних рівнях. Функціонування басейнових рад, що створені відповідно до 

басейнового принципу управління, дозволить реалізувати функції інтеграції 

інтересів усіх суб’єктів-водокористувачів, включаючи інтереси влади, бізнесу та 

суспільства, що в свою чергу забезпечить досягнення екологічного, соціального 

та економічного ефекту.  

Основними принципами інтегрованої системи управління поверхневими 

водними ресурсами є: 

- комплексний принцип захисту всіх поверхневих водних об’єктів (річок, 

озер, ставків, водосховищ);  

- басейновий принцип управління водними ресурсами;  

- принцип поступового удосконалення водоохоронного законодавства; 

- принцип залучення суб’єктів-водокористувачів усіх верств суспільства. 

Відповідно до міжнародних пріоритетів в системі управління та реалізації 

стратегії державної водоохоронної політики в Україні в нашій державі  

розробляються сучасні механізми [8] управління водними ресурсами, їх охорони, 

використання та відтворення (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема управління поверхневими водними об’єктами України 

 

В зазначеній схемі об’єктом басейнового принципу управління водними 
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ресурсами виступає річковий басейн, оскільки реалізація моделі інтегрованої 

системи управління за басейновим принципом, в межах району річкового 

басейну [9], дозволяє уникнути небажаних негативних наслідків                   

техногенного впливу для всього басейну річки [6, 7, 10].    

Отже, впровадження інтегрованої системи управління водними ресурсами в 

Україні за басейновим принципом, дозволить врахувати інтереси усіх суб’єктів-

водокористувачів: держави, бізнесу та суспільства, що в свою чергу забезпечить 

досягнення економічного, соціального та економічного ефекту, в контексті 

забезпечення сталого водокористування. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТІВ УРБОЛАНДШАФТІВ 

 

Враховуючи сучасний рівень екологічних проблем великих міст, останнім 

часом все більше уваги приділяється проблемі якості ґрунтів та аналізу чинників, 

що впливають деградацію ґрунтів урболандшафтів. Нажаль, донедавна на якість 

ґрунтів мегаполісів не звертали належної уваги фахівці ґрунтознавці. Між тим, 

ґрунт є одним із найбільш важливих компонентів  міського середовища. Ґрунт – 

це важлива основа екосистеми міста і його внесок в екологічний стан міст 

надзвичайно великий [1]. Адже, ґрунтовий покрив є індикатором стану міського 

довкілля. І тому, його вивчення і збереження є важливою умовою подальшого 

екологозбалансованого розвитку і процвітання будь-якої техногенно 

деградованої урбоекосистеми [2]. А, враховуючи інтенсивний розвиток 

мегаполісів та зростання кількості підприємств, що будуються в межах міст, 

вивчення чинників деградації ґрунтів урболандшафтів є актуальним завданням. 

Особливо важливим є виділення першочергових чинників деградації ґрунтів 

урболандшафтів з метою подальшого пошуку ефективного способу відновлення 

рівня їх якості. 
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Інтенсивна урбанізація сприяє збільшенню обсягів викидів забруднюючих 

речовин до довкілля. Зокрема, зростає кількість викидів до атмосфери, зростають 

скиди промислових та побутових стічних вод і накопичення забруднюючих 

речовин у ґрунті та рослинності. Як відомо, під забрудненням ґрунту розуміють 

зміну його фізико-хімічного складу через внесення речовин, що є шкідливими 

для живих організмів, а також для рослинного покриву та тваринного світу, й 

здоров’я людини. При визначенні основних чинників деградації ґрунтів міст, 

потрібно враховувати той факт, що властивості техногенно трансформованих 

ґрунтів урболандшафтів відрізняються від природних ґрунтів.  

Найбільш вагомими процесами, що протікають в ґрунтах урболандшафтів 

є: заміщення природного ґрунтового профілю антропогенним; зміна 

агрохімічних властивостей: зменшення значень гідролітичної кислотності, 

збільшення показника обмінної кислотності, ступеня насичення основами, суми 

увібраних основ, вмісту рухомого фосфору, гумусу, обмінного калію зі 

збільшенням ступеня  порушення природного складення ґрунтів [1].  

Результатом проходження цих процесів є їх деградація. 

Отже, антропогенний фактор є основною причиною деградації ґрунтів. 

Серед найбільш вагомих чинників деградації ґрунтів урболадшафтів можна 

виділити наступні: забруднення побутовими відходами, хімічними речовинами 

від стаціонарних та пересувних джерел (у тому числі й нафтопродуктами), 

будівельними та іншими матеріалами, а також інтенсивне рекреаційне 

навантаження.  
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РОЗВИТОК В УЧНІВ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ 

  

Анотація. Здійснено аналітичний аналіз наукових та нормативних джерел та 

узагальнені пріоритетні напрями державної політики в галузі освіти. 

Виокремлено ключові навички ХХІ століття. Представлені результати 

різноманітних досліджень щодо актуальних навичок на ринку праці. Виділено 

кілька груп soft skills. Узагальнено роль школи, вчителя та учня в середовищі 

орієнтованому на формування навичок ХХІ століття. 

Ключові слова: навички, навички XXI століття, Soft Skills, компетентності, 

розвиток освіти. 

 

 Успіх розвитку держави залежить перш за все від розвитку освітньої галузі, 

яка є базовою для інших. В останні роки в Україні здійснюються глобальні 

реформи в освітній галузі. Зацікавленість держави в реформуванні освіти 

пояснюється перш за все потребами суспільства, яке все частіше висловлює 

незадоволення якістю освіти. Саме тому основною офіційною установкою 

реформи виступає підвищення ефективності  всіх ланок освіти [1]. 

Реформування освітньої системи в Україні відповідає світовим тенденціям цього 

процесу. Реалізація ключових реформ реалізована в базових законах, Концепції 

«Нова українська школа» тощо. 

 Посилюється значення ціннісних орієнтирів в освітньому процесу, ролі 

громадянської освіти, створенні органів державно-громадського управління 

виходячи з умов децентралізації, запроваджується розширення автономії у 
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закладах освіти, додаються вимоги щодо набуття учасниками освітнього процесу  

практичних та соціальних навичок, таких як комунікація, мотивація, здатність 

впливати на інших та приймати рішення в складних умовах, що є надзвичайно 

важливими для досягнення успіху та реалізації  практичних навичок здобутих 

під час навчання в школі. Сучасна школа прагне стати різнорівневим, 

варіативним і багатопрофільним освітнім закладом з набором різноманітних 

освітніх послуг, відкритим для дітей різних можливостей, з урахуванням їх 

індивідуальних психологічних особливостей здоров'я, здібностей. 

Пріоритетні напрями державної політики в галузі освіти охоплюють: 

- особистісну орієнтацію; 

- формування національних і загальнолюдських цінностей; 

- створення для громадян рівних можливостей для здобування освіти; 

- постійне підвищення якості, оновлення змісту та форм організації 

освітнього процесу; 

- розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя; 

- пропаганду здорового способу життя; 

- розширення україномовного освітнього простору; 

- забезпечення освітніх потреб національних меншин; 

- забезпечення економічних і освітніх гарантій для професійної 

самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення 

їхнього соціального статусу; 

- створення індустрії сучасних засобів навчання й виховання, повне 

забезпечення ними закладів освіти; 

- створення ринку освітніх послуг та його науково-методичне забезпечення; 

- інтеграцію української освіти у європейський та світовий освітній простір;  

- запровадження освітніх інновацій, цифрових технологій [2, с. 4]. 

 Освіта має бути орієнтована на розвиток в молоді навичок працювати в 

мінливому світі. Педагогам необхідно переглянути чинний підхід до навчання та 

переорієнтуватись на формування навичок  XXI століття. 
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Серед ключових навичок ХХІ століття науковці виділяють: 

відповідальність і гнучкість; комунікативні навички; творчість і допитливість; 

критичне мислення; інформаційні уміння; співпраця і взаємодія; постановка і 

розвязання проблем; саморозвиток; соціальна відповідальність; підприємницькі 

здібності [3]. 

Цінність «навичок XXI століття» полягає якраз в тому, що вони 

дозволяють краще орієнтуватися в мінливому світі, в різних нових напрямках, 

дисциплінах і технологіях, розбиратися в потоках нової інформації. Набувши 

«навичок XXI століття», кожен зможе самостійно займатися своєю освітою і 

розвитком.  

В освітній практиці української школи більш вживане поняття «ключові 

компетентності». Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для 

особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної 

інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та 

життєвий успіх протягом усього життя. 

В концепції «Нова українська школа» виокремлено 10 ключових 

компетентностей для життя: 

- спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; 

- спілкування іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- основні компетентності у природничих науках і технологіях; 

- інформаційно-цифрова компетентність; 

- уміння вчитися впродовж життя; 

- ініціативність і підприємливість; 

- соціальна та громадянська компетентності; 

- обізнаність та самовираження у сфері культури; 

- екологічна грамотність і здорове життя [4]. 

 В рекомендаціях 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

представлено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання 

впродовж життя, серед яких: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
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- науки, технології, інженерія, математика; 

- цифрова; 

- мовна; 

- особиста, соціальна, навчальна; 

- грамотність; 

- громадянська; 

- культурна обізнаність та самовираження; 

- громадянська [5]. 

На думку експертів в освіті та інших сферах, включаючи бізнес, сьогодні 

звичайній людині необхідно мати ряд спеціальних навичок і компетенцій, які 

допомагають знайти своє місце в сучасному світі [6]: 

- критичне мислення: розвязання проблем, міркування, аналіз, 

інтерпретація, узагальнення інформації; 

- дослідницькі навички й методи; 

- креативність: артистизм, цікавість, уяву, інновації, самовираження; 

- ініціативність: наполегливість, самостійна робота, планування, 

самодисципліна, здатність до адаптації; 

- комунікація: навички якісного усного та письмового спілкування, вміння 

говорити публічно та уважно слухати; 

- співробітництво: лідерство, робота в команді, співпраця, віртуальний 

коворкінг; 

- відповідальність: громадянська, етична і соціальна грамотність, особиста 

і соціальна відповідальність; 

- глобальна свідомість: мультикультурна компетентність, гуманізм. 

 Сьогодні багато говорять про розвиток soft skills - навичок, які необхідні 

будь-якій людині. На відміну від hard skills, які мають практичне застосування, 

гнучкі навички стоять осторонь від професійної специфіки, але від того, 

наскільки людина ними володіє, залежать її успіхи. Про soft skills найчастіше 
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говорять у сфері ринків праці, але зараз, з урахуванням динамічно мінливого 

світу, вони мають попит й в системі освіти. 

 За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, 

життєвий успіх учня визначають не тільки академічні знання, а й рівень його 

емоційного і комунікативного розвитку. Тобто саме те, що відноситься до soft 

skills, гнучким навичкам. 

 Soft skills - це комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які 

відповідають за результативну участь в робочому процесі, високу 

продуктивність і є наскрізними, тобто не пов'язані з конкретною професією [7]. 

 Soft Skills – це збірний термін, який посилається на безліч варіантів 

поведінки, що допомагають людям в роботі, зокрема командній, а також успішно 

соціалізуватися. Ще їх називають життєвими навичками, соціальними навички. 

Вони дозволяють бути людині успішним незалежно від специфіки її діяльності. 

Вони, на відміну від hard skills, не піддаються абсолютно об'єктивній оцінці. Soft 

skills - це навички успіху. 

 Можна виділити 4 типи soft skills: 

1. Соціальні компетенції: комунікативність, емоційний інтелект (вміння 

розрізняти емоції і мотиви інших людей), гнучкість і прийняття критики, 

ораторські здібності. 

2. Лідерські компетенції: вміння приймати рішення, сформувати команду, 

вирішувати конфлікти, відповідальність, наставництво. 

3. Інтелектуальні компетенції: аналітичний склад розуму, вміння бачити 

і розвязувати проблему, здатність до навчання, креативність. 

4. Вольові компетенції: орієнтованість на результат, керування часом, 

стресостійкість, готовність до рутинної роботи [8]. 

 Дослідження Work.ua виокремлює наступні soft skills: 

1. Комунікативні навички. 

2. Аналітичне і критичне мислення. 

3. Уміння слухати. 
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4. Уміння працювати в команді. 

5. Уміння ставити і досягати поставлених цілей. 

6. Активна життєва позиція і позитивна емоційна установка. 

7. Здатність вирішувати конфлікти. 

8. Уміння надихатися новими ідеями. 

9. Уміння брати на себе відповідальність. 

10. Самоорганізація і самодисципліна [9]. 

За дослідженнями компанії Microsoft серед 60 високооплачуваних 

професій, навички, які мають найбільший попит є: ораторські та комунікативні 

здібності, володіння офісними програмами, створення презентацій, менеджмент 

проєктів і високий рівень самоорганізації. 

Forbes вважає найголовнішими комунікативну компетентність, 

креативність, написання якісних текстів, досвід роботи у команді, базові 

комп’ютерні знання та здатність до «реінжинірингу» – готовність робити звичні 

речі в новий спосіб. 

Німецька хвиля відзначає комунікативні та управлінські таланти: 

ораторське мистецтво, лідерство, вміння: переконувати, управляти, робити 

презентації, знаходити підхід до людей і вирішувати конфліктні ситуації. 

Британська платформа інтернет-навчання SkillsYouNeed виділяє 

персональні навички (уравління часом, саморозвиток, управління емоціями та 

навіть організацію харчування, догляду за тілом, спортивних тренувань, 

ефективного сну), інтерперсональні (комунікація, робота у команді, ведення 

переговорів, конфлікт-менеджмент), лідерські здібності, проведення 

презентацій, а також письменницьку майстерність і базові математичні знання 

[10]. 

Дослідження професійної мережі LinkedIn виокремлює найбільш 

перспективні універсальні компетенції: комунікабельність, організованість, 

уміння працювати в команді, пунктуальність, критичне мислення, креативність, 

гнучкість, дружність, лідерські якості, уміння вирішувати складні завдання [11]. 

http://www.forbes.com/2010/02/18/most-important-job-skills-personal-finance-universal.html
http://www.dw.de/soft-skills-%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/a-4837922
http://www.skillsyouneed.com/
http://studway.com.ua/how-to-sleeplessness/
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 Як бачимо, Soft Skills – це риси особистості, необхідні для взаємодії та 

побудови хороших відносин з людьми. Вони застосовуються в будь-якій 

індустрії, будь-якої професії, будь-якому виді діяльності і будь-якій взаємодії 

між людьми. 

 В еру цифрових технологій інформація швидко змінюється, тому 

основною навичкою з soft skills є вміння безперервно навчатися, бажання 

самонавчатися та постійно вдосконалюватися.  

Зростання швидкості соціокультурних змін неминуче призводить не тільки 

до зміни освітнього середовища школи, а й до збільшення швидкості його 

оновлення, що робить більш інтенсивними, більш напруженими процеси його 

перетворення.  

Сьогодні є надзвичайно важливим створення сучасного інноваційного 

простору, який допоможе учням максимально розкрити свій потенціал та 

успішно реалізувати його в реаліях сучасного світу.  

Освітній процес у школі має бути спрямований на розкриття потенційних 

можливостей особистісних якостей учнів, розвитку мотивації до навчання, 

формуванню самостійного мислення, відповідальності у ставленні до оточення, 

що сприятиме співпраці. В цьому аспекти ми виділяємо головні завдання 

сучасної освіти: 

- Формування особистостей, які будуть навчатися протягом усього життя. 

- Створення навчального середовища, що базується на взаємній повазі та 

принципах демократії. 

- Забезпечення безперервності процесу інтелектуального розвитку і 

вироблення відповідних умінь. 

- Опанування усіма учнями компетенціями для успішної участі у житті 

суспільства. 

  Має змінитися й роль учителя від ретранслятора інформації до помічника 

в її отриманні. Педагоги мають допомагати учням успішно досягти поставлених 

цілей шляхом виявлення їхніх очікувань, щодо способів досягнення мети. У свою 
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чергу вчителі мають свої очікування щодо розвитку необхідних навичок учнів у 

досягненні поставлених цілей: 

- учні будуть вміти обмірковувати свої дії та шукати зв'язок між новими й 

попередньо набутими знаннями; 

- вмітимуть розвязувати проблеми, приймаючи альтернативні рішення та 

здійснюючи відкриття; 

- як слухачі, учні будуть навчатися зосереджувати свою увагу та бути 

активними в класі; 

- спілкуючись учні будуть формулювати й виражати власні ідеї і думки за 

допомогою різноманітних засобів; 

- як організатори, учні будуть планувати власне навчання та брати 

відповідальність за свої рішення; 

- як партнери, вони будуть навчатися співпрацювати та враховувати точку 

зору інших; 

-  як члени спільноти, що навчається, учні будуть навчатися довіряти та 

піклуватись про інших, враховувати індивідуальні особливості кожного та 

враховувати різномаїття. 

 Для педагогів важливо розуміти своє ставлення та поведінку, як модель 

бажаних взаємин для дітей, взірець для наслідування поваги доброти та 

відповідальності. Успішний педагог, це педагог, який: 

- націлений на успіх кожного учня; 

- створює позитивне навчальне середовище; 

- застосовує індивідуальний підхід; 

- заохочує навчання в різних за кількістю учнів групах; 

- пов`язує життєвий досвід учнів з навчальним процесом; 

- створює навчальне середовище, яке базується на принципах і цінностях 

демократії [12]. 
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We live in a period of active transformation of the world. The introduction of 

innovations and modern technologies in all spheres of human life has led to significant 

changes in human consciousness and public opinion. First of all, this is the introduction 

of a large number of technological solutions aimed at automating simple operations 

and liberating a person from hard manual labor. As a result of these innovations, there 

is a tendency towards changing the role of man in the world. 

A wide range of communication tools allows a modern person to access global 

scientific, social and cultural achievements and apply the acquired knowledge and 

skills to change himself and his environment. 
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Innovations radically change the perception of the world and open up great 

opportunities for self-realization and self-development of the individual. Children, 

adolescents, youth, middle-aged people, elderly people and people with disabilities 

actively use the Internet, social networks, electronic library systems and distance 

learning portals. 

Each group, using these tools, discovers a wide range of opportunities for the 

realization of their sociocultural needs, or they become socially mobile. 

Social mobility of people and especially modern youth can be viewed from two 

perspectives: 

Social mobility as a social order, that is, the surrounding world requires modern 

youth to be as flexible as possible to the changes that take place and to have a sufficient 

level of knowledge and professional competencies. 

Social mobility as a form of self-realization, that is, any person has access to 

sociocultural and educational resources. 

This allows young people to try to realize themselves in different areas and find 

something that brings satisfaction to material and sociocultural needs. 

Studying the problems of social mobility of modern youth is one of the priority 

tasks of modern pedagogy. How social mobility affects the process of training and 

education of modern youth. 

The concept of social mobility was developed and introduced into the scientific 

space by the Russian-American scientist P. Sorokin, who gives the following 

definition: “Social mobility is the ability of an individual, social group to change its 

place in the social structure of society. Essentially, these are all movements of an 

individual, family, social group in a system of social ties”[1]. 

Social mobility has the following types: intergenerational and intergenerational, 

vertical and horizontal, individual and group, organized and structural [2]. 

In psychology, the influence of social mobility on changes in the relationships 

that occur within social associations, the relationships between management and 

subordinates, the patterns of personality transformation occurs when social status and 
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type of activity change, it is analyzed in the works of V. Semenov, J. Mead, J. Homans, 

C. Cooley, N Novikova, A. Zander and others. 

The works of O. Dudinin, N. Tomin, V. Klochko examine the dualism of the 

theory of social mobility. In the first case, it is the ability of a person to change and 

adapt, and in the second case, as a process. 

The pedagogical aspects of the theory of personality development and upbringing 

under conditions of social mobility are developed in the works of such scientists as P. 

Sorokin, A. Arefyev, M. Webner, Yu. Vishnevsky, Shapko, F. Ziyatdinova and others. 

The field of education is a kind of social elevator or when a conductor enters this 

environment, the personality develops and new social stages become available to him 

and at the same time, the personality becomes even more mobile. 

More knowledge - more options to find an activity that satisfies your needs. 

Sociocultural activity, in turn, considers the social mobility of modern youth from 

several perspectives. 

The works of M.S. Kagan, B.D. Parygin, S.N. Ikonnikova, G.M. Birzhenyuk pay 

attention to the study of social mobility as a factor in the formation of the environment 

for self-development of a person as a cultural subject. 

The theory and methodology of socio-cultural activity is based on the works of 

M.A. Ariarsky, Yu.D. Krasilnikov, S.N. Ikonnikova, A.A.Sukalo. 

A variety of approaches to the formation of the personality of modern youth 

within the framework of higher educational institutions are considered in the scientific 

studies of E.A. Rodionova, E.V. Abaeva, Yu.Gatsuk F.S. Verkhovod and others. 

The theory of synergetics was studied by scientists I.Prigozhin, V.V. Matkin, 

N.M. Talanchukov, V.Sh. Maslennikova O.A. Kalimullina. 

It is important to note that it is from the standpoint of synergetics that we are 

talking today about the social mobility of students, we have the opportunity to consider 

socialization as a non-linear self-organizing process. 
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Every young man dreams of being successful, financially prosperous and having 

a beloved job that brings satisfaction. In the country there are only a few areas of 

activity (army, police, education) where there is guaranteed social growth. 

Social mobility is divided into 2 types: horizontal - when a person or a social 

group remains at the same social level as a change of educational institution for a 

student, the status of the student remains unchanged; vertical, when there is a change 

in social status, after graduation, the student becomes a specialist. 

Modern youth actively use mobile and computer equipment. They communicate 

on social networks, watch videos and play various games, that is, constantly interact 

with the information space. 

Нis interaction can be described as a large "Interactive". The perception of modern 

students requires the constant use of interactive teaching tools and the revision of the 

applied didactic materials [3]. 

Constant interaction with information technologies and gadgets makes modern 

youth active users of educational content. Young people want to receive educational 

materials online in a convenient way and have access to these materials 24 hours a day 

and 7 days a week. 

The variety of educational content and communication technologies allows 

modern youth to realize their educational and sociocultural needs. 

Based on the theory proposed and deeply studied N.M. Talanchuk, regarding 

synergetics in the educational process, we can say that openness, non-linearity, 

nonequilibrium, the basic concepts of synergetics, today, in fact, are fundamental in 

the educational process. 

The modern education system can be considered open, because, as mentioned 

above, it constantly goes on the process of exchange of information, targeted 

information. During this process, new ideas, goals, methods and training tools appear. 

The ever-expanding educational information space takes the system out of steady 

equilibrium. As you know, synergetics proceeds from the principle of the evolution of 

the world according to non-linear laws. In a broad sense, this idea can be expressed in 
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many varieties or alternative choices. This is precisely what underlies the modern 

socialization of students [4]. 

Pedagogy should solve the problem of introducing new educational tools into the 

learning process carried out in educational institutions. To direct the activities of the 

teaching staff to create modern educational content. Adaptation of existing content by 

modern means of presenting information. 

Development of methods and technologies aimed at studying thematic courses 

such as continuing education courses, studying foreign languages, courses on 

mastering professional skills, etc. 

These courses can significantly increase the professional and personal 

competencies of the individual and open up great opportunities for social mobility of 

modern youth. Most of these courses are taught independently in the framework of free 

time and require a certain methodology for the placement of educational content and 

automation of the learning process. The main task is to intensify the self-organization 

and self-motivation of modern youth, aimed, ultimately, on social mobility . 

It is necessary to study the activity of modern youth in such courses and how it 

affects social mobility. Does the person achieve his goals, and what obstacles are 

encountered in his way. 

Universities and colleges are key institutions for the formation of social mobility 

for modern youth. These youth educational institutions offer ample opportunities for 

social mobility, such as volunteering, interest clubs, student councils and various 

competitions and sporting events. 

I would like to share my experience with modern youth at the Yelabuga College 

of Culture. Work with youth begins with the admission stage as part of open house 

days. Where they talk in detail and in detail about specialties in all available areas of 

study and the infrastructure is shown. A large amount of work is being done through 

career guidance. After entering an educational institution, a young person opens 

extracurricular activities. 
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Youth in the framework of free time actively begins to participate in public life: 

they participate in competitions, get involved in project and volunteer work, visit 

government agencies, all this is done for further self-realization of student youth. 

To provide greater freedom in the educational process, modern information and 

educational portals are being introduced. Especially part-time students are provided 

with high-quality electronic educational content and access to this content is provided 

in the most convenient way. 

All these efforts are aimed at creating comfortable educational conditions for 

students and this is paying off. The number of students studying in two at once, 

sometimes even in three directions, is growing every year. The availability of 

educational content and free access to information allows most students to build a 

convenient learning path for themselves, and thereby create the conditions for 

expanding the areas of social mobility. 

As a result of increasing the rhythm of life, we see the transformation of man and 

society. The world around us is changing, and in this changing world, man, especially 

a young man, must find his place. 

For this, it is necessary for the younger generation to develop skills aimed at self-

education and self-organization. 

Summing up the above, it is necessary to say: it is the openness, nonlinearity of 

the modern educational space in which we create the conditions for free movement in 

society that can become fundamental in the process of socialization of a modern young 

man, a specialist in the future. 
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ВИХОВАННЯ У ДИТЯЧОМУ САДУ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ АУТИЗМУ 

 

Анотація. Розглянуто виховний процес в садку з дітьми раннього дитячого 

аутизму (РДА) як одним з найбільш важких видів емоційної патології, де 

клінічними категоріями цього синдрому є порушення емоційних зв'язків 

дитини з близькими дорослими, стереотипність поведінки, боязнь мінливості 

середовища, а також своєрідне мовне і інтелектуальне недорозвинення, не 

пов'язане, як правило, з первинною недостатністю цих функцій. Описуваний 

досвід роботи в дитячому садку по вихованню дітей з синдромом аутизму 

містить практичні рекомендації по їх адаптації до життя в сучасному 

суспільстві, наводяться приклади, пов'язані з включенням сім'ї в процес 

терапії, і психологічні рекомендації для здійснення корекційної роботи як 

вихователями, так і батьками по догляду дітей з РДА в домашніх умовах. 

Ключові слова: дитячий аутизм, ознаки, прояв, виховання. 
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Аутичні діти часто бояться всього нового. Саме тому будь-яка 

перестановка в будинку, зміна одягу, нова форма роботи можуть спровокувати 

істерику дитини. Іноді дитина може злякатися шматочка мила, пролитої на 

стіл води, компоту. На думку багатьох авторів в дошкільному віці у дітей 

зростає число неадекватних страхів. Багато хто боїться гуляти по вулиці, 

їздити в транспорті, залишатися одні в квартирі. Прагнення до «ритуалів», до 

стереотипної поведінці і рухів – своєрідний захист дитини з аутизмом, який 

бачить в навколишньому середовищі загрозу. Наявність специфічних страхів 

може бути пояснено тим, що аутичні діти сприймають предмети не цілісно, а 

на основі окремих ознак, вони частіше пасивні і неуважні, багато хто з них не 

можуть вчитися. Якщо у дитини низька мотивація до занять, то на перших 

порах дорослий може використовувати наступний прийом: брати руку дитини 

і спрямовувати її, наприклад, обводити пальчиком дитини геометричні фігури, 

контури об'ємних і намальованих предметів, при цьому чітко і багато разів 

повторюючи їх назви. Оскільки «аутизм» – медичний термін діагнозу, 

корекційна робота з дитиною повинна проводитися комплексно групою 

фахівців: лікарем, психологом, педагогами. Причому, головне завдання – не 

лікувати дітей (оскільки це неможливо), а допомогти їм адаптуватися в 

суспільстві. Існує дві групи дітей з аутизмом, у яких присутня симптоматика 

раннього дитячого аутизму (РДА): 

- група перша – діти, у яких атипова поведінка проявляється в дитячому і 

ранньому віці, може бути пов'язана з медичними проблемами, такими 

наприклад, як судоми, і проявлятися в рухах пальців, обертанні лопатей 

вентилятора, зачарованості світлом; у відмові від їжі, в проблемі з розумінням 

мови, ехолалії або у відсутності експресивної мови; 

- група друга – зазвичай більш старші діти, що демонструють істотну 

втрату придбаних раніше навичок. Використання мови і навичок соціальної 

поведінки можуть змінитися у них сильною дратівливістю, тривогою і появою 

стереотипних дій. Такий регрес може спостерігатися між 3 і 7 роками. І це є 
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ще однією причиною ускладнення в діагностиці. Ознаками розлади 

аутистичного спектру у дітей є: 

- незвичайна реакція на сенсорні подразники: кружляння, прив'язаність 

погляду до світіння предметів, чутливість до певних звуків, дотиків;  

- розлад харчової поведінки (відмова від їжі або висока вибірковість по 

параметру текстури і консистенції;  

- незвичайна гра з іграшками та іншими предметами, стереотипні дії 

(струшування іграшок і предметів);  

- повторювані рухи (скрипіння зубами, помах руками, розгойдування), 

незвичайні вокалізації (погрюкування, гудіння, горлові звуки);  

- явні труднощі при зміні звичного порядку речей або знайомого 

оточення; 

- недолік або відсутність змістовної комунікації; 

- розлад соціальної поведінки, що включає агресію, спалахи 

роздратування, значний непослух; 

- прояви синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), 

імпульсивність, тривожність, дратівливість; 

- аутоагресія (щипки, кусання, мотання і биття головою); 

- розлади сну; 

- певний регрес в історії розвитку, особливо в розвитку мови і соціальних 

навичок (відсутність зорового контакту, схильність до усамітнення). 

Іноді батьки помічають, що їхня дитина змінилася, він перестає 

використовувати знаки або слова для того, щоб пояснити, чого він хоче. Він 

цілком щасливий, коли один грає в дивні ігри (вибудовує іграшки в ряд або 

подовгу трясе іграшкою), і йому нікого більше не треба. Може їсти тільки 

деякі види продуктів, а пропозиція спробувати щось нове або навіть те, що 

подобалося йому раніше, викликає у нього істерику, не озивається, коли його 

звуть (чи чує він взагалі?), може дивитися на включену електролампочку не 

моргаючи, а якщо вимикається світло знову може проявлятися істерика. Всі 
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речі і меблі повинні бути розташовані так, як йому звично, варто пересунути, 

наприклад стілець, тумбочку, диван, дитина буде турбуватися, поки ці 

предмети не повернуться на місце. Деякі батьки губляться в здогадах, що ж 

сталося або відбувається, інші списують особливості поведінки на аутизм. 

Аутизм – розлад, який може відрізнятися за ступенем прояву. Багато 

симптомів схожі на симптоми синдрому дефіциту уваги і гіперактивності 

(СДУГ) і обсесивно-компульсивних розладів. Деякі симптоми, які характерні 

для аутизму, можуть проявлятися при синдромі «аутизма+Дауна» в рухових 

розладах, глибокої депресії, посттравматичному стресовому розладі, 

загостреної реакції пристосування або при надмірно високому рівні стресу, 

або в життєвій невпорядкованості. 

Серед дітей з аутизмом виділяються дві групи: з рисами аутизму, що рано 

проявилися (в дитинстві або на другому році життя) і старшого віку, коли в 

певному віці відбувається різка зупинка в розвитку або навіть відкативання 

назад. Ознаками проявлення аутизму у дітей можуть бути: 

- глядення без миготіння подовгу на вогні палаючих електролампочок, 

вентилятори, свої пальці;  

- нав'язливе повторення деяких рухів (смоктання пальців, безглузде 

махання руками);  

- відмова від деяких видів їжі;  

- труднощі з розумінням мови (справляють враження людей з вадами 

слуху або глухих);  

- труднощі з говорінням (використанням знаків), бездумним повторенням 

за дорослим або за телевізором окремих слів, але не спілкування.  

У таких дітей бувають і інші неврологічні прояви – ністагм (постійні рухи 

очей), припадки, труднощі з ковтанням, гіпотонія, відставання в загальній і 

дрібній моториці; у віці між 3 і 7 роками відбувається різка зупинка в розвитку 

або відкативання назад, що супроводжується підвищеною дратівливістю, 

початком нав'язливих проявив. До таких дітей потрібно пильну увагу, 



CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS  
 

127 
 

особливий підхід в плані сенсорної стимуляції та навчання. Насторожити 

батьків можуть такі чинники: 

- дитина уникає контакту очі в очі; занадто часто бере предмети в рот і 

облизує все підряд, жує одяг, не вміє грати з іграшками;  

- подобається дивитися прямо на палаючу лампочку; махає руками перед 

очима; відмовляється тримати предмети (одяг, ложку) і відмовляється від 

багатьох видів їжі;  

- любить розгойдуватися, битися головою об стінку або бортик ліжка, 

мукати, кричати;  

- не любить спілкуватися з людьми. 

Таким чином, аутизм – це не хвороба, а комплекс симптомів на підставі 

ряду ознак через дисфункції сенсорних каналів і чим раніше батьки звернуть 

увагу на аутистичні риси, тим більша ймовірність нормалізації поведінки 

дитини. У людини є 5 сенсорних каналів (звук, смак, дотик, нюх, і зір), кожен 

з них може бути гіперактівізірован або мало активізований. 

Звук. На звукові стимули аутисти часто занадто сильно реагують. Звуки 

можуть викликати у них біль і почуття дискомфорту. Батьки можуть помітити 

такі прояви:  

- дитина закриває вуха руками, щоб захиститися від звуків;  

- дитина виходить з-під контролю за певних умов, ховається в галасливих 

місцях;  

- невтішно плаче і зупинити це можна, якщо піти в менш гучне місце; 

- сильні звуки можуть негативно позначатися на сприйняття мови і на 

вміння говорити. 

Смак. Смак може викликати гіперчутливість до їжі з проявленням 

блювотного рефлексу. Недостатня чутливість призводить до відсутності 

апетиту, неможливість розмежування їстівних і неїстівних предметів або 

об'єктів. Через проблеми зі смаком і нюхом можуть виникнути серйозні 

проблеми з прийомом їжі і травленням. 
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Дотик. Дотик – здатність сприймати тактильні відчуття також може бути 

занадто сильно розвинений у дитини, в результаті чого розвивається відход в 

аутизм, неадекватні реакції на міцні обійми або на легкі дотики (лоскіт, 

відчуття від дотику тканини, з якої пошито одяг, шкарпетки, рукавички та від 

інших текстильних виробів), дискомфорт при стрижці або розчісуванні, при 

дотику до води певних температур, при дотику до деяких видів теплих або 

холодних поверхонь. Такий дискомфорт може бути характерний не тільки для 

шкіри дитини, але і для слизової (рота, носа), викликаючи підвищений 

блювотний рефлекс. 

Дотик також може бути гіпосензітівним, недостатньо розвиненим, це 

означає, що в мозок не надходять сигнали про будь-який дотик до тіла. 

Замість наявності гіперреакції відсутні реакції, наприклад на лоскіт. Батьки 

можуть зауважити, що дитина впала, вдарилася, але не прореагувала на це, не 

прореагувала на різницю в температурі (холод і тепло на вулиці), на різницю 

між теплою і холодною їжею, водою. 

Нюх. Гіперчутливість до запахів може стати причиною 

непередбачуваної поведінки дитини, таке як нюхання рук, обнюхування 

людей і предметів, відраза до їжі, блювотний рефлекс при певних запахах. 

Недостатня чутливість нюху призводить до відсутності апетиту, 

неможливістю розмежування їстівних і неїстівних об'єктів. 

Зір. У людини два типи зору – периферичний і центральний. 

Периферичний зір відповідає за те, що видно «по краях», центральний зір 

сприяє розгляданню деталі, іграшки, різних виробів, володіти можливістю 

розрізняти букви, цифри, вибудовувати рядки, колонки та інші фігури з 

вибудовуванням з них будь-які об'єкти. 

Коли є проблеми з периферичним зором, дитини з аутизмом 

подобаються висячи мотузки, серпантини, дроти, власні руки і пальці, вони 

відкривають і закривають ящики тумбочок, дверки шаф. Недостатнє або 
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надрозвинений центральний зір призводить до відсутності контакту 

поглядами, відсутності інтересу до книг, картинок, телебачення. 

Діти з діагнозом аутизм+Дауна синдром (аутизм+СД), як правило, 

відрізняються комбінацією перерахованих вище ознак, які можуть включати: 

занадто високу чутливість до легких дотиків і недостатню чутливість до 

міцних обіймах; занадто сильне реагування на звукові сигнали і стимули; 

занадто розвинений периферичний зір і слабо розвинений центральний зір. 

Тому існують різні підходи, як можна вчити дитину з синдромом 

«аутизм+СД» спілкуватися. Зокрема, це ті ж підходи з розвитку мовлення: 

«тотальна комунікація» (одночасне використання слів і знаків), використання 

малюнків-символів, технічних засобів для спілкування. Необхідно пам'ятати, 

що не тільки мова, але і спілкування в будь-якій формі, в т.ч. в формі знаків, 

допомагає розумовому розвитку дитини. Дитина може почати спілкуватися 

за допомогою знаків або малюнків і поступово перейти до використання 

звуків, а потім і слів.  

Іноді діти з синдромом «аутизм+СД» страждають від прихованих 

проблем зі здоров'ям (біль у вусі, отит, головний біль, зубний біль, синусит, 

гастрит, виразка, болі в області таза, глаукома і т. д.), Деякі особливості з 

поведінки можуть нагадувати риси аутизму, наприклад, прагнення поранити 

себе, дратівливість, агресивність. В такому випадку необхідно всебічно 

обстежити дитину. 

Діти з подвійним діагнозом зазвичай не дуже відрізняються в плані 

розвитку загальної моторики від дітей з СД. Фахівці відзначають, що такі діти 

повільніше вчаться, наприклад, стрибати і ходити по сходах з чергуванням 

ніг. Що потрібно знати і пам'ятати батькам дітей з діагнозом аутизм+СД: 

1. Дитина не вередує, вона не хоче вас доводити до нервового зриву. Всі 

особливості її поведінки пояснюються особливостями обміну речовин і 

функціонуванням сенсорних каналів. Все, що дитина робить, служить якоїсь 

мети. Якщо дитина вередує, подумайте, чого він хоче цим домогтися. 



CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS  
 

130 
 

2. Діти з синдромом «аутизм+СД» навчаються. Їм просто потрібно 

більше часу, якщо ставити реальні цілі і не створювати додаткових факторів 

стресу. 

3. Основні проблеми аутизму зводяться до трьох груп: проблема зі 

спілкуванням (контактами з людьми), проблема з промовою (розуміння мови 

і розмови, спілкування) і проблеми з поведінкою (нав'язливі повторювані 

руху та інше). 

4. Агресивність, істерики, непокора – це не симптоми дітей з синдромом 

«аутизм+СД». Зазвичай це всього лише сигнали, якими ваша дитина 

намагається передати інформацію про своє самопочуття, своїх потребах. Вам 

потрібна індивідуальна програма, щоб скорегувати особливості поведінки 

вашої дитини, не забуваючи вчити її тому, як потрібно себе вести, а не тільки 

зупиняти і говорити, що «так не можна». 

5. Часто міняйте рід діяльності і намагайтеся закінчити чергову гру на 

тому, що у дитини виходить, хваліть його, створюйте «ситуацію успіху». 

6. Використовуйте те, що дитині подобається, як стимули і як нагороди. 

7. Коли це можливо, надайте дитині можливість вибору, так як діти з 

подвійним діагнозом дуже засмучуються, коли розуміють, що нічого не 

вирішують і нічого не можуть змінити в своєму житті, що може привести до 

агресії. 

8. Структуруйте заняття, дотримуйтеся режиму дня. Чим більше 

передбачуваний ваш день, тим легше вашій дитині з подвійним діагнозом. 

Дітям з подвійним діагнозом важко пристосуватися до змін, тому починайте 

готувати їх заздалегідь. 

9. Дивіться дитині в очі. Іноді такі діти цього уникають, але намагайтеся 

домагатися погляду очі в очі. 

10. Намагайтеся давати чіткі інструкції, використовувати слова, що 

позначають конкретні речі. 
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Не завжди зрозуміло, чи чує вас дитина, чи слухає він вас або відволікся, 

або він просто не розуміє, чого ви від нього хочете. Тому необхідно 

застосовувати таку техніку: навчаючи дитину новим навичкам, спочатку 

дайте словесну інструкцію і почекайте приблизно 5 секунд. Якщо дитина 

починає виконувати завдання, похваліть його. Якщо немає ніякої реакції, 

покажіть, чого ви хочете, жестом, а потім особистим прикладом. 

Завжди давайте дитині час, щоб осмислити, чого від нього хочуть. Якщо 

дитина і тепер не реагує, допоможіть йому чисто фізично – візьміть його руки 

в свої і виконуйте завдання разом з ним. При цьому повторюйте «Робимо 

так». Не робіть все за дитину, пасивно тримайте його руку в своїй, 

домагайтеся участі дитини в процесі. 

Не давайте дитині неясних інструкцій («Будь розумницею», «Веди себе 

добре»), чітко говорите, чого ви від нього хочете. Не ставте йому риторичних 

запитань, якщо хочете про щось його попросити. Намагайтеся при цьому 

дивитися йому в очі. Не давайте кілька команд за один раз. Не давайте дитині 

команду, якщо немає часу зробити щось не поспішаючи. Не давайте дитині 

складних багатопланових завдань. Хваліть дитину за кожне виконане дрібне 

завдання. 

Будьте послідовні. Не давайте дитині завдання, якщо у вас немає часу на 

допомогу при виконанні завдання. Використовуйте поєднання вербальної 

(словесної), візуальної (зорової) інформації і особистого прикладу. 

У поведінці «аутиста» і «дауна» немає нічого спільного. Аутист живе в 

своєму світі, практично «не чує» інших, може бувати агресивним, апатичним, 

говорити про своє, не розуміючи, чого від нього хочуть в суспільстві і т.д. 

Він набагато важче в інтеграції з догляду. Даун в суспільстві, сім'ї спокійний, 

товариський і доброзичливий до всіх, з віком може займатися найпростішими 

видами діяльності, не дивлячись на слабоумство. 
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Визначеність концепції неперервної педагогічної освіти надає нормативно-

правова, законодавча бази, міжнародні документи із проблем розвитку 

неперервної освіти в умовах глобалізації та європейської інтеграції: Гамбурзька 

Декларація ЮНЕСКО; Рекомендації «Жити і навчатися заради благополуччя 

майбутнього: важливість навчання дорослих» CONFINTEA VI, 2009; Ічхонська 

декларація “Освіта– 2030”  (Incheon Declaration and Framework for Action, Paris, 

UNESCO Education 2030); World Education Forum, 2015, Неперервна освіта для 

дорослих (OECD, 2012); Освіта впродовж життя. Політика і стратегії” (UNESKO, 

2014); “Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання” 

(“Європа 2020”, 2010); Кваліфікована робоча сила – основа інтенсивного, 

стійкого та збалансованого зростання” (МОП, 2011); Педагогічна Конституція 

Європи, прийнята на ІІ Форумі ректорів педагогічних університетів 

європейського простору (2013); Програма Європейського парламенту навчання 

впродовж життя (2006); “Інвестиції в людський капітал” (OECD, 1998);  Цілі 

Сталого Розвитку до 2030, (ЦСР) № 4 в Підсумковому документі Саміту ООН 
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«Перетворення нашого світу: порядок денний в галузі сталого розвитку до 2030 

року» (прийнятий у 2015 і ратифікований Україною у 2016 р.); також 

загальнодержавних документів (Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2002), «Про дошкільну освіту», «Про професійний розвиток 

працівників» (2012), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 роки, Концепція впровадження медіа-освіти в Україні (2010) та інш. 

Погоджуємося з Н. Ничкало у тому, що багатоаспектний і глибокий 

комплекс актуальних, гострих, нерідко суперечливих і досить складних проблем 

неперервного професійного розвитку дорослих потребує реального розв’язання 

передусім, на міжнародному рівні [1].  

Так, Інчхонська декларація ЮНЕСКО від 2015 р., яка була прийнята у 

рамках Світового освітнього форуму сфокусована на п’яти сферах: право на 

освіту (забезпечення справедливої і всеосяжної якості освіти впродовж всього 

життя для всіх до 2030 року); рівність в освіті (рівний доступ до навчання, 

особливо для дівчаток і жінок, повинні стояти в центрі після 2015 року порядку 

денного, щоб розкрити весь потенціал всіх людей); інклюзивна освіта 

(інклюзивна освіта не тільки реагує і пристосовується до потреб кожного учня, а 

й впливає на ставлення до них суспільства – це гідний двосторонній процес); 

якість освіти (висока якість освіти, що надається навченими і підтримуваними 

вчителями, – це право всіх дітей, молоді та дорослих, а не привілей небагатьох); 

неперервне навчання, або навчання протягом життя (кожна людина на кожному 

етапі свого життя повинна мати можливості для безперервного навчання з метою 

набуття знань і навичок, необхідних їй для реалізації своїх прагнень та внеску до 

життя своїх громад). Отже, проблематика навчання дорослих розглядається в 

Інчхонській декларації в рамках навчання протягом життя [2]. 

«Порядок денний в галузі сталого розвитку до 2030» (Agenda for Sustainable 

Development), який містить 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), 169 завдань та 

низку індикаторів привертає увагу до питань, що стосуються проблематики 

навчання дорослих: упровадження концепції неперервної освіти вимагає 
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збільшення участі населення (насамперед тих, хто починає входити або вже 

увійшли до зони соціальних ризиків) в освітніх програмах. Наразі рівень участі 

населення віком до 70 років у формальних та неформальних видах навчання та 

професійної підготовки становить близько 9%. 

Серед акцентів в освіті дорослих, яким державам-членам необхідно 

приділити окрему увагу, Гамбурзька декларація ЮНЕСКО називає, зокрема, 

наступні: грамотність дорослих яка має виступати каталізатором для участі у 

соціальній, культурній, політичній та економічній діяльності, а також для 

навчання протягом усього життя; розширення прав жінок та їх всебічна 

інтеграція до соціально-економічного життя, що передбачає неприйнятність 

будь-яких спроб обмежити право жінок на грамотність, освіту та навчання; 

трансформація економіки, яка охоплює глобалізацію, зміни у моделях 

виробництва, зростання безробіття та труднощі забезпечення надійних засобів 

до існування; доступ до інформації; розвиток нових інформаційно-

комунікаційних технологій призводить до нових ризиків соціального та 

професійного вилучення для груп людей, які не можуть адаптуватися до цих 

змін. Тому одним з завдань освіти дорослих в майбутньому має стати мінімізація 

цих ризиків з тим, щоб інформаційне суспільство не втрачало увагу до людського 

виміру. 

В рамках системи міжнародних відносин, слід виділити розроблення 

Модельного закону про освіту дорослих, яким ще у 1997 р. були узагальнені та 

запропоновані такі терміни у цій сфері як «доросла особа, що навчається», 

«освіта дорослих», «андрагогіка» тощо.  

 Серед основних документів слід згадати про такі: 2000 р. – «Римські 

договора»;  2002 р. – «Резолюція з навчання протягом життя» (Resolution on 

Lifelong Learning); 2006 – «Навчання дорослих: ніколи не пізно навчатися» (Adult 

learning: It is never too late to learn);  2007 р. – «Завжди є слушний час для 

навчання» (It is always a good time to learn). Він містив перший робочий план з 

навчання дорослих (Action Plan on Adult Learning), який визначав першочергові 
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пріоритети у секторі навчання дорослих на період 2008 – 2010 рр..; 2016 – 

рекомендація Ради ЄС «Upskilling Pathways – Нові можливості для дорослих» 

(New opportunities for adults) 19 грудня 2016 та інш.  

Вивчення міжнародних документів уможливлює висновок про то, що 

освітні системи мають пристосуватися до нових реалій ХХІ ст., а безперервна 

освіта повинна стати головною політичною програмою громадянського 

суспільства, соціальної єдності і зайнятості. Неперервна освіта має вийти за 

рамки, котрі вже існують у багатьох країнах, а саме: відкрити можливості для 

всіх, ставлячи при цьому різні цілі, вдосконалення і розширення підготовки, 

безпосередньо пов’язаної з вимогами професійної діяльності, включаючи 

практичну підготовку. 

Разом з тим, в освітній політиці більшості країн пріоритет надається 

формальним програмам освіти дорослих і результатам ринку праці, а не 

неформальним програмам, які складніше піддаються оцінці результативності, 

насамперед на рівні спільноти. 

Надзвичайно важливим для нас є вивчення, узагальнення та систематизація 

міжнародного досвіду, його осмислення і пошук найбільш перспективних 

напрямів, які можуть бути адаптовані для правового поля України. Отже, 

здійснений нами з цією метою аналіз законодавчої бази Європейських країн та 

США й Канади у галузі освіти дорослих надав підстави для таких висновків. По-

перше, закони, що діють у правовому полі освіти дорослих, можна умовно 

об’єднати у дві групи. Перша – це законодавства, засновані на цілісному й 

конкретизованому сприйнятті цієї освітньої сфери. Наприклад, «Закон про освіту 

дорослих», прийнятий у США в 1966 році, Естонії у 1993 р., (нова версія 2009 

р.), Норвегії у 2009 р.; «Закон про освіту і навчання дорослих» (Республіка 

Косово, 2001); «Закон про подальшу освіту та навчання» (Велика Британія, 

2007), Закон «Про сприяння освіті дорослих» (Австрія, 1979) та ін. Друга група 

– це законодавства, в яких освітня практика, як предмет врегулювання, не 

підпадає у сферу застосування інших законів. Наприклад, «Закон про 
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неформальну освіту дорослих» – 1998 р., оновлений в 2010–2011 рр., «Закон про 

вищі народні школи» у Данії; «Декрет про урядові субсидії освіти дорослих» 

(Швеція, 1991); Закон «Про фонд «Освіта дорослих» (Ліхтенштейн, 1998); 

«Закон про приватні заклади професійної підготовки», що регламентує освіту 

дорослих, який набув чинності у Канаді в 2003 році та ін. Водночас, слід 

зазначити, що в окремих країнах законодавство у сфері освіти дорослих є 

надзвичайно потужним, розгалуженим й поєднує обидві групи законів. 

Наприклад, у Фінляндії діють Закон і Указ про професійне навчання дорослих 

(1998 р.), Закон про неформальну освіту дорослих, що набув чинності у 1998 р. 

та оновлений у 2010–2011 рр.; Закон і указ про добровільну просвітницьку 

діяльність (1998 р.), а також Закон про матеріальну підтримку в системі навчання 

дорослих (2000 р.), Закон і указ про професійну підготовку вчителів для 

дорослих (2003 р.). У Данії також система освіти дорослих регулюється 

сукупністю законодавчих актів. Так, у 1985 р. набув чинності один з перших 

законів «Закон про освіту робітників», що врегульовує освіту дорослих у країні. 

Окрім цього, у країні діють «Закон про освіту для дорослих іммігрантів» (1986), 

«Закон про спеціальну освіту для дорослих» (1991), Закон «Про оплачувану 

відпустку для навчання» (1992). У 1993 р. в країні було прийнято Закон «Про 

освіту для дорослих та подальше навчання». Декілька законів було розроблено 

урядом країни спеціально для матеріальної підтримки і заохочення дорослих до 

освіти і навчання, зокрема, «Закон про допомогу для освіти дорослих» (1989) [3]. 

Основу програм неперервної освіти в її європейській та американській 

редакціях складає орієнтація на розвиток окремих людей та повсюдне 

забезпечення цього розвитку за рахунок зняття вікових, соціальних і 

організаційних обмежень. Метою визначено – надання кожному індивідові 

проблемну область та сферу діяльності, необхідну для розвитку його ініціативи 

та формування його самостійного судження. 

У свою чергу, огляд певних політичних стратегій, які зосереджують увагу 

на навчанні та орієнтації освіти дорослих подано в  конкретних кейсах у шести 
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країн: Бельгії (Фландрії), Чехії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Словенії надає 

проект «TANDEM: Flexible pathways connecting VET and higher education, taking 

into account the requirements of the labor market» [4].  

Спільна реалізація чисельних програм міжнародного рівня, сприяла 

популяризації даної ідеї і в Україні. Акцентуємо увагу на пріоритетності, що 

здійснюється Україною у чотирьох ключових сферах: 1) економічний розвиток 

та ринкові можливості; 2) зміцнення інституцій та належне урядування; 3) 

сполучення, енергетична ефективність, навколишнє середовище та зміна 

клімату; 4) мобільність та контакти між людьми. 

          В контексті сказаного, особливої значущості набувають наукові 

дослідження даної проблеми. Вивчення і використання прогресивного досвіду 

міжнародного досвіду, в яких діє ефективна система нормативно-правових 

документів, націлених на освіту дорослих та їх професійний розвиток, створять 

необхідні теоретико-методологічні засади для розробки відповідних 

нормативних документів у вітчизняній практиці. 
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Abstarct. Trilingual education is the demand of the time in Kazakhstan today. The goal 

of this trilingual policy is to train people of Kazakhstan to be truly trilingual in order 

to be competitive and to have access to all possibilities, which the world offers to 

Kazakhstan today. Trilingual language policy is currently partially implemented in 

schools of Kazakhstan. It means school children speak three languages: Kazakh, 

Russian and English. It is hoped that scholars who are studying advantages and 

disadvantages of the trilingual education help parents, teachers and school children to 

gain a better understanding of this trilingual policy. The study could lead to some 

insightful and theoretical contribution to multilingual education in general.  

Keywords: trilingual education, trilingual language policy, cognition, cognitive 

development, perceive the world, interaction, sensory perception. 

 

Introduction  

Trilingual education is the demand of the time in Kazakhstan.  Young generation 

of the Republic have to speak three languages:  Kazakh, Russian and English as they 

are going to be competitive with the other young people of the world in the sphere of 

science and education.  
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Trilingual education is currently partially implemented in schools of Kazakhstan. 

The study of the trilingual education will contribute to a better understanding of the 

trilingual process at schools. When a learner learns a language he does not learn only 

words, phrases but he learns the culture and history of the people. By a language we 

mean people, by it we mean the whole history, culture and mentality of the people who 

speak that language. Speaking a language adds profound knowledge and experience to 

the cognitive development of a learner.     

    

General discussion 

What is cognition? 

If we speak of cognition we speak of two definitions as S.Meadows said “as the 

science of mental life” and “science of behavior ” (Meadows, 2001). Recent work by 

S.Meadows has shown that one level of cognition it is what people  have to think, learn, 

remember, understand, judge… etc; at another it is the system behind these different 

abilities. The study of reading   and writing processes in preschool and early school is 

a shining example of cognition.  

 

What is the cognitive development? 

Cognitive development refers to the way how an individual thinks, perceives and 

gains knowledge of his world as the result of different interaction. 

  Piaget was a Swiss scholar who studied children’s development at an early stage 

and observed their stage strategies. He stated that children learn from their language 

environment a lot.  

 Cognitive development according to Piaget is considered to be building blocks 

of thinking.  Blocks of thinking are mental units; he calls them schemes which are 

recognized as a set of reflexes.  

 Piaget divided children’s cognitive development into 4 stage theory:  

Stage theory 1: the object performance age – a newborn baby to two years of age. 

The child’s knowledge of the world depends upon his sensory perception and motor 

activity.  
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Stage theory 2: the pre-operational stage age – two years of age – to seven years. 

During the stage a child learns to use speech. 

Stage theory 3: the concrete stage age – seven years of the age to eleven years.  

Stage theory 4: the formal operation stage age – eleven years of the age and 

above… Children think of abstract perception. This stage is Piaget’s cognitive 

development stage. This stage is called scientific aspect of formal operational thinking.  

According to Jerome Bouner (J.Bruner, 1977), who was greatly influenced by 

Piaget considered the following distinctive modes: actions, pictures, words and 

numbers as symbolic means. He believes that actions, pictures and language words 

used by people help children interact and perform tasks.  

 That is why he thinks language is the most important mean of a child’s cognitive 

growth and learning. Through language they perceive the world and helps them to think 

and reason in the abstract. Adults need to use the language which children can 

understand. 

   Reading and writing are such activities which integrate physical, linguistic, 

cognitive and social processes. While Meadows S. describes writing process sha says 

that during writing, “movements in fingers, wrists, arms and shoulders, plus 

movements of the eyes and the head for monitoring writing have to be co-ordinated. 

These muscle movements have to be small, quick and precise because the brain cannot 

wait for one movement to be completed before the next is begun. Even at this level the 

brain must plan ahead to get the hand in the right position at the right place at the right 

time” (Meadows,2001). 

 Vygotsky (1962) points out that writing is a second – order symbol system as 

the letters stand for the spoken word – the object. Vygotsky underlines that writing as 

a speech act is the most difficult one for it bears a complex characteristic features.  

 

Conclusion 

All above said concern the mother tongue of children. Child’s mother tongue is 

the most important source of his cognitive development.  This study of the above 

mentioned scholars (Meadows, Bruner, Vygotsky and others) prove that children’s 
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mother tongue and their language environment are the most important means of their 

cognitive development and learning.  

  While learning a language (or acquiring the mother tongue) at the age of 7 

children go through a complex process of reading and writing.  

Vygotsky says “… для ребенка флгебра труднее чем арифметика. 

Письменная речь и есть алгебра речи, наиболее трудная и сложная форма 

намеренной и сознательной рчевой деятельности. Благодаря письменной речи  и 

грамматике ребенок в школе осознает, что он делает. Таким образом и 

грамматика и письмо дают ребенку возможность поднятся на всышую ступень в 

развити речи” (1934, 214-215). This output of his experimental research work gives 

an accent on the complex and difficult features of writing as a speech act in children’s 

mother tongue. While learning English children get acquainted through learning 

English with the culture, history and mentality of British people. School children will 

benefit a lot from trilingual education. The English language without saying becomes 

one of the means of their cognitive development. Children’s mother tongue and native 

culture serve as the basic while having a dialogue of two cultures:    Kazakh/Russian 

and English.  

 If writing and reading as speech acts are the most difficult ones in acquiring a 

mother tongue they should be the most difficult speech acts in the process  of learning 

English at an early stage.  

Teachers of English should keep this in their minds. Pre-school children and the 

first grade children have to go through reading and writing as the most difficult speech 

acts later when they master four speech skills in their mother tongue. They should be 

fluent in reading and writing in their mother tongue. Only then they will not mix up the 

alphabets, the word meaning and the grammar with their mother tongue. The English 

language with British people’s culture, history and mentality of the people will be the 

real mean of children’s cognitive development (Ayapova, 2001, 2003).     
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Социумом диктуются определенные требования к личности старшеклассника 

– это успешное освоение школьной программы, самоидентификация себя и выбор 

дальнейшего жизненного пути, а вместе с тем и профессии в которой он сможет в 

полной степени реализовать себя.  

Старший школьный возраст – ранняя юность 15 (или 14-16) лет – переходной 

период между подростковым и юношеским возрастом. Подросток стремительно 

вышел за рамки школьных интересов и почувствовал себя взрослым, разными 

способами пытается приобщиться к жизни старших. Но приобретя гораздо 

большую, чем раньше самостоятельность, он остался школьником, все еще 

зависящим от родителей. Остался он на уровне своей подростковой субкультуры. 

Фактически подростковый возраст – затянувшееся детство, из которого ребенок с 

большим трудом «вырастает». Новый возрастной этап – раннюю юность считают 

третьим миром, существующим между детством и взрослостью. При этом он 

должен разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь 

представление о будущей профессии и о конкретных способах достижения 

профессионального мастерства в избранной области. Это сама по себе сложная 

задача. Еще более она усложняется в наше время – переломный исторический 

период, когда рушатся выработанные предыдущими поколениями стереотипы 

ценности в частности представления о значимости образования и престижности 

той или иной профессии. [1] 
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Таким образом, перед психологом стоит задача, опираясь на свои знания и 

личный опыт выявить предрасположенность подростка к тому или иному виду 

деятельности. Для выполнения этой задачи психологу необходимо прибегнуть к 

задействованию широкого спектра методов включающих в себя: 1. наблюдения и 

беседы; 2. анкетирование и самоотчеты подростка; 3. психодиагностическое 

тестирование; 4. профориентационные игры. 

1. В процессе наблюдения за учебной деятельностью и внеучебными 

увлечениями подростка. Бесед с учебно-преподавательским составом школы, где 

обучается подросток, его одноклассниками, ближайшими товарищами по 

увлечениям. Родителями и другими членами семьи подростка, составляющими его 

ближайшее окружение, можно сделать первичные выводы о склонностях 

подростка и его предрасположенности к тому или иному виду деятельности, его 

успеваемости по гуманитарным или точным предметам школьной программы. 

Увлечениям и интересам подростка за пределами учебной школьной деятельности.  

2. Анкетирование и письменные самоотчеты подростка позволяют получить 

информацию о его личных предпочтениях и видении своего дальнейшего будущего 

желании связать свою жизнь, с каким либо видом профессиональной деятельности. 

Для этих целей мы рекомендуем использовать «Профориентационную анкету» 

Е.А.Климова. Данная методика предназначена для отбора на различные типы 

профессий в соответствии с квалификацией типов профессии и дает более полное 

представление о предрасположенности подростка к тому или иному виду 

деятельности. [2] 

Письменные самоотчеты подростка на тему каким я вижу свое будущее  с 

какой профессией я хочу связать  свою жизнь существенно дополнит уже 

имеющийся материал.  

3. Психодиагностическое тестирование. На данном этапе мы рекомендуем 

использовать методы проективной психодиагностики. Как известно, устойчивый 

интерес психологов к проективной диагностике, сохраняется уже более полувека. 

Различные проективные методики широко используются в практике исследования 
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личности во всех областях современной психологии. С их помощью не только 

получают какие-либо знания о личности. Нередко они служат рабочим 

инструментом для проверки тех или иных теоретических положений. 

Исследователи, обращавшиеся к проективной технике, единодушны в том, что в ее 

основе лежит извечно присущее человеку стремление истолковать явления и 

предметы окружающей действительности во взаимосвязи со своими желаниями, 

потребностями, чувствами, всем тем, что составляет закрытый мир личности, 

иногда на психологическом жаргоне называемый «Внутренними условиями».  

В свою очередь наиболее эффективным и действенным в контексте 

рассматриваемой темы, являются проективный тест Мартина Ахтнихта «ВВТ». 

Фото тест профессии представляет профконсультантам и психологам инструмент, 

который учитывает кроме языка, область восприятия. Фотографии действуют, 

непосредственно создавая непринужденную ситуацию тестирования, дают 

возможность стеснительным и неподготовленным клиентам таким образом 

выражать свои мысли. Ключ в принятии решений с целью получения 

основательных и долговременных результатов лежит не только в выборе 

отдельных фотографий, но и в применении ассоциативной технике исследующей 

мотивы выбора фотографий. [3] 

Таким образом, использование данной психодиагностической методики даст 

наибольший эффект, создав полную картину видения личности подростка, его 

самоидентификации и предпочтений в выборе профессии. 

4. Профориентационные игры. Игра «Выбери профессию и предположи свой 

уровень профессионального роста в перспективе на ближайшие 10 лет». Цель игры 

виртуально стимулировать ситуацию, заставляющую подростка задуматься о 

наиболее предпочтительных вариантах выбора профессии и наиболее вероятных 

реальных перспективах твоего профессионального роста с учетом ситуации на 

рынке труда, а также внешних факторов воздействия.  

Выбор профессии – это ответственный шаг для подростка, требующий 

всестороннего комплексного подхода. [4]  
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