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Вторинна медична допомога нада-
ється в амбулаторних або стаціонар-
них умовах лікарями відповідної спе-
ціалізації у плановому порядку або в 
екстрених випадках; передбачає на-
дання консультації, проведення діа-
гностики, лікування, реабілітації та 
профілактики хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних і фізіологічних станів; 
направлення пацієнта відповідно до 
медичних показань для надання вто-
ринної медичної допомоги з іншої спе-
ціалізації або третинної медичної до-
помоги. Надання вторинної медичної 
допомоги забезпечують заклади охо-
рони здоров›я: в стаціонарних умовах 
(багатопрофільні лікарні інтенсивного 
лікування, лікарні відновного, плано-
вого лікування, хоспіси, заклади се-
стринського догляду, спеціалізовані 
медичні центри), в амбулаторних умо-
вах (консультативно-діагностичні під-
розділи лікарень та медичні центри). 
Лікарні вторинної медичної допомоги 
розподіляються на п’ять типів: багато-

профільна лікарня інтенсивної допо-
моги (цілодобова медична допомога 
хворим з гострими станами, що потре-
бують високої інтенсивності лікування 
та догляду), лікарня планового ліку-
вання хронічних хворих (повторні 
курси терапії або доліковування без 
необхідності інтенсивних засобів і об-
ладнання щодо процедури лікування), 
лікарня відновного лікування (віднов-
лення здоров›я з метою попередження 
інвалідності та/або реабілітації інвалі-
дів), хоспіси (паліативна допомога), 
лікарня медико-соціальної допомоги 
(догляд та надання соціальної і паліа-
тивної допомоги хронічним хворих з 
мінімальним забезпеченням діагнос-
тичним та лікувальним обладнанням). 
На основі проведеного аналізу сучас-
них світових тенденцій з організації 
містобудівної мережі закладів вторин-
ної медичної допомоги можна в уза-
гальненому вигляді виділити наступні: 
пріоритет в організації багатопрофіль-
них лікарень інтенсивної допомоги без 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-
МІСТОБУДІВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ВТОРИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Булах І.В.
кандидат архітектури, доцент кафедри Дизайну архітектурного 
середовища, Київський національний університет будівництва 
і архітектури orcid.org/0000-0002-3264-2505; 
ResearcherID:V-4802-2018; Spin-код: 9274-0113

Ключові слова: містобудівна система, містобудівна мережа, 
заклад охорони здоров’я, архітектура.

Key words: city-planning system, city-planning network, health care institution, 
architecture.
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вікових обмежень; збільшення радіусів 
та кількості населення, що обслугову-
ється; зменшення кількості ліжкового 
фонду; скорочення термінів госпіталі-
зації; нові форми госпіталізації (ден-
ний стаціонар, «лікарня на дому», діа-
гностична та амбулаторна допомога); 
зменшення кількості госпітальних 
центрів та операційних відділень; ви-
користання зовнішніх постачальників 
неклінічних (немедичних) послуг 
(«аутсорсинг»); концентрація високо-
технологічної діяльності у великих лі-
карняних центрах з одночасним від-
ходом від низько-технологічних ліка-
рень; передача більшої кількості 
обов’язків від лікарів медсестрам; 
створення госпітальних мереж ліка-
рень; інтеграція в лікарні готелів для 
пацієнтів; розширення мережі хоспі-
сів. Вказані світові тенденції повинні 
враховуватись при розбудові нової ві-
тчизняної містобудівної мережі закла-
дів вторинної медичної допомоги і в 
першу чергу необхідно провести ре-
структуризацію лікарень у відповід-
ності до потреб госпітальних округів з 
розмежуванням функцій лікарень за 
ступенем медичної допомоги: інтен-
сивної, планової та лікування хроніч-
них захворювань, відновлювальної, 
паліативної та медико-соціальної до-
помоги.
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Широке застосовування у сучас-
ному будівництві шпонкових 
з’єднань (насамперед при зведенні 
збірно-монолітних конструктивних 
систем під соціальне житло), обумов-
лює увагу науковців до них. Однак 
існуючий стан розрахунку стиків, як 
правило, базується на емпіричній 
основі, не враховує повної сукупнос-
ті визначальних факторів і приво-
дить до суттєвої розбіжності з екс-
периментами.

У Полтавському національному 
технічному університеті імені Юрія 
Кондратюка запропоновано методику 
розрахунку міцності шпонкових сти-
ків  [1], яка базується на єдиній осно-
ві – варіаційному методі у теорії плас-
тичності бетону, враховує характер 
руйнування та сукупний вплив визна-
чальних факторів міцності й дозволяє 
здійснювати оптимальне проектуван-
ня стиків.

Кінематичну схему руйнування, на 
базі якої розв’язується задача міцності 
прямокутної залізобетонної (бетон-
ної) шпонки, наведено на рисунку  1. 
Обтиснення враховується як зовнішнє 

рівномірно розподілене за висотою 
шпонки навантаження σ  (існує мож-
ливість урахування обтиснення, котре 
прикладено не за всією висотою шпон-
ки, що виникає при згині плити).

Армування для одноярусного роз-
ташування арматури ( swA ) розгляда-
ється як зосереджене зовнішнє наван-
таження, за умови текучості арматури 
в стадії руйнування. При двоярусному 

Будівництво

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ БЕТОННИХ 
(ЗАЛІЗОБЕТОННИХ) ШПОНОК

Карабаш Л. В.
кандидат технічних наук, судовий експерт відділу будівельних, земельних 
досліджень та оціночної діяльності Полтавський науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр МВС України, м. Полтава, Україна

Ключові слова: шпонка, фактори впливу, міцність
Keywords: joint, factors of influence, strength
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Рисунок 1 – Кінематично можлива схема 
руйнування окремих прямокутних залізо-
бетонних (бетонних) шпонок при зрізі
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розташуванні арматури ( s sA A′= ) вра-
ховано нагельний ефект в арматурі 
нижнього ярусу [1].

Міцність шпонки при зрізі обчис-
люється за алгоритмом, наведеним на 
рисунку 2.

Таблиця 1.  
До визначення k

sh,f σ  при 0,25k kl h =  

cdfσ  ,
k

sh cdf fσ   
С12/15 С16/20 С20/25 С30/35 С32/40 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 

0,1 0,322 0,311 0,305 0,307 0,304 0,3 0,294 0,296 0,296 
0,2 0,401 0,395 0,39 0,391 0,39 0,387 0,384 0,385 0,384 
0,3 0,455 0,451 0,448 0,449 0,448 0,446 0,444 0,445 0,444 
0,4 0,489 0,487 0,486 0,486 0,486 0,485 0,484 0,484 0,484 
0,5 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,506 0,506 0,506 0,506 

 

Таблиця 2. До визначення k
sh,f σ  при 0,5k kl h =

 

cdfσ  ,
k

sh cdf fσ   
С12/15 С16/20 С20/25 С30/35 С32/40 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 

0,1 0,235 0,226 0,220 0,220 0,216 0,211 0,213 0,212 0,213 
0,2 0,305 0,299 0,295 0,295 0,292 0,289 0,290 0,290 0,290 
0,3 0,353 0,349 0,347 0,347 0,345 0,343 0,344 0,343 0,344 
0,4 0,384 0,382 0,381 0,381 0,380 0,379 0,379 0,379 0,379 
0,5 0,401 0,400 0,400 0,400  0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Таблиця 3.  
До визначення k

sh,sf  при 101swA = мм2 найчастіше армування залізобетонних шпонок 
здійснюється 2Ø8 А240С)

,
k

sh s cdf f   k

k

l
h

 
С12/15 С16/20 С20/25 С30/35 С32/40 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 

0,2 0,467 0,419 0,383 0,346 0,327 0,308 0,300 0,291 0,283 
0,3 0,419 0,373 0,338 0,302 0,285 0,266 0,259 0,250 0,243 
0,4 0,378 0,333 0,300 0,266 0,249 0,232 0,225 0,217 0,210 
0,5 0,342 0,299 0,268 0,236 0,220 0,204 0,198 0,190 0,184 
0,6 0,311 0,270 0,241 0,211 0,196 0,181 0,176 0,169 0,163 
0,7 0,284 0,246 0,218 0,190 0,176 0,162 0,157 0,151 0,145 
0,8 0,260 0,225 0,198 0,172 0,160 0,147 0,142 0,136 0,131 
0,9 0,240 0,206 0,182 0,157 0,146 0,134 0,129 0,124 0,119 
1,0 0,222 0,190 0,167 0,144 0,134 0,122 0,118 0,113 0,109 
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Для практичного використання ва-

ріаційного методу в інженерних розра-

хунках запропоновано таблиці 1 – 3 та 

рисунок  3, за допомогою яких можна 

визначити міцність залізобетонних 

k
sh,sf  (бетонних k

sh,cf  та обтиснутих 

k
sh,f σ ) шпонок залежно від співвідно-

шення розмірів шпонки k kl h , класу 

бетону замонолічування, рівня обтис-

нення cdfσ та площі поперечної ар-

матури swA .

Граничне навантаження одношпонко-

вого стику 
k k

sh sh shV f A= , де sh k kA b h=  – 

площа зрізу ( kb  – ширина шпонки).

 Кінематична схема 

Дано: 
cdf , ctdf , kb , kh , kl , sw s sА А А′= + , σ  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 12 0,25 1 ...u ctd

tg tgq m B k tg ktg k tg f k tg
tg tg tg tg

α ββ β β α
α β α β γ

  = − + + − − × + + × +     + + 

 

де k
u shq f γ= , kk hl=γ , cd ctdm f f= − , ( )( )21 1 3B χ χ= + − , ctd cdf fχ = . 

 

Знайти: uq  

Невідомі: α, β, yx VVk /=  

 

Обтиснута шпонка 
 
 
kσ+  

Армована посередині 
висоти 

 
ywd sw

k k

f A k
b h

+  

 

Армована у два яруси з урахуванням 
нагельного ефекту арматури 

нижнього ярусу 
2

21
4

ywd s ywd s в

k k k k в

f A k f A k k
b h b h k

′  
+ + + 

 
, 

де кв=0,338 у випадку важких бетонів і 
кв=0,284 при бетонах на пористих 
заповнювачах. 

 

Метод Ньютона 
min uq→  

 

Додаткові умови: 
∑ = 0BM , ∑ = 0oM ,∑ = 0DM  

 
Рисунок 2 – Алгоритм для визначення граничного навантаження бетонної 
(обтиснутої, залізобетонної) прямокутної шпонки
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Висновок. На основі варіаційного 
методу теорії пластичності бетону роз-
роблено загальну методику розрахун-
ку міцності залізобетонних (бетонних) 
шпонок, яка базується на розгляді спе-
цифіки напруженого стану зони руй-
нування та враховує основні визна-
чальні фактори: характеристики міц-
ності бетону fcd і fctd, співвідношення 
глибини та висоти шпонок k kl h , сту-
пінь обтиснення σ, особливості арму-

вання (характер розташування арма-
тури за висотою шпонки, нагельний 
ефект у ній). Розроблені графіки і та-
блиці спрощують використання мето-
дики в інженерних розрахунках.

Література
1. Карабаш Л.В. Міцність прямокутних 

залізобетонних шпонок з урахуванням 
особливостей армування і обтиснення. 
Дис. …  канд. техн. наук: 05.23.01. П., 
2011. с. 186 
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sh c cdf f

k kl h

Рисунок 3 – До визначення відносної міцності прямокутних бетонних шпонок 
k
sh,c cdf f
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Інтенсифікація свинарства у зна-
чній мірі визначається раціональним 
використанням наявного генофонду 
порід, сучасних технологій виробни-
цтва, культурою ведення галузі, засто-
суванням зоотехнічних прийомів, які 
сприяли б прояву породних та індиві-
дуальних особливостей, формуванню 
високої продуктивності, міцної кон-
ституції, пристосованості до тривало-
го використання [6]. В Україні на су-
часному етапі розвитку галузі свинар-
ства є всі можливості для використан-
ня високопродуктивних материнських 
і батьківських форм вітчизняної і за-
рубіжної селекції, які вже сьогодні 
можна ефективно використовува-
ти [7]. Вивчення питання ефективнос-

ті схрещування свиней різних порід 
дає можливість здійснити відбір най-
цінніших тварин для підвищення їх 
продуктивності і рентабельності галу-
зі свинарства.

Доведено вірогідне підвищення жи-
вої маси, середньодобових приростів, 
індексу рівномірності росту та відгоді-
вельних якостей у помісних свиней 
(велика біла × ландрас) порівняно із 
чистопородними тваринами великої 
білої породи [2].

Використання для відгодівлі поміс-
них тварин поєднання ландрас × дю-
рок порівняно з чистопородними лан-
драсами забезпечує вірогідно вищі 
значення живої маси та показників 
відгодівельних якостей. Помісі також 

ОЦІНКА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОСТУ ТА 
ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ 
РІЗНИХ ПОРОДНИХ ПОЄДНАНЬ

Баркарь Є.В.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент  
Миколаївський національний аграрний університет
Дехтяр Ю.Ф.
кандидат сільськогосподарських наук  
Миколаївський національний аграрний університет

Проаналізовано закономірності росту та відгодівельні якості молодняку сви-
ней різних породних поєднань. Встановлено, що схрещування свиноматок вели-
кої білої породи із кнурами-плідниками порід ландрас, дюрок та п’єтрен забез-
печує вірогідне підвищення живої маси, середньодобових приростів та відгоді-
вельних якостей у помісних тварин, а найвищі значення цих показників отрима-
но по помісях поєднання порід велика біла та п’єтрен.

Ключові слова / Keywords: свині / pigs, велика біла порода / large white breed, 
ландрас / landrace, дюрок / duroc, п’єтрен / pietrain, схрещування / crossbreeding, 
жива маса / live weight, ріст / growth, відгодівельні якості / feeding qualities.
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відрізняються вірогідно вищими ін-
тенсивністю формування та напругою 
росту у відгодівельний період [1].

Встановлено, що найбільш рента-
бельною в умовах сучасної промисло-
вої технології буде відгодівля молодня-
ка, який одержаний під час схрещу-
вання свиноматок 1/2  велика біла × 
дюрок) з кнурами породи п’єтрен ан-
глійського походження [5].

Найвищі статистично вірогідні пе-
реваги над чистопородними тварина-
ми великої білої породи за живою ма-
сою, середньодобовими приростами і 
відгодівельними якостями отримано 
по групі нащадків від парування по-
місних свиноматок поєднання велика 
біла × ландрас з кнурами-плідниками 
породи п’етрен [3].

На відміну від традиційної схеми 
отримання фінального відгодівельно-
го молодняку ((велика біла × ландрас) 
× дюрок), запропоновані науковцями 
поєднання є більш продуктивнішими. 
Так, у молодняку свиней, отриманого 
від поєднання свиноматок «F1» (велика 
біла × ландрас) з помісними кнурами 
(дюрок × п’єтрен) – «кантор», відміче-
но найвище значення середньодобо-
вих приростів – 777,5 г, що обумовило 
і найменші витрати кормів – 3,38 корм. 
од. [4].

Отже, аналіз сучасного виробни-
цтва свинини вказує на те, що най-
більш інтенсивно виробництво відбу-
вається за рахунок використання по-
рід, які здатні проявити високу про-
дуктивність та життєздатність. Тому 
вивчення питання ефективності схре-
щування свиней різних порід, особли-

во іноземного походження, дає мож-
ливість здійснити відбір найцінніших 
тварин для підвищення продуктив-
ності та рентабельності галузі в умовах 
сучасної промислової технології [5].

Дослідження було проведено в умо-
вах сільськогосподарського виробни-
чого кооперативу (СВК) «Агрофірма 
«Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського ра-
йону Миколаївської області. Було 
сформовано чотири групи тварин із 
60 основних свиноматок великої білої 
породи (по 15 голів в групі): І група – 
контрольна (чистопородні тварини ве-
ликої білої породи); ІІ група – дослідна 
(поєднання велика біла × ландрас); ІІІ 
група  – дослідна (поєднання велика 
біла × дюрок (внутрішньопородний 
тип української селекції «Степовий»)); 
IV група (поєднання велика біла × 
п’єтрен). Із отриманого від свинома-
ток досліджуваних груп молодняку 
було сформовано чотири групи тварин 
аналогів за віком та живою масою по 
100  голів: чистопородні (велика біла) 
та помісні (1/2  велика біла × 1/2  лан-
драс; 1/2  велика біла × 1/2  дюрок; 
1/2  велика біла × 1/2  п’єтрен). По до-
сліджуваних групах вивчено вікову ди-
наміку живої маси і приростів та від-
годівельні якості (вік досягнення жи-
вої маси 100 кг, середньодобовий при-
ріст на відгодівлі та від народження).

Було проведено аналіз вікової дина-
міки живої маси свиней контрольної 
та дослідних груп (табл.1). Встановле-
но, що свині другої дослідної групи 
статистично вірогідно переважають 
тварин контрольної групи за живою 
масою у віці одного місяця на 0,4  кг 
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(р<0,05). Аналогічні висновки можна 
зробити при аналізі даних четвертого, 
п’ятого та шостого місяців – переваги 
тварин другої дослідної групи над сви-
нями контрольної групи складають 
2,2 кг (р<0,05), 3,0 кг (р<0,05) та 5,8 кг 
(р<0,001) відповідно. Слід також від-
мітити, що свині третьої дослідної гру-
пи характеризуються вірогідно вищи-
ми значеннями живої маси порівняно 
із тваринами контрольної групи та пе-
реважають їх за живою масою при на-
родженні на 0,09 кг (р<0,05), у віці од-
ного місяця  – на 0,5  кг (р<0,01), двох 
місяців – на 1,4 кг (р<0,05), трьох міся-
ців – на 1,5 кг (р<0,05), чотирьох міся-
ців – на 2,5 кг (р<0,01), п’яти місяців – 
на 4,6 кг (р<0,01) та шести місяців – на 
7,9 кг (р<0,001) відповідно.

Аналогічні висновки можна зроби-
ти при проведенні порівняльного ана-
лізу живої маси свиней контрольної та 
четвертої дослідної груп. Переваги 
свиней четвертої дослідної групи над 
контролем за живою масою при наро-
дженні складають 0,14  кг (р<0,01), у 
віці одного місяця  – 0,8  кг (р<0,001), 

двох місяців  – 1,7  кг (р<0,01), трьох 
місяців – 1,8 кг (р<0,05), чотирьох мі-
сяців – 3,0 кг (р<0,01), п’яти місяців – 
6,0  кг (р<0,001) та шести місяців  – 
9,1 кг (р<0,001) відповідно.

З метою вивчення впливу спадко-
вості кнурів-плідників на мінливість 
живої маси свиней у різному віці було 
використано методику однофактор-
ного дисперсійного аналізу. За резуль-
татами проведено аналізу доведено 
наявність статистично вірогідного 
впливу схрещування свиноматок ве-
ликої білої породи із кнурами-плідни-
ками порід ландрас, дюрок та п’єтрен 
на мінливість живої маси нащадків 
при народженні (η2=13,1%), у віці од-
ного (η2=23,3%), чотирьох (η2=15,0%), 
п’яти (η2=20,4%) та шести (η2=40,4%) 
місяців.

Нами також було проаналізовано 
вікову динаміку середньодобових при-
ростів живої маси контрольної та до-
слідних груп свиней (рис.1).

У віковий період 0-1  місяці свині 
третьої та четвертої дослідних груп 
характеризуються вірогідно вищими 

Таблиця 1 
Динаміка живої маси контрольної та дослідних груп свиней, XSX ±  (кг)
Жива маса Група

І
контрольна 
(n=100)

ІІ
дослідна 
(n=100)

ІІІ
дослідна 
(n=100)

ІV
дослідна 
(n=100)

При народженні 1,27±0,023 1,34±0,036 1,36±0,041* 1,41±0,036**
У віці 1 місяць 7,2±0,14 7,6±0,15* 7,7±0,13** 8,0±0,19***

2 місяці 17,1±0,37 18,2±0,44 18,5±0,48* 18,8±0,46**
3 місяці 31,3±0,44 32,6±0,52 32,8±0,58* 33,1±0,61*
4 місяці 52,1±0,62 54,3±0,66* 54,6±0,68** 55,1±0,88**
5 місяців 74,0±0,96 77,0±1,18* 78,6±1,10** 80,0±1,43***
6 місяців 94,6±0,87 100,4±1,10*** 102,5±1,22*** 103,7±1,31***

Примітка: тут і далі: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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значеннями середньодобових прирос-
тів живої маси та переважають тварин 
контрольної групи на 13,5 г (р<0,01) та 
24,2 г (р<0,001) відповідно. Аналогічні 
висновки можна зробити при аналізі 
даних вікового періоду 4-5  місяців  – 
перевага тварин третьої та четвертої 
дослідних груп над контрольною скла-
дають 72,2 г (р<0,01) та 102,2 г (р<0,001) 
відповідно. У вікові періоди 1-2  та 
2-3  місяців статистично вірогідні різ-

ниці між свинями контрольної та до-
слідних груп за величиною середньо-
добових приростів живої маси відсут-
ні (р>0,05). У вікові періоди 3-4  та 
5-6  місяців свині всіх дослідних груп 
статистично вірогідно переважають 
тварин контрольної групи.

В результаті аналізу відгодівельних 
якостей свиней контрольної та дослід-
них груп встановлено, що чистопород-
ні свині великої білої породи (контр-

Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів живої маси контрольної та дослідних 
груп свиней, г
Таблиця 2 
Відгодівельні якості свиней контрольної та дослідних груп, 

XSX ±
Показник Група

І
контрольна 
(n=100)

ІІ
дослідна 
(n=100)

ІІІ
дослідна 
(n=100)

ІV
дослідна 
(n=100)

Вік досягнення живої маси 100 кг, 
днів

187,0
±1,41

179,5
±1,87**

178,0
±1,53***

176,5
±2,05***

Середньодобовий приріст на від-
годівлі, г

702,6
±5,36

752,6
±7,72***

774,8
±8,38***

783,7
±8,41***

Середньодобовий приріст від 
народження, г

518,3
±4,70

550,1
±5,92***

561,9
±6,59***

568,1
±7,11***
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ольна група) статистично вірогідно 
поступаються тваринам другої, тре-
тьої та четвертої дослідних груп за ві-
ком досягнення живої маси 100  кг на 
7,5  днів (р<0,01), 9,0  днів (р<0,001) та 
10,5 днів (р<0,001) відповідно (табл.2).

Найнижчі значення середньодобо-
вих приростів на відгодівлі виявлено 
по контрольній групі (702,6 г), перева-
ги тварин другої, третьої та четвертої 
дослідних груп складають 50,0  г 
(р<0,001), 72,2  г (р<0,001) та 81,1  г 
(р<0,001) відповідно.

Аналогічні висновки можна зроби-
ти, аналізуючи дані середньодобових 
приростів від народження: переваги 
тварин другої, третьої та четвертої до-
слідних груп над контролем станов-
лять 31,8 г (р<0,001), 43,6 г (р<0,001) та 
49,8 г (р<0,001) відповідно.

Було також проаналізовано вплив 
спадковості кнурів-плідників на від-
годівельні якості свиней досліджува-
них груп (табл.3).

Встановлено вірогідний вплив на 
мінливість віку досягнення живої маси 
100 кг – частка впливу сягає 27,9%, се-
редньодобових приростів на відгодівлі 
та від народження  – частки впливу 
складають 55,2 та 41,0% відповідно.

Отже, схрещування свиноматок ве-
ликої білої породи із кнурами-плідни-
ками порід ландрас, дюрок та п’єтрен 

забезпечує вірогідне підвищення жи-
вої маси та приростів у помісних тва-
рин, а найвищі показники як живої 
маси так і середньодобових її прирос-
тів отримано по помісях поєднання 
порід велика біла та п’єтрен. Також ві-
рогідно вищими значеннями вказаних 
показників відрізняються помісі поєд-
нання порід велика біла та дюрок (вну-
трішньопородний тип української се-
лекції «Степовий»).

Схрещування свиноматок великої 
білої породи із кнурами-плідниками 
порід ландрас, дюрок та п’єтрен віро-
гідно підвищує відгодівельні якості 
молодняку свиней особливо поєднан-
ня порід велика біла × дюрок та велика 
біла × п’єтрен.
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Ендокринна система включає в 
себе: гіпоталамус, статеві залози, над-
нирники, підшлункову залозу, щито-
видну залозу, гіпофіз.

Певна частина ендокринних клітин 
зібрана в єдине ціле. Вони формують 
залози внутрішньої секреції і назива-
ються гландулярним апаратом. Вони 
координують і регулюють функціо-
нальність майже всіх органів і систем 
організму, забезпечують його адапта-
цію до змін умов середовища: зовніш-
ніх і внутрішніх [1].

При порушенні функцій ендокрин-
них залоз відбуваються виражені роз-
лади в організмі. Порушення обмінних 
процесів виникає з різних причин. 
Основна з них незбалансована годівля. 
Одним із шляхів балансування раціо-
нів годівлі та зменшення собівартості 
виробництва кормів є застосування 
різноманітних кормових добавок [2].

Метою наших досліджень було ви-
вчити використання досліджуваного 
препарату на морфологічні показники 
наднирників у піддослідних свиней.

Методика та методи досліджень. 
Для дослідження ефективності ви-

користання в раціонах свиней на від-
годівлі білково вітамінної мінераль-
ної добавки ПКД-10  та трикомпо-
нентного ферментного препарату на 
різних за поживною цінністю раціо-
нах було проведено науково-госпо-
дарський дослід. Дослідження про-
водились на чотирьох групах-анало-
гах свинок великої білої породи, по 
15  голів в кожній. Початкова жива 
маса становила 26,4  кг. Тварини 
контрольної групи одержували 
0,5 кг пшеничної дерті, 1,5 кг ячмін-
ної дерті, 0,1 кг соєвого шроту, 0,1 кг 
різнотравного сінного борошна, 3 кг 
бурякового жому [3]. В другій до-
слідній групі 100  г соєвого шроту 
замінювали 200 г ПКД–10. Тваринам 
третьої дослідної групи до основно-
го раціону додавали 2,2 г трикомпо-
нентного ферментного препарату, а 
піддослідні свинки четвертої групи 
замість 100 г соєвого шроту одержу-
вали 200 г ПКД –10 і 2,2 г трикомпо-
нентного ферментного препарату.

Результати досліджень. Досліджен-
ня показали, що у відповідь на згодову-
вання трикомпонентного ферментного 
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препарату та кормової добавки ПКД–
10  у поєднанні з ним спостерігається 
збільшення маси надниркових залоз, а 
це пов’язано із підвищенням їх функці-
ональної активності, характерної для 
стану напруги (таблиця 1).

Клубочкова зона кори наднирників 
свиней дослідних груп містила ядер 
менше порівняно з контрольною гру-
пою. У четвертій групі зменшення 
було вірогідним (P < 0,05). Збільшення 
розмірів та об’єму ядер порівняно з 
контрольною групою спостерігалося у 

тварин третьої групи (P < 0,001). У чет-
вертій групі ці показники були майже 
на рівні контролю. Таким чином об’єм 
каріоплазми на одиницю площі у чет-
вертій групі був на рівні контролю, що 
свідчить про перебудову структур сви-
ней вказаної групи з метою компенса-
ції функції, а у тварин третьої групи із 
збільшенням діаметра та об’єму ядер 
збільшувалася кількість каріоплазми, 
що вказує на посилення мінералокор-
тикотропної функції клубочкової 
зони.

Таблиця 1 
Морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней
Показники Групи тварин

1–контрольна 3–дослідна 4–дослідна
Маса, г 6,67±0,07 7,02±0,54 7,12±0,51
Клубочкова зона
Кількість ядер на 1 мм2, шт. 6703±58 6387±34 6410±98*
Діаметр ядер, мкм 4,60±0,05 5,12±0,05*** 4,60±0,05
Об’єм ядер, мкм3 50,90 70,19 53,20
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис. 
мкм3

341 442 341

Пучкова зона
Кількість ядер на 1 мм2, шт. 7756 ± 50 7575±358 7440±488
Діаметр ядер, мкм 4,89 ± 0,06 4,64±0,06** 4,99±0,05
Об’єм ядер, мкм3 61,15 52,24 64,98
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис. 
мкм3

474 395 483

Сітчаста зона
Кількість ядер на 1 мм2, шт 8755 ± 114 8534±207 8833±44
Діаметр ядер, мкм 5,31 ± 0,3 5,40±0,07 5,05±0,07**
Об’єм ядер, мкм3 78,30 82,35 67,35
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис. 
мкм3

685 702 594

Мозкова речовина
Кількість ядер на 1 мм2, шт. 5554 ± 76 5893±292 5786±359
Діаметр ядер, мкм 5,92 ± 0,06 5,18±0,06*** 4,80±0,05***
Об’єм ядер, мкм3 108,50 72,69 57,83
Кількість каріоплазми на 1 мм2, тис. 
мкм3

602 428 334
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У пучковій зоні кори, гормони якої 
мають відношення до регуляції вугле-
водного обміну у свиней усіх груп кіль-
кість ядер залишалась майже на одному 
рівні. Вірогідні зміни спостерігались у 
тварин третьої дослідної групи і одер-
жували ферментний препарат на фоні 
незбалансованого раціону, вони зводи-
лись до зменшення розмірів ядер 
(P<0,001) відповідної кількості каріо-
плазми. Отже, можна припустити що у 
свинок третьої групи проходило галь-
мування глюкокортикоїдної функції 
пучкової зони кори наднирникових за-
лоз. Однак це не супроводжувалось 
зменшенням середньодобових прирос-
тів тварин, а тому зазначені зміни ма-
ють пристосувальний характер.

При збагаченні раціону піддослідних 
свиней кормовою добавкою ПКД–10  в 
поєднанні з ферментним препаратом ві-
рогідних змін у досліджуваних структу-
рах пучкової зони кори не відмічено.

Певні адаптаційні зміни до кормо-
вих факторів відбувалися і в сітчастій 
зоні наднирників, яка продукує статеві 
гормони. Кількість ядер в цій зоні та їх 
розміри у тварин всіх груп порівняно з 
іншими зонами дещо збільшились.

Висновки:
Таким чином об’єм каріоплазми на 

одиницю площі у четвертій групі був 

на рівні контролю, що свідчить про 
перебудову структур свиней вказаної 
групи з метою компенсації функції, а у 
тварин третьої групи із збільшенням 
діаметра та об’єму ядер збільшувалася 
кількість каріоплазми, що вказує на 
посилення мінералокортикотропної 
функції клубочкової зони.

В мозковій речовині наднирників 
свиней третьої та четвертої групи від-
мічається збільшення кількості ядер 
на 1  мм2  в порівнянні з свиньми 
контрольної, яке супроводжується ві-
рогідним зменшенням їх розмірів 
(P<0,001) в обох дослідних групах. 
Структурні зміни в мозковій речовині 
наднирників свідчать про зниження її 
функції.
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Математичні вимірювання для ви-
вчення форм і рухів фізичних об’єктів 
шляхом оптичних аберацій, культиву-
вали найбільші розуми давнини і вони 
досі вивчаються сучасниками. За до-
слідженням Жана Француа Нікерона 
(Jean-François Niceron, 1613–1646), ви-
користання таких світлових аберацій 
(астрономічних) дали змогу створюва-
ти «загадкову перспективу», або штуч-
ну магію чудових ефектів («la 
perspective curieuse ou magie artificielle 
des effets merveilleux» Paris, 1638). Фун-
даментальна праця Нікерона, який, 
крім абстрактного і загального спосо-
бу перспективи, за допомогою оптики, 
шляхом прямого бачення; катоптрики 
(la catoptrique) за допомогою відобра-
ження плоских, циліндричних і коніч-
них дзеркал; та діоптрики (la 
dioptrique), заломлення кристалів – 
практично дослідив, як створювати і 
будувати всі види деформованих фі-
гур, що прочитуються і виявляються в 
достатній пропорції лише з однієї точ-
ки зору. Нікерон у передмові зазначив, 
що використання оптики дає нам ве-

ликі переваги для зростання наук та 
досконалості мистецтва; і – що найці-
кавіше – підмітив, що це приємна роз-
вага для задоволення найшляхетніших 
наших почуттів [7]. Ми не даремно 
виділили у Нікерона жагу до розваги 
(гри) через оптичні ілюзії. Йоган Гей-
зинга у праці «Homo ludens» (1939 р.) 
зазначає: «Одвічному парадоксу сво-
боди, реально досяжною лише на уяв-
ній лінії горизонту, дає вражаючий 
дозвіл феномен гри. Людина є люди-
ною лише доти, доки вона має здат-
ність по своїй волі виступати і пере-
бувати суб’єктом гри … “После изгна-
ния из рая / человек живет играя” (Лев 
Лосев)» [6, с.9]. Однак перед тим, як 
досліджувати феномен оптичних абе-
рацій, що в Нікерона досягли статусу 
явища анаморфозу, ми спробуємо 
прослідкувати витоки, ґенезу явища та 
етапи її трансформації у Вітрувіан-
ських текстах.

Автори минувшини, які мали спра-
ву з оптикою, стверджували, що прак-
тична геометрія запозичує з астроно-
мії інструменти для вимірювання до-

ПОД-СЕКЦИЯ 2. Изобразительное искусство.

ҐЕНЕЗА ЯВИЩА АНАМОРФОЗУ ТА ЕТАПИ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ: ВІТРУВІАНСЬКИЙ ПРИЙОМ
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вжини, ширини, висоти і глибини про-
стору. Вітрувій у «De architectura libre 
decem» (I ст. по Р. Х.) першим із відо-
мих нам античних письменників почне 
описувати закони зорового сприйнят-
тя через так звані перспективні візу-
альні промені, що згодом, через віки, 
трансформуються у явище анаморфо-
зу, своєрідну техніку фантомних форм. 
«Отже, набагато правильніше, на нашу 
думку, буде вважати, що подібно до 
того, як тепло викликає і тягне до себе 
всі речі, і ми бачимо, що і плоди, грію-
чись, сходять із землі догори, так само 
і пари води від джерел здіймаються 
райдугами до неба, так на тій же під-
ставі і потужний вплив сонця, випус-
каючи свої промені, що розходяться 
по трикутнику, притягує до себе йдучи 
слідом планети… Промені сонця тяг-
нуться в світі по прямих лініях, у ви-
гляді сторін рівностороннього трикут-
ника, тобто не більше, не менше як до 
п’ятого від нього знака. А якби проме-
ні, розливаючись по всьому світу, роз-
ходилися по колах, а не сягали за пря-
мими лініями, у вигляді трикутника, 
то палали б найближчі тіла» [2, с.172]. 
Вітрувій, описуючи атмосферні спо-
стереження, створив припущення 
щодо трикутної та круглої форми світ-
лових променів, що починаючи з 
1638  року ввійдуть і в «магічну» пер-
спективу: оптичних (прямого бачення, 
візуальна форма променів утворює 
трикутник) та катоптричних (візуаль-
на форма променів утворює коло. 
Інакше кажучи, Вітрувій допускає від-
носне наближення точки спостережен-
ня в міру збільшення масштабу. Мож-

на було б очікувати, що ці корективи 
стосуються як горизонтальних, так і 
вертикальних розмірів. Однак, вияв-
ляється, що це не так. Причина такої 
уявної аномалії, можливо, полягає в 
наступному. Для горизонтальних роз-
мірів наші враження перевіряються 
постійним зіткненням з об’єктами. 
Коли ж справа стосується вертикаль-
них, тобто нашої оцінки висоти речей, 
то тут судження наше має справу з 
об’єктами менш доступними, які 
сприймаються безпосередньо оком. Як 
би там не було, але Вітрувій переслідує 
саме оптичні пропорції, і коли він по-
рушує простоту пропорцій, він як раз і 
прагне до створення ілюзії цієї про-
стоти [2, с.240]. Коментарій Даніеле 
Барбаро з цього приводу підтверджує, 
що Вітрувій розробив чудовий закон 
[оптики]: «Цей закон оснований на 
перспективі, згідно якій зорові проме-
ні виходять з очей по прямій лінії “… і 
бачимо ми це завдяки впливу образів, 
або завдяки витікаючих з очей проме-
нів, як думають фізики; і в тому, і ін-
шому випадку очевидно, що зір око 
веде до помилкових підсумків ”; про-
мені розходяться один від одного на 
певну відстань, утворюючи конус, вер-
шина, якого знаходиться в оці, а база 
окреслена контурами, тобто кордона-
ми зримого предмета» [1,с.136]. Тому 
Барбаро з приводу Вітрувіанського 
оптичного закону, роздумуючи, ро-
бить висновок, що кути зору можуть 
бути більші і менші, тому що одна і 
таж річ, наближаючись до ока, утво-
рює більший кут, а віддаляючись від-
повідно менший.
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Поняття «зорового променя» чи не 
найперше запропоновано й розробле-
но в діалозі Платона «Тімей», де він 
зупиняється на понятті «зорового 
тіла», – соматичний характер здатності 
сприйняття кольору.

Платон описує: «Ті частинки, які 
несуться від інших тіл і стикаються із 
зоровим променем, бувають або мен-
ше, ніж частки останнього, або більші, 
або такої ж величини. Ті, що мають 
таку ж величину, невідчутні, і ми на-
зиваємо їх прозорими. Навпаки, ті, що 
більше, стискають зоровий промінь, а 
ті, що менше, розширюють його» [3].

Платонівські судження підтвер-
джують Вітрувіанський закон [опти-
ки]: процес зору може здійснюватися 
завдяки одночасному «витіканню» 
світлових променів з ока, так і з види-
мого оком предмета, причому промені, 
зустрічаючись, миттєво зливаються в 
ціле і неподільне, таке, що не знахо-
диться ні в оці, ні в предметі, і разом 
утворюють своєрідне зорове тіло. Од-
нак, з приводу зорового тіла, О.  Ф. 
Лосєв, зауважує: «…тому що його 
основна мета – дати або показати колір 
і форму речі, а не зіштовхнути око і річ 
чисто фізично»[Лосєв 1969, с. 423]. «Це 
означає, що не може бути створено на-
укову систему перспективи, що пере-
дає на площину картини всі елементи 
зображення у точній відповідності із 
зоровим сприйняттям (розуміється як 
діяльність сукупності очей + мозку). 
Вирішення завдання «розширення» 
зображення (передача всього просто-
ру) криється у вирішенні задачі: зобра-
ження максимально «стиснуте»  – 

окремої точки. Сама ідея зображення 
окремої точки була абсолютно чужою 
мистецтву, що передувала епосі Відро-
дження. Оскільки точка нічого не відо-
бражає, це гола абстракція. Добре, 
якщо така точка належить до зобра-
ження, але вона може належати і до 
«порожнечі», частини простору, в яко-
му нічого не розташовано. Однак саме 
це урівноваження «у правах» точок, 
що належать предметам, і точками 
«порожнечі» було геніальним відкрит-
тям, зробивши можливим передачу ці-
лісного простору [5].

Тому всюди поняття «видимий об-
раз», «бачення», «природне зорове 
сприйняття» будуть означати резуль-
тат роботи системи око + мозок і не 
будуть означати роботу одного ока. 
Людина бачить не очима, а мозком, 
очі лише проміжний елемент, який 
бере участь у феномені зорового 
сприйняття. Тому помилку ока треба 
виправляти за допомогою теорії, як у 
випадку давньогрецького сценографа 
Агафарха.

Вперше в Афінах, в той час коли 
Есхіл ставив трагедію, Агафарх вла-
штував сцену і залишив її детальний 
опис. Керовані цим, Демокріт і Анак-
сагор написали з того ж питання, яким 
чином після встановлення в певному 
місці центру зведені до нього лінії по-
винні природно відповідати погляду 
очей і поширенню променів, щоб певні 
образи від певної речі створювали на 
театральній декорації вид будівель, і 
щоб те, що зображено на прямих і 
плоских фасадах, здавалося минаю-
чим, а інше визначним [2, с.129].
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Висновки. Отже, Вітрувій один із 
перших, хто на прикладі архітектур-
них форм спробував продемонструва-
ти геометричну структуру оптичної 
ілюзії через розтягнуті, «розсіюванні», 
промені як аберацію оптичних систем. 
У своєму трактаті він розглядає не 
лише технічну складову, а й естетичну 
сутність перспективи, і хоч вона не 
мала тоді ще сучасної назви «анамор-
фоз», наведено чимало прикладів, що 
засвідчують її приналежність Вітрувію 
майже так само, як малюнок Леонардо 
да Вінчі «засвідчує» вітрувіанську лю-
дину. Прийом, описаний Вітровієм, є 
основою сучасного анаморфозу, як 
графічного так і живописного, і вже у 
Ж.-Ф. Нікерона перетвориться на мис-
тецький архетип.
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В основі формування професійної 
майстерності педагога-музиканта міс-
титься фундаментальна музично-тео-
ретична підготовка. Успішність оволо-
діння музично-теоретичними дисци-
плінами в більшості своїй визначається 
ступенем розвитку музичної пам’яті. 
Звукова природа музики зумовлює 
процес навчання, що передбачає слу-
хання, розуміння і запам’ятовування 
музичних творів. Від того, наскільки 
усвідомлено відбувається саме 
запам’ятовування музики, залежить і 
ступінь професіоналізму музиканта.

Методика розвитку музичної пам’яті 
в значній мірі залежить від особливос-
тей її функціонування в музичній ді-
яльності. Аналіз психологічної сутності 
музичної пам’яті на основі даних сучас-
ної психології містить важливі теоре-
тичні та практичні висновки. Провід-
ним у вітчизняній психології є поло-
ження про те, що розвиток пам’яті від-
бувається в процесі активної 
пізнавальної діяльності. Чим змістовні-

шою й різноманітнішою є діяльність, в 
якій здібності знаходять собі застосу-
вання, тим повніше і яскравіше вони 
розвиваються [6]. Під час осмисленого 
сприйняття музики, її виконання, ви-
вчення музичної теорії відбувається 
розвиток музичних здібностей, зокрема 
і музичної пам’яті [3].

Музична пам’ять міститься в основі 
всіх видів музичної діяльності, а її роз-
виток сприяє вдосконаленню сприйнят-
тя, уяви, музичного мислення, є необхід-
ною умовою розуміння музики в проце-
сі слухання. Так, на думку Б. Асаф’єва, 
“розуміння музики починається із 
запам’ятовування співвідношень, що 
більш знайомі свідомості, та їх порів-
няння із менш знайомими, адже без 
“гімнастики запам’ято вуван ня” відсут-
ній прогрес сприйняття музики і відсут-
ня еволюція музичної культури” [2, 189].

Однією з найбільш важливих дис-
циплін, які формують музичність в ши-
рокому сенсі слова, що необхідні фахів-
цеві будь-якого профілю, зокрема і 
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МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
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Мелітопольський державний педагогічний університет  
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майбутньому вчителю музичного мис-
тецтва, є сольфеджіо. Саме сольфеджіо, 
безпосередньо впливаючи на освіту 
майбутніх фахівців, сприяє розвитку не 
тільки музичного слуху і почуття рит-
му, а й музичної пам’яті, уяви. Розробка 
науково-методичних основ формуван-
ня музичної пам’яті неможлива, на наш 
погляд, без вивчення закономірностей 
її розвитку, виявлення психолого-педа-
гогічних умов запам’ятовування і збе-
реження в пам’яті музичного матеріалу.

Розвиток поглядів на музичну 
пам’ять пов’язаний з тим, яке місце 
вона посідала в музичній діяльності. В 
середині ХІХ століття музична пам’ять 
не вважалася необхідною істотною ри-
сою особистості музиканта. Більш того, 
на думку А.Лавіньяка, “пам’ять учня не 
повинна відігравати великої ролі у ви-
конанні його роботи; необхідно її вза-
галі вимкнути, зробити непотрібною, 
так, щоб навіть думка застосовувати її 
не виникала зовсім” (А.Лавіньяк (1846-
1916) “Курс музичних диктантів”)[7]. 
Педагоги того часу основну увагу при-
діляли виконавській техніці, а не розви-
тку музичного слуху і пам’яті учнів. 
Вчителі музики теж не заохочували гру 
напам’ять, навіть забороняли її та ви-
магали, щоб учні постійно дивилися в 
ноти під час гри на інструменті. Така 
причина була зрозумілою, адже вико-
нання напам’ять пов’язане з певними 
труднощами і вважалося чимось над-
природним і абсолютно непотрібним.

Інтерес до проблем музичної пам’яті 
також пов’язаний з успіхами експери-
ментальної психології. Вже на початку 
ХХ століття відомі психологи С. Шлезін-

гер та Ф.Кеніон у своїх статтях розгляда-
ють музичну пам’ять учнів як необхідну 
складову частину музичності. Особливе 
значення в діяльності музиканта автори 
надавали музичному слуху, слуховій 
пам’яті, відзначали важливу роль й ін-
ших компонентів музичної пам’яті [4].  

Розглядаючи музичну пам’ять, ми 
виходили з усталеної у вітчизняній пси-
хології точки зору про пам’ять, як про 
складну психічну діяльність, спрямова-
ну на запам’ятовування, збереження і 
відтворення різного матеріалу. В залеж-
ності від функцій, які виконуються 
пам’яттю в діяльності особистості, вче-
ними виділяються наступні її процеси: 
запам’ятовування, збереження, відтво-
рення і забування [1].

У загальній психології види пам’яті 
класифікуються на основі чотирьох па-
раметрів: 1) за характером психічної 
активності, що переважає в діяльності, 
пам’ять поділяється на рухову, емоцій-
ну, образну і словесно-логічну; 2) за ха-
рактером мети діяльності  – на мимо-
вільну і довільну; 3) за тривалістю за-
кріплення і збереження матеріалу (у 
зв’язку з його роллю і місцем в діяль-
ності) – на сенсорну, короткочасну, дов-
готривалу і оперативну; за способом 
прийому (модальності) запам’ятовувати 
інформацію  – на зорову, слухову, так-
тильну, нюхову і смакову [6].

В процесі запам’ятовування музич-
ного твору переважною є образна слу-
хова пам’ять. У той же час, цей вид 
пам’яті в чистому вигляді зустрічається 
дуже рідко, і притаманний, головним 
чином, особам високої музичної обда-
рованості. Слухова пам’ять може бути 
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такою ж яскравою і повною, як зорова 
ейдетична пам’ять. Високий ступінь 
музичного ейдетизму був у В.Моцарта і 
Ф.Шаляпіна [5].

Музична пам’ять включає практич-
но всі типи психічної активності, які 
можуть відігравати різну роль: емоцій-
ні, зорові, рухові, словесно-логічні. За-
звичай зустрічаються комбіновані типи 
пам’яті: рухово-слуховий, зорово-слу-
ховий. У процесі сприйняття музики, 
закарбовується, найчастіше, висотно-
ритмічна сторона музичного твору. В 
залежності від музично-слухового до-
свіду людини запам’я тову ють ся і інші 
особливості музичного матеріалу, такі 
як тембр, темп, динаміка, гармонія.

Ознакою сформованості музичної 
пам’яті можна вважати можливість 
запам’ятовування невеликого уривка у 
всіх деталях, показником чого є вміння 
відтворювати мелодію, яка 
запам’яталася, без підтримки інстру-
менту. Спостереження показують, що 
музичне запам’ятовування може відбу-
ватися на будь-якому рівні психічного 
відображення. Зазначимо, що несклад-
ні музичні уривки запам’ятовуються на 
сенсорно-перцептивному рівні. Глибо-
кого осмислення звукового потоку в 
цьому випадку не відбувається, 
запам’ятовується типове мелодійне зву-
чання, музичні побудови. На цьому 
рівні головною формою психічного ві-
дображення є образна [3].

Наступний рівень психічного про-
цесу – рівень уявлень, що містить в собі 
такі психічні явища, як музична уява, 
образна слухова пам’ять. Він реалізу-
ється в узагальненій образній формі, 

передбачаючи не тільки репродуктивні, 
а й продуктивні творчі процеси. Третій 
рівень охоплює вербально-логічне та 
понятійне мислення.

У процесі сприйняття і запам’ято-
вування музичного матеріалу людина 
оперує поняттями, уявленнями, що відо-
бражають різні засоби музичної вираз-
ності, використовує музично-теоретичні 
знання, необхідні для повноцінного за-
своєння музичних творів. На цьому рівні 
щільно поєднуються образна і понятійна 
форми психічного відображення.

Теорія і практика навчального про-
цесу спираються на дидактичні прин-
ципи, що визначають зміст, методи і 
форми організації навчання, зумовлені 
метою і завданнями навчання, а також 
індивідуальними особливостями зді-
бностей студентів. Дидактичні принци-
пи, якими керуються викладачі на за-
няттях сольфеджіо, визначаються зміс-
том освіти, професійною спрямованіс-
тю. Виокремимо ці принципи: 1) 
систематичність; 2) науковість; 3) до-
ступність навчання; 4) наочність на-
вчання; 5) свідомість і активність сту-
дентів у навчанні; 6) міцність знань, 
умінь і навичок; 7) урахування індиві-
дуальних особливостей; 8) зв’язок тео-
рії з практикою [4].

Одним із найважливіших принци-
пів дидактики є принцип систематич-
ності. Він передбачає вивчення систе-
матичних музично-теоретичних знань, 
формування умінь і навичок в певному 
порядку, наведеному в єдину цілісну 
структуру.

Окремі музично-теоретичні понят-
тя повинні бути логічно пов’язані між 
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собою, організовані в певну систему, 
відсутність одної із ланок може пору-
шувати її цілісність. Слід підкреслити, 
що цей принцип, як і інші, реалізується 
в процесі регулярних систематичних 
занять. Шляхи здійснення принципу 
систематичності містяться в суворій 
класифікації матеріалу, що вивчається 
на заняттях сольфеджіо.

Музичний матеріал можливо систе-
матизувати відповідно до основних 
етапів засвоєння сольфеджійного мате-
ріалу: 1) вивчення окремих елементів 
музичної мови; 2) впровадження цих 
елементів у всілякі вправи, в усі види 
робіт на заняттях сольфеджіо; 3) 
об’єднання досліджуваних елементів в 
різні комплекси (типове мелодійне зву-
чання, інтервальні ланцюжки, акордові 
послідовності); 4) використання висо-
кохудожніх зразків, що містять опано-
ваний матеріал.

Логічна система музичних вправ і 
художніх прикладів забезпечується ві-
домими правилами: шлях від конкрет-
ного до абстрактного, від відомого до 
невідомого, від простого до складного 
із поступовим ускладненням дослі-
джуваного матеріалу. Перше з правил, 
від конкретного до абстрактного, озна-
чає, що студенти повинні переходити 
від сприйняття, запам’ятовування і 
відтворення конкретних музично-ви-
разних засобів, музичних прикладів до 
усвідомлення основних закономірнос-
тей творів різних стилів, і навпаки: на 
основі набутих теоретичних знань, 
краще розуміти конкретні музичні 
приклади. Наступні правила стосу-
ються принципу підбору музичного 

матеріалу, запропонованого для аналі-
зу і запам’ято вування. Викладач, ви-
ходячи з цих правил, систематизує му-
зичний матеріал з урахуванням обсягу 
музичних уривків, їх інтонаційних і 
ритмічних труднощів.

Робота над новим музичним матері-
алом спирається на раніше вивчені за-
соби виразності. Це створює умови для 
утворення спадкоємних зв’язків як усе-
редині предмета сольфеджіо, так і між 
іншими музично-теоретичними дисци-
плінами. Засвоєння систематичних 
знань, умінь і навичок також здійсню-
ється за допомогою спеціальних вправ і 
завдань для самостійної роботи. Впра-
ви для розвитку музичної пам’яті спря-
мовані насамперед на розвиток слухо-
вої спостережливості студентів, вихо-
вання навичок осмисленого сприйнят-
тя і запам’ятовування музичних творів.
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На території незалежної України 
триває єдина масштабна антитерорис-
тична операція, яка розпочалася у квіт-
ні 2014 року та охопила частину терито-
рії України, межі якої визначені норма-
тивно-правовими актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України. 
У зв’язку з цим, до 2014 року правовий 
статус учасників антитерористичних 
операцій визначався на рівні кількох 
загальних нормативно-правових актів 
та носив здебільшого формальний ха-
рактер. Однак, починаючи з квітня 
2014  року і до сьогоднішнього дня, 
учасники антитерористичних операцій 
сформували окрему категорію осіб, 
спеціальні права та обов’язки яких ви-
значені цілим рядом різних законодав-
чих актів. Однією з категорій фізичних 
осіб, правовий статус яких станом на 
сьогодні вимагає окремого досліджен-
ня, є учасники антитерористичних опе-
рацій. Тому і виникла нагальна необхід-
ність дослідити саме правовий статус 
учасників антитерористичної операції.

На сьогодні не викликає сумніву те, 
що суспільні відносини у сфері прове-

дення антитерористичної операції є 
специфічними, які регулюються різно-
манітними законодавчими та підзакон-
ними актами.

Конституція України як джерело за-
безпечення правового статусу учасника 
антитерористичної операції визначає 
загальні принципи такого забезпечен-
ня [1].

В системі законів України, які є дже-
релами забезпечення адміністративно-
правового статусу учасників антитеро-
ристичної операції в Україні виділя-
ються основні та другорядні закони. До 
основних законів, в першу чергу, від-
носиться Закон України «Про боротьбу 
з тероризмом». Даний закон лежить в 
основі не лише правового регулювання 
забезпечення адміністративно-право-
вого статусу учасників антитерорис-
тичної операції, але й правового регу-
лювання проведення антитерористич-
них операцій в цілому. Саме цей закон 
створив необхідні умови для форму-
вання сучасної системи гарантій забез-
печення адміністративно-правового 
статусу учасників антитерористичної 

ПОД-СЕКЦИЯ 4. Історія України.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Хрящевська Л. М.
кандидат історичних наук, доцент  
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Ключові слова: учасники, правовий статус, антитерористична операція, 
джерела забезпечення, закон, військовослужбовець, ветеран війни, нормативно-
правовий акт.



32 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

операції і, фактично, замінив положен-
ня Закону України «Про воєнний стан» 
по відношення до військового конфлік-
ту на Донбасі [2].

Закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» за 
змістом є основним законом, яким регу-
люються питання забезпечення адміні-
стративно-правового статусу учасників 
антитерористичної операції в Україні. 
Після початку проведення антитерорис-
тичної операції саме внесенням змін до 
цього закону було сформовано перелік 
осіб, які є учасниками антитерористич-
ної операції і які можуть отримати ста-
тус ветерана війни [3].

До основних законів військового 
спрямування, які є джерелами забезпе-
чення адміністративно-правового ста-
тусу учасників антитерористичної опе-
рації в Україні відносяться Закони 
України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб» [4], а 
також Закон України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» [5].

Зaкон Укрaїни «Про реaбiлiтaцiю 
iнвaлiдiв в Укрaїнi» теж є джерелом за-
безпечення адміністративно-правового 
статусу учасників антитерористичної 
операції, оскільки його норми поширю-
ються на осіб, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції і 
внаслідок цього стали інвалідами [6].

Отже, можемо константувати, що на 
сьогодні, нормативне регулювання ста-
тусу учасників антитерористичної опе-
рації приведено в належний стан. Зви-

чайно, існує ряд проблем, з якими стика-
ються учасники антитерористичної опе-
рації та члени їх сімей, але, одна частина 
з них це тимчасові процедурні моменти, 
а інша частина є наслідком неналежного 
виконання посадовими особами органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування своїх повноважень та корупцій-
них елементів, які з’явилися внаслідок 
правових колізій та суперечностей між 
нормативними актами.
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Аналіз сучасних збройних конфлік-
тів свідчить про всезростаючу роль 
інженерного забезпечення (ІЗ) у досяг-
ненні успіху військ в операції (бойових 
діях). Разом з тим, в ІЗ існує ряд про-
блемних питань, які суттєво знижують 
його ефективність, суть яких полягає у 
невідповідності можливостей сил і за-
собів ІЗ тому обсягу інженерних робіт, 
який потрібно виконати підчас бойо-
вих дій [1] – [4].

Розв’язанню зазначених проблем-
них питань сприятиме використання 
військами особливостей ІЗ у сучасних 
збройних конфліктах, у тому числі 
особливостей ІЗ багатонаціональних 
сил (БНС) в зоні Перської затоки.

За матеріалами відкритих джерел 
інформації, ІЗ БНС в зоні Перської за-
токи здійснювалося з перших днів пе-
редислокації БНС на Аравійський пів-
острів [2], [3].

Першою серйозною перешкодою 
для дій БНС на Аравійському півост-
рові стала пустельна місцевість, яка 
визначила вибір головних напрямків 
подальших дій. Ці напрямки визначи-
лись напрямками основних автомо-
більних доріг півострова [2].

У цей період ІЗ БНС зводилося, в 
основному, до фортифікаційного об-
ладнання (ФО) районів зосередження, 
а у подальшому, під час підготовки 
БНС до операції, до виконання за-
вдань ІЗ, перелік яких наведено на ри-
сунку 1 [2], [3].

Характер місцевості Аравійського 
півострова значно ускладнював вико-
нання завдань ІЗ (рис.1), тому вони, 
переважно, здійснювалися з викорис-
танням засобів інженерного озброєн-
ня промислового виготовлення [2], [3]. 
Найбільший обсяг інженерних робіт у 
цей період було виконано на прилеглій 
до Кувейту території. При цьому райо-
ни зосередження БНС обладнувалися 
з урахуванням можливого нападу 
військ противника з урахуванням 
швидкого висування та розгортання 
БНС для переходу у  наступ.

В цей період основними завдання-
ми ІЗ БНС були завдання, перелік яких 
наведено на рисунку 2.

Для подолання БНС інженерних за-
городжень іракських військ в їх бойо-
вих порядках були створені групи роз-
городження, на озброєнні яких були 
танки з тралами, броньовані дорожні 

СЕКЦИЯ 9. ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
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БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ СИЛ В ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ
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машини та інша броньована інженер-
на техніка для пророблення проходів у 
мінно-вибухових загородженнях 
(МВЗ) противника. З цією метою БНС 
застосовували подовжені заряди роз-
мінування, броньовані машини розмі-
нування та інші засоби. При цьому 
тактика БНС зводилася, в основному, 
до обхідних маневрів з виходом на 
фланги і в тил противника [2], [3].

Суттєво полегшували виконання за-
вдань ІЗ системи дистанційного мінуван-
ня (ДМ), які використовувалися БНС для 
створення МВЗ (рисунок 3).Таким чи-
ном, аналіз ІЗ БНС в зоні Перської затоки 
дозволяє зробити наступні висновки.

1. Досвід ІЗ розгортання БНС в зоні 
Перської затоки підтвердив важли-
вість ІЗ в умовах пустельної місцевості 
Аравійського півострова.
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3. Улаштування й утриманняшляхів руху на маршрутах наступу БНС

4. Підготовка шляхів підвезення, маневрута евакуації

5. Добування, очищенняводийобладнанняпунктів водопостачання
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Рисунок 1 – Завдання інженерного забезпечення підготовки БНС до операції

Рисунок 2 – Основні завдання інженерного забезпечення висування і розгортання 
БHС

Системи
дистанційног
о мінування

БНС

1. Авіаційні системиДМ  «Гатор» (США ), «Штробо» (ФРГ ), JP 233 
(Великобританія)

2. Вертолітна системамінування M 139 «Волкено» (США )

3. Реактивнасистема залповоговогню MLRS (США )

4. Артилерійські системимінування RAAM та ADAM (США )

Рисунок 3 – Системи дистанційного мінування, які використовувалися БНС для ство-
рення МВЗ
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2.  Застосування БHС систем ДМ 
для створення МВЗ забезпечило ско-
вування та локалізацію угруповань 
противника.

3. Застосування БНС мін у пластма-
сових корпусах призвело до  необхід-
ності створення нових інженерних за-
собів пошуку і ідентифікації інженер-
них боєприпасів усіх типів, у тому 
числі інженерних мін.

4. Складна кліматична та екологіч-
на обстановка Аравійського півостро-
ва під час бойових дій відокремила в 
особливу проблему водозабезпече-
ність військ.

Ця проблема, в основному, вирішу-
валась як за рахунок привозної води, 
так і за рахунок обладнання БНС 
пунктів водопостачання на існуючих 
джерелах води з використанням най-

сучасніших на той час засобів очищен-
ня й обеззараження води.
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Сьогодні, як в Укаїні так і в цілому 
світі, в медицині виникла гостра необ-
хідність йти в ногу з часом відповідно 
до стрімкого розвитку цифрових тех-
нологій та необхідності впроваджува-
ти принципово нові підходи до надан-
ня медичних послуг. Одним із таких 
новітніх напрямків є дистанційна ме-
дична допомга, а саме: телемедицина.

Цей напрям дистанційних медич-
них послуг являє собою широкий 
спектр можливостей надання віддале-
ної професійної медичної допомоги в 
різних галузях охорони здоров’я.

Впровадження телемедицини має 
на меті значно покращити рівень ме-
дичиного забезпечення населення, по-
легшити зв’язок між пацієнтами з об-

меженими фізичними можливостями, 
з віддалених населених пунктів та ви-
сококваліфікованими медичними спе-
ціалістами.

Вже тепер дистанційні медичні по-
слуги хворим можна надавати за допо-
могою розроблених цифрових засобів 
для аудіально-візуальної комунікації 
(спеціально розроблених так і загаль-
ноуживаних на базі андроїд і тд.), які 
дозволяють здійснити опитування па-
ціента в реальному часі, почути всі 
його скарги, надати консультативну 
допомогу, призначити та інтерприту-
вати лабораторні і інструментальні ме-
тоди обстеження.

Телемедицина має ряд вагомих переваг 
над традицийними меодиками, а саме:
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• дозволяє забезпечити населення 
якісною та доступною медициною;

• нівелює просторовий бар’ер (геогра-
фічний) між пацієнтом та високоякіс-
ним спеціалісном, особливо важливо в 
сільській місцевості, гірських районах 
та віддалених населених пунктах;

• економія часу пацієнта та лікаря 
(пацієнту не потрібно тратити час на 
добирання в медичний заклад, не по-
трібно очікувати в чергах і тд.);

• дистанційна методика уможливлює 
покращення якості контультативних та 
лікувальних послуг за рахунок залучен-
ня декількох високоякісних спеціаліс-
тів (з різних спеціалізованих клінік);

• оптимізувати якість профілактичних 
заходів та диспансеризації населення;

• значний економічний ефект (еконо-
мія коштів паціентів та лікувальних 
установ);

• можливість надання телемедичної 
допомоги в рамках міжнародних теле-
медичних організацій;

• створення національнних та між-
народних баз пацієнтів і стандартів 
лікування;

• швидкий та спрощений пошук пер-
соналізованої інформації про здоров’я 
пацієнта, швидка доставка медичної 
документації та результатів обстежен-
ня, консультацій;

• обмін досвідом між спеціалистами 
різних рівнів і тд. 

Для дистанційної допомоги кон-
сультативного характеру застосовують 
засоби фото та відеофіксації в реально-
му часі: система PACS (Picture Archiving 
and Communication System) та система 
RIS (Radiology Information System) ком-

панії Dr Systems. Система The Dominator 
(Diagnostic Reading Station) і система 
дистанційної допомоги Physician 
Clinical Review може реєструвати, відо-
бражати та інтерпритувати фотозобра-
ження усіх типів обстежень.

Також, відеоконсультації забезпе-
чують наступні пристрої: система VSS 
компанії JedMed, система DigiCAM 2.0, 
система TotalExam Cam компанії 
GlobalMedia, рентгенографічна систе-
ма CMDR-1S-MIL компанії MinXRay 
Inc., система Cerner на базі MultiMedia 
Foundation, дистрибутивна система 
PaccCube на базі DatCard Systems, сис-
теми відеоконференцій PAS, включаю-
чи AGNES і Avizia telemedicine від 
AMD Telemedicine, Intouch Health, апа-
рати фото і відеокомунікації AMD 
2500, GlobalMed Total Exam 3, Horus 
HD Digital Scope System компанії AMD 
Telemedicine та інші.

Цікавим рішенням забезпечення 
телемедичної допомоги в режимі «лі-
кар-пацієнт» є безпроводна діагнос-
тична мережа PMP4, розроблена ком-
панією LifeWatch Corp. Система 
PMP4 надає можливості ряду медико-
діагностичних приладів реєструвати 
показники життєдіяльності пацієнта 
та передавати отримані дані за допо-
могою Bluetooth на спеціальний кому-
татор, який з’єднаний з коп’ютером. 
Отримані дані аналізуються високок-
валіфікованим спеціалістом з посліду-
ючим висновком та лікувально-діа-
гностичною тактикою. Серед прила-
дів, які працюють на основі даної діа-
гностичної мережі є: ЕКГ реєстратор з 
записом 12  відведень, пристрій для 
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реєстрації показників глюкози та арте-
ріального тиску, оксиметр для вимірю-
вання рівня кисню в крові та пульсу, 
Bluetooth-вага.

Однак, фото та відеофіксація вима-
гає виконання ряду важливих умов, 
які пацієнт не завжди може забезпечи-
ти, а саме: наявність апаратури висо-
кого розрішення, наявність гарного 
освітлення, наявність високошвидкіс-
ного інтернету (необхідний для пере-
дачі великиї об’ємів даних фото чи ві-
деофайлів), наявність постійного і ста-
більного джерела живлення.

Серед недоліків цієї методики є те 
що необхідні вищезгадані умови для 
якісної телемедичної реабілітаційної 
допомоги можуть забезпечити не всі 
лікувально-профілактичні заклади 
України (особливо районного чи сіль-
ського рівнів), а вимагати наявність 
швидкісного інтернету та необхідної 
апаратури і спеціальних знань безпо-
середньо у саміх пацієнтів неможливо. 
Таким чином застосування фото та ві-
деофіксації якості виконання оздоров-
чих та лікувально-реабілітаціййних 
програм хворими можливий тільки на 
базі спеціалізованих відділень ліку-
вально-профілактичних установ.

Отже, переваги телемедичної, дистан-
ційної спеціалізованої допомоги незапе-
речні, але ця інноваційна методика ні в 
якому разі не повинна конкурувати з 
класичними способами та методиками 
надання медичних послуг, вона має допо-
внювати та взаємоінтегруватись з ними.

Дана методика теледопомоги не по-
винна заміняти «живого» обстеження 
хворого та спілкування з пацієнтом, 
одним із її суттєвих недоліків є не-
спроможність достовірно отримати 
показники життєдіяльності організму: 
стан шкірних покривів, слизових, дис-
танційно неможливо здійснити аус-
культацію, перкусію та пальпацію і тд.
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На сьогодні дистанційна медчна до-
помога стрімко розвиваєтся разом з 
цифровими та ІТ-технологіями і про-
понує широкий спектр віддаленої спе-
ціалізованої медичної допомоги. Од-
ним із таких новітніх напрямків, які 
забезпечуют віддалену медичну допо-
могу є телемедицина [3,7,8].

Ця новітня медична технологія до-
зволяє здійснити опитування паціента 
в реальному часі, надати консульта-
тивну допомогу, призначити та інтер-
притувати лабораторні і інструмен-
тальні методи обстеження[6,8].

Важливою умовою ефективного 
функціонування засобів надання дис-
танційної медичної допомоги є надій-
ність та стабільність роботи каналів 
бездротового зв’язку, що забезпечують 

предачу отриманих даних від датчиків 
на тілі пацієнта до центрального серве-
ра їх обробки, аналізу та архівування.

Загалом всі способи передачі 
отриманих цифрових даних можна 
поділити на два напрямки: загально-
доступні канали передачі даних та 
спеціалізовані.

Загальновідомі протоколи передачі 
цифрових даних, а саме: ІЧ порт, 
Bluetooth чи USB застосовують для 
фото та відеофіксації в реальному часі, 
або з записом на оптичні цифрові носії 
з послідуючою передачею даних на 
комп’ютер у дистанційних телемедич-
них системах RIS (Radiology Information 
System) компанії Dr Systems та PACS 
(Picture Archiving and Communication 
System) [1,4,8].
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Також досить часто застосовується 
базова точка доступа WiFi 802.11g для 
передачі даних. Наприклад таким 
зв’язком користується мобільний теле-
медичний комплекс «STEL TKmobile», 
який працює в віддалених і труднодос-
тупних місцях (гірськіх місцевостях, 
зонах відчуження та ін. До його складу 
входять апаратура та програмне забез-
печення: система забезпечення відео-
конференцій, комп’ютерний кардіо-
граф на 12  відведень, пульсоксиметр, 
автоматичний вимірювач АТ, глюко-
метр та цифровий термометр. Вбудо-
ваний кодек відеозв’язку забезпечує 
високоякісний відео та аудіозв’язок і 
підтримує роботу в ІР мережах на 
швидкості до 2  Мбит/c з використан-
ням протоколу H.323. Збір і зберігання 
персоніфікованої медично інформації 
здійснюється за допомогою 
комп’ютера, який підключений до 
WiFi 802.11g [1,3-8].

Відеокомунікаційні комплекси на 
базі комп’ютера з програмним апарат-
ним кодеком компанії Polycom працю-
ють в IP-мережах до 2 Мбит/c з можли-
вістю підключення 4*BRI ISDN до 
512 кбит/c у відповідності до протоко-
лів Н.320, Н.323[3,8].

Один із самих надійних варіантів 
дистанційної передачі даних є засто-
сування декількох різних та незалеж-
них один від одного каналів зв’язку. 
Таким чином працює медичне телео-
бладнання компанії DiViSy, TM21, яке 
спеціалізується на високоякісній об-
робці та передачі фото, відео (вбудо-
ваний модуль DiViSy IP21  Image 
Processing з можливістю масштабува-

ти та збільшувати зображення в 2, 4, 
8, 16 разів) та аудіосигналів (з пропус-
кною здатністю 8, 16, 32, 64 і 128 Кбіт 
в секунду) які адаптовані для кон-
сультацій та дистанційного навчання 
як в реальному часі так і ввіддалено-
му із застосуванням любих каналів 
зв’язку: супутникові канали, канали 
Radio Ethernet 2,4ГГц, 5,25-5,35  ГГЦ і 
5,7-5,8 ГГц, канали мобільного зв’язку 
стандартів GSM, CDMA, GPRS, радіо-
канали УКВ [1-5,8].

Загальнодоступними мережами 
GSM/GPRS користується компанія 
Vitaphone, суть якої полягає в розмі-
щенні пристроїв контролю та спосте-
режння за серцевою діяльністю в при-
строї Vitaphone 2300. Він дозволяє реє-
струвати електрокардіограму пацієнта 
в трьох відведеннях з послідуючим її 
записом та дистанційною передачею 
спеціалісту [1-4]. Таким самим кана-
лом користується апарат дистанційної 
допомоги «ТелеКорд-01», мобільний 
пристрій для контролю серцевої діяль-
ності, він призначений для реєстрації 
ЕКГ в 12 відведеннях з наступною пе-
редачею отриманих результатів мере-
жами GSM-GPRS (тип модуля 
SIM300DZ з діапазоном частот 
900/1800/1900 МГц) на коп’ютер спеці-
аліста для аналізу[1,4].

Добре себе зарекомендували комп-
лекси дистанційного зв’язку STEL 
TKP5, TKP6, TKP7 і TKP8, які забезпе-
чують телеконсультації та телеконсилі-
уми, допомагають у проведенні дис-
танційної діагностики, моніторингу 
складних маніпуляцій з відеозв’язком 
в реальному часі. Дане обладнання 



 41 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #15

працює на базі комп’ютера з програм-
ним апаратним кодеком компанії 
Polycom в IP-мережах до 2  Мбит/c з 
можливістю підключення 4*BRI ISDN 
до 512  кбит/c у відповідності до про-
токолів Н.320, Н.323.

Аналогічно з вищезгаданими комп-
лексами медичне телеобладнання ком-
панії DiViSy, TM21, спеціалізується на 
високоякісній обробці та передачі 
фото, відео (модуль DiViSy IP21 Image 
Processing з можливістю масштабувати 
та збільшувати зображення в 2, 4, 8, 
16  разів) та аудіосигналів (з пропус-
кною здатністю 8, 16, 32, 64 і 128 Кбіт в 
секунду) які адаптовані для консульта-
цій та дистанційного навчання як в 
реальному часі так і ввіддаленому із 
застосуванням любих каналів зв’язку 
(супутникові канали, канали Radio 
Ethernet 2,4ГГц, 5,25-5,35  ГГЦ і 5,7-
5,8  ГГц, канали мобільного зв’язку 
стандартів GSM, CDMA, GPRS, радіо-
канали УКВ, Wi-Fi і інші) [1,4,8].

Отже застосування загальноужива-
них та спеціалізованих каналів з’язку 
(мобільних мереж) мають ряд як пере-
ваг так і недоліків. Загальнодоступні 
канали забезпечують відносно якіс-
ний, поширений та дешевий зв’язок з 
спеціалізованим центром дистанцій-
йної медичної допомоги. Однак такі 
канали комунікацій досить залежні від 
погодних умов, стану покриття місце-
вості, географії регіону та стабільності 
роботи мобільного оператора.

В свою чергу спеціалізований 
зв’язок досить надійний, здатен пере-
давати великі масиви даних, персо-
нальні дані пацієнта чи потерпілого 

шифруються та захищаються. Однак 
високоякісні канали передачі даних 
значно здорожчують виробництво та 
обслуговування самого обладнання, а 
відповідно зростає ціна і самих послуг.

Таким чином на сьогодні способи 
передачі даних далекі від ідеалу, а 
основними вимогами є поєднання та-
ких характеристик як загальнодоступ-
ність, надійність і дешевизна зв’язку.

Література:
1. Можейко В. Ч. Телемедицина: от про-

шлога к настоящему, перспективы раз-
вития при оказании первичной меди-
цинской помощи // Военная медици-
на.- 2018.- №1. С. 108-114.

2. Жарко В. И., Малахова И. В., Новик И. 
И., Сачек М. М. Здравоохранение Ре-
спублики Беларусь: прошлое, настоя-
щее и будущее // Минск, «Минсктип-
проект», 2012 – С. 290.

3. Телемедицина. Возможности и разви-
тие в государствах-членах. Доклад о 
результатах второго глобального об-
следования в области электронного 
здравоохранения. // Серия «Глобальная 
обсерватория по электронному здраво-
охранению» Том 2.

4. Атлас истории телемедицины / Ю.В. 
Думанский, А.В. Владзимирский, В.М. 
Лобас, Ф.Ливенс.  – Донецк: Изд-во 
«Ноулидж», 2013. – 72 с.

5. Наказ МОЗ України №681  від 
19.10.2015 р. Про затвердження норма-
тивних документів щодо застосування 
телемедицини у сфері охорони здоров’я 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу до ресурсу: www.zakon5.rada.gov.ua/
lows/show/z1400-15.

6. Alliance for Connected Care. 2015: An-
other Unstoppable Year for Telehealth. 
[Електронний ресурс].  – Режим 
доступу до ресурсу: http://www.con-
nectwithcare.org/2015-another-unstoppa-
bleyear-telehealth/.



42 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

7. Дубчак Л.О. Телемедицина: сучасний 
стан та перспективи розвитку // Систе-
ми обробки інформації.  – 2017.  – 
№1(147). – С. 144-146.

8. Марценюк В.П., Ковальчук О.Л., Ле-

пявко А.А. Телемедичні технології в 
США: організаційне, програмне та 
апаратне забезпечення // Медична ін-
форматика та інженерія  – 2009.  – 
№2. – С. 22-31. 



 43 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #15

Імунодефіцити (ІД)  – це нездат-
ність організму розвинути захисну ре-
акцію проти антигенів, які несуть 
ознаки генетичної чужерідності. Вони 
зумовлені змінами у системі імунітету 
внаслідок розладів дозрівання, дифе-
ренціювання, числа і функціональної 
активності клітин, які беруть участь в 
імунній відповіді [1, 39]. Первинний 
імунодефіцитний стан – це імунологіч-
на недостатність, яка виникає внаслі-
док уроджених дефектів імунної систе-
ми. Причинами виникнення первин-
них ІД можуть бути: генні мутації, які 
успадковуються зчеплено зі статтю або 
аутосомно-рецесивно; анеуплоїдії 
(аномалії 14, 18, 20, 21 пар хромосом); 

внутрішньоутробні інфекції (красну-
ха, цитомегаловірус), які викликають 
складні вади розвитку плода [2, 67]. За 
даними офіційної статистики, первин-
ні ІД виявляють з частотою 1 випадок 
на 100-1000  новонароджених. Проте, 
цей показник слід вважати заниженим 
через відсутність налагодженого іму-
нологічного скринінгу [1, 41].

На основі аналізу 70 видів первин-
них ІД, які були описані у людини, у 
2006  році група експертів Міжнарод-
ного товариства з вивчення ІД запро-
понувала класифікацію імунодефіцит-
них хвороб. В її основу було покладено 
клінічні прояви захворювання, зокре-
ма, і зчеплення з неімунною патологі-
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єю, вид порушення функції Т- і 
В-лімфоцитів окремо або в поєднанні, 
рівень генетичної блокади в генезі іму-
ноцитів, тип успадкування [3, 174]. 
Серед первинних ІД виділяють: 1) іму-
нодефіцити, зумовлені порушенням 
гуморальної ланки імунної системи 
(В-клітинні); 2) імунодефіцити з пере-
важним порушенням клітинної ланки 
імунної системи (Т-клітинні); 3) комбі-
новані Т- і В-клітинні імунодефіцити; 
4) недостатність системи комплемен-
ту; 5) недостатність фагоцитозу [4, 90]. 
Недостатність фагоцитозу проявля-
ється: розладами процесів перетрав-
лення (кілінгу); розладами хемотакси-
су, міграції і дегрануляції; дефектами 
опсонізації і поглинання [1, 41]. 
Оскільки спадково зумовлена блокада 
можлива на всіх етапах розмноження 
та диференціювання Т- та В-лімфоцитів 
і інших клітин імунної системи, варто 
розрізняти спадкові порушення: 1) ор-
ганогенезу імунної системи; 2) гене-
тичного апарату імуноцитів; 3) Ir-генів 
і, як наслідок, спадково зумовлені де-
фекти вироблення антитіл [3, 173].

Найтиповішими проявами усіх пе-
релічених форм імунодефіцитів є роз-
виток синдрому рецидивних інфекцій, 
який характеризується значною пато-
логічною активністю нормальної мі-
крофлори, неефективністю етіотроп-
них засобів, швидким формуванням 
вогнищ хронічної інфекції або генера-
лізацією інфекційного процесу. До-
сить часто такі зміни супроводжують-
ся вродженими вадами розвитку 
(стигмами), рідше трапляються онко-
логічні та аутоімунні захворювання [1, 

41]. До основних факторів, які допо-
магають практичному лікарю запідо-
зрити первинний ІД у хворого нале-
жать (Jeffrey Model Foundation, New 
York): 1) вісім і більше випадків отиту 
протягом 1 року; 2) два і більше випад-
ків синуситів протягом 1 року; 3) два і 
більше місяців призначення антибіо-
тиків без значного клінічного ефекту; 
4) дві пневмонії або більше протягом 
1 року; 5) значне відставання дитини у 
рості або масі тіла; 6) рецидивні глибо-
кі абсцеси підшкірної клітковини або 
абсцеси органів; 7) персистентна мо-
лочниця ротової порожнини або ін-
ших ділянок шкіри чи слизових після 
однорічного віку; 8) потреба у довен-
ному введенні антибіотиків для досяг-
нення антибактеріального ефекту; 9) 
дві «глибокі» інфекції або більше (ме-
нінгіти, остеомієліти, целюліти або 
сепсис) в анамнезі; 10) первинні імуно-
дефіцити у родинному анамнезі.

Загалом, клінічна картина ІД має 
ряд спільних ознак: рецидивуючі та 
хронічні інфекції верхніх дихальних 
шляхів, придаткових пазух, шкіри, 
слизових оболонок, шлунково-кишко-
вого тракту, часто викликаються опор-
туністичними бактеріями, найпрості-
шими, грибами, що мають тенденцію 
до генералізації, септицемії і торпід-
ний до звичайної терапії; гематологіч-
ні дефіцити: лейкоцитопенія, тромбо-
цитопенії, анемії (гемолітичні і мега-
лобластичні); аутоімунні розлади; не-
рідко ІД поєднується з алергічними 
реакціями 1 типу у вигляді екземи, на-
бряку Квінке, алергічними реакціями 
на введення лікарських препаратів, 
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імуноглобуліну, крові. Пухлини і лім-
фопроліферативні захворювання при 
ІД зустрічаються в 1000 разів частіше, 
ніж без ІД. У хворих з ІД часто відзна-
чаються розлади травлення, діарейний 
синдром і синдром мальабсорбції. 
Хворі з ІД відрізняються незвичайни-
ми реакціями на вакцинацію, а засто-
сування у них живих вакцин небезпеч-
но розвитком сепсису. Первинні ІД 
часто поєднуються з вадами розвитку, 
перш за все з гіпоплазією клітинних 
елементів хряща і волосся. Кардіовас-
кулярні вади описані, головним чи-
ном, при синдромі Ді-Джоржі [5].

Серед первинних ІД найчастіше ви-
являється асимптомний селективний 
дефіцит Ig A (частіше, ніж інші пер-
винні розлади разом узяті). Навіть 
якщо не враховувати цієї патології, то 
розлади синтезу імуноглобулінів (се-
лективні і комбіновані) складають по-
ловину усіх вроджених дефектів імун-
ної системи. Ще у третині випадків 
уражається клітинний імунітет, хоч у 
20 % хворих дітей це комбіновані ІД з 
переважним ураженням Т-ланки. Роз-
лади фагоцитозу виявляються у кож-
ного п’ятого новонародженого з ІД, 
дефіцит комплементу у 2 % [5].

У пацієнтів з В-клітинними ІД спо-
стерігаються рецидивуючі бактеріаль-
ні інфекції, які викликані Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenza та 
Pseudomonas. Пневмонія, синусит, ме-
нінгіт і бактеріальна діарея є найпо-
ширеніші захворювання. Важливим 
прикладом В-клітинного ІД є 
Х-зчеплена агамаглобулінемія Брутона 
(XLA). Colonel Ogden Bruton перший 

описав пацієнта з XLA у 1952. XLA 
спричиняється рецесивною мутацією 
у гені Вtk (Xq21.3), який кодує 
В-клітинну тирозинкіназу, що необхід-
на для дозрівання В-лімфоцитів. Час-
тота XLA 1 на 200000 новонароджених, 
1 на 100000 хлопчиків [8]. У пацієнтів з 
цим захворюванням спостерігається 
дуже низький рівень В-клітин та IgA, 
IgE, IgM та IgD у сироватці крові. 
Оскільки IgG проходить крізь плацен-
ту під час вагітності, новонароджені з 
XLA мають спроможність до імунної 
відповіді В-клітинами у перші місяці 
життя. Але постачання дітям IgG 
швидко вичерпується, тому діти, як 
правило, після 6  місяців страждають 
рецидивуючими бактеріальними ін-
фекціями, які лікують гама-глобулі-
ном [6, 206; 8]. Mani Kant Kumar et al 
описують 5-річного хлопчика з XLA, 
який страждав хронічним моноарти-
кулярним артритом колінного суглобу. 
Автори рекомендують таким дітям об-
межити введення живих вакцин, зо-
крема від поліємієліту, а використову-
вати інактивовані вакцини [7, 245]. 
Щоб поставити діагноз XLA, необхід-
но мати один або більше з цих критері-
їв: 1) мутація гена Btk та / або дефектна 
експресія білка Btk; 2) позитивний сі-
мейний анамнез – або Btk-генна мута-
ція, або дефектна експресія білка Btk, 
або дуже низький рівень B-лімфоцитів 
у крові та знижений рівень гаммагло-
булінів; 3) дуже низький рівень лімфо-
цитів В у крові пацієнта та зниження 
рівня гаммаглобулінів [8]. Аутосомно-
рецесивні В-клітинні ІД можуть спри-
чинятися мутаціями генів, які кодують 
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важкі та легкі ланцюги імуноглобуліну 
[6, 206].

Синдром Ді Джорджі (DGS) – пер-
винний комбінований імунодефіцит з 
переважним дефектом Т-клітинної 
ланки імунітету, який виникає в ре-
зультаті порушення ембріогенезу і 
проявляється поєднанням гіпоплазії/
аплазії тимусу та паращитоподібних 
залоз, вроджених вад серця, з частими 
дисморфіями лицевої частини черепа, 
затримки фізичного розвитку, когні-
тивних та психічних порушень [9, 141]. 
DGS є одним з найбільш поширених 
синдромів мікроделецій у людей 
(22q11). Існує приблизно 90 генів у ти-
повому локусі 3Mb 22q11.2, який гемі-
зиготно видаляються при DGS. Це за-
хворювання зустрічається з частотою 
1 на кожні 3000-6000 новонароджених. 
У дітей раннього віку DGS зазвичай 
має тріадний прояв: імунодефіцит (~ 
75 % пацієнтів), вроджені аномалії сер-
ця (~ 75 %) і гіпокальціємія через гіпо-
паратиреоз (~ 50 %). Однак, відома ве-
лика кількість подальших симптомів, 
які включають піднебінні аномалії, зо-
крема, розщеплення м’якого піднебін-
ня (~ 75 %); захворювання ШКТ, такі 
як рефлюксна хвороба або порушення 
моторики (~ 30 %); сечостатеві анома-
лії, такі як агенез нирок (~ 30 %); грижі 
(~ 1 %); дефекти невральної трубки; 
полідактилія, аномалії хребта, обличчя 
(гіпертелоризм); злоякісні пухлини; 
ранній початок хвороби Паркінсона (~ 
30 %) та психічні розлади (~ 60 %). Де-
леція катехол-О-метилтрансферази 
призводить до підвищеної ймовірності 
нейропсихічних розладів [10, 383]. До-

слідження у Данії показало, що серед-
ній вік хворих з DGS, при якому було 
діагностовано психічні розлади, ста-
новив 12,4 роки. Ризик був значно під-
вищений (у ~ 20,7  разів) для розумо-
вих порушень, помітно підвищений 
для шизофренії і розладів психотично-
го спектру, і ще більше підвищений 
для порушень настрою та тривоги [11, 
282]. У пацієнтів з DGS спостерігаєть-
ся приблизно 3-кратний ризик розви-
тку психічних розладів. Таким чином, 
зважаючи на поліморфізм фенотипу, у 
випадку підозри на діагноз DGS, необ-
хідне генетичне тестування. Флуорес-
центна гібридизація in situ (FISH) з 
конкретними зондами здатна дослі-
джувати критичну ділянку хромосоми 
22. В даний час FISH все більше замі-
нюється більш сучасними тестами, та-
кими як мультиплексні методи поліме-
разної ланцюгової реакції [10, 385].

У випадку ураження Е- та В-ланки 
імунітету розвивається важкий комбі-
нований ІД (severe combined immuno-
deficiency – SCID). Біля половини хво-
рих SCID мають Х-зчеплені рецесивні 
мутації у гені, що кодує ℽ-ланцюг у 
шести цитокінових рецепторах (для 
інтерлейкінів 2, 4, 7, 9, 15 та 21). В ре-
зультаті Т-лімфоцити та природні кі-
лери не отримують сигнали для нор-
мального дозрівання. Ці рецептори 
взаємодіють з внутрішньоклітинною 
молекулою Jak3. Тому аутосомно-реце-
сивна мутація у гені Jak3  має подібні 
фенотипові прояви до Х-зчепленої ре-
цесивної форми SCID. Біля 15 % ви-
падків SCID обумовлені порушенням 
аденозиндеамінази, що успадковуєть-
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ся аутосомно-рецесивно, при цьому 
страждає пуриновий обмін, метаболі-
ти якого є токсичними для В- та 
Т-клітин. Без трансплантації кістково-
го мозку такі пацієнти можуть жити 
лише декілька років [6, 206]. Генна те-
рапія покращує стан таких хворих. 
Зокрема, у 1990  році провели першу 
успішну корекцію генетичних дефек-
тів 4-річній пацієнтці з SCID шляхом 
введення у її власні культивовані лім-
фоцити нормального гена. Оскільки 
генетично модифіковані лімфоцити, 
так само як і звичайні, живуть від кіль-
кох тижнів до кількох місяців, то про-
цедуру введення екзогенного гена в 
імунокомпетентні клітини довелося 
періодично повторювати. У 2007  році 
пацієнтці виповнився 21 рік, вона вчи-
лася у коледжі, вела звичайний спосіб 
життя, стан її здоров’я не викликав 
занепокоєння [12, 191].

Таким чином, генетичний та імуноло-
гічний скринінг є важливим у діагностиці 
ІД. Етіотропна терапія первинних ІД по-
лягає у корекції генетичного дефекту ме-
тодами генної інженерії. Але такий підхід є 
експериментальним. Основні зусилля при 
встановленому первинному ІД спрямова-
ні на: профілактику інфекцій, замісну ко-
рекцію дефектного ланки імунної системи 
у вигляді трансплантації кісткового мозку, 
заміщення імуноглобулінів, переливання 
нейтрофілів, терапію цитокінами, вітамі-
нами, лікування супутніх інфекцій [5].
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Актуальність теми дослідити вплив 
темпераменту на вибір безробітними 
домінуючої стратегії психологічного 
захисту в спілкуванні.

Проблеми зайнятості та працевла-
штування сьогодні в Україні є одними 
з найбільш актуальних. Очікуваної 
стабілізації на ринку праці не сталося, 
зберігається тенденція зростання як 
офіційного, так і прихованого безро-
біття (одного з парадоксів вітчизняно-
го ринку праці).

Безробіттям нині нікого не здиву-
єш. Втрата роботи як прикра несподі-
ванка може очікувати кожного. Реалії 
сучасного ринку праці, конкуренція 
кандидатів на вакантні посади потре-
бують від осіб, які шукають роботу, 
активної життєвої позиції.

Пробудження в людини внутріш-
ньої готовності до активних дій на су-
часному ринку праці України – склад-
ний, довготривалий процес. І велику 
роль у вирішенні цього складного за-
вдання відіграють інформаційна під-
тримка безробітного, навчання мето-
дам пошуку роботи, залучення його до 
активних дій у пошуку роботи [1].

Психологічна підтримка безробіт-

них, індивідуальний підхід до кожно-
го – один з важливих напрямків робо-
ти психологів, які працюють в службі 
зайнятості України.

Швидкі тенденції розвитку сучас-
ного суспільства передбачають постій-
ні ускладнення соціуму та збільшення 
його впливу на особистість  – все це 
призводить до збільшення «тиску» на 
психіку людини.

Спостерігаючи за людьми, неважко 
помітити їх неповторну індивідуальну 
своєрідність у загальній рухливості, 
швидкості мовлення, виявленні почут-
тів. Одні з них запальні, рухливі й ве-
селі, інші – повільні, спокійні й холод-
ні, ще інші  – дуже переживають, але 
приховують свої почуття, кволі й па-
сивні. ЦІ індивідуальні відмінності зу-
мовлені їх темпераментом.

Темперамент (лат. устрій, узгодже-
ність) – сукупність індивідуально-пси-
хологічних якостей, яка характеризує 
динамічний та емоційний аспекти по-
ведінки людини і виявляється в її ді-
яльності і спілкуванні[2,3].

Темперамент як біологічно обумов-
лена якість індивіда не визначає змісту 
особистості, її характерологічних 
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властивостей, а служить формою про-
яву рис характеру. Він є базою для 
формування цих властивостей і визна-
чає динаміку їх прояву. Серед власти-
востей особистості, на які впливає 
темперамент, виділяють вразливість, 
емоційність, імпульсивність, тривож-
ність.

Темперамент – це біологічний фун-
дамент, на якому формується особис-
тість як соціальний індивід.

Основні властивості темперамен-
ту  – найбільш стійкі індивідуальні 
особливості, які зберігаються роками, 
переважно впродовж усього життя. 
Різні поєднання закономірно 
пов’язаних між собою властивостей 
називають типами темпераменту.

Темперамент визначає наявність 
багатьох психічних відмінностей між 
людьми, в тому числі за інтенсивністю 
і стійкістю емоцій, емоційної вразли-
вості, темпу і енергійності дій, а також 
з цілої низки інших динамічних харак-
теристик [2,3].

Оскільки динаміку психічних про-
цесів визначають характеристики тем-
пераменту, то можна було б припусти-
ти, що темперамент визначає успіш-
ність діяльності людини.

Конкретні прояви типу темпера-
менту різноманітні [4]. Особливості 
темпераменту людини не тільки вияв-
ляються в його поведінці, а й визнача-
ють своєрідність процесів спілкуван-
ня, динаміки пізнавальної діяльності 
та сфери почуттів, відображаються в 
спонуканнях і діях людини, у характері 
інтелектуальної діяльності, особли-
вості мови, виборі домінуючих страте-

гій психологічних захистів тощо. Тем-
перамент – це біологічний фундамент, 
на якому формується особистість як 
соціальний індивід.

За результатами дослідження про-
ведено теоретичний аналіз та емпірич-
не дослідження впливу типу темпера-
менту на вибір безробітними доміную-
чих стратегій психологічного захисту в 
процесі спілкування[2,3,4]. На підставі 
одержаних результатів можна зробити 
такі висновки:

У ході теоретичного аналізу 
з’ясовано, що особливе значення в 
процесі спілкування безробітного має 
психологічний захист особистості  – 
спеціальна система стабілізації осо-
бистості, спрямована на відмежування 
свідомості від неприємних, травмую-
чих переживань, пов’язаних із вну-
трішніми й зовнішніми конфліктами, 
станом тривоги й дискомфорту. Пси-
хологічний захист особистості є проя-
вом та результатом розвитку психіч-
них компонентів регуляції взаємодії 
будь-якого суб’єкта спілкування. При 
цьому вибір домінуючої стратегії пси-
хологічного захисту залежить від типу 
темпераменту особистості.

В емпіричному дослідженні прове-
дено дослідження вибору механізмів 
психологічного захисту безробітних в 
процесі спілкування. Результати дали 
можливість стверджувати, що дослі-
джувані безробітні найчастіше вико-
ристовують такі механізми психоло-
гічного захисту як: регресія, та витіс-
нення, найрідше ж вдаються до про-
екції.

Запропоновано рекомендації для 
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працівників служби зайнятості при 
роботі з безробітними з різними типа-
ми темпераментів, які застосовують 
при спілкуванні механізми психоло-
гічного захисту.

Теоретичне значення дослідження 
полягає в тому, що його результати 
розширюють наукові уявлення про ви-
бір домінуючої стратегії психологічно-
го захисту залежно від темперамен-
тальних властивостей особистості, що 
створює базу для виявлення змісту, 
форм, методів роботи з безробітними, 
для профілактики використання де-
структивних механізмів психологічно-
го захисту. Встановлення чинників і 
визначення умов, які сприяють кон-
структивності механізмів психологіч-
ного захисту, створюють основу для 

нових наукових уявлень щодо плану-
вання та реалізації профорієнтаційної, 
профконсультаційної та психологічної 
допомоги безробітним.
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Актуальність теми дослідити психо-
логічні особливості мотиваційної сфери 
безробітних передпенсійного віку з ме-
тою використання отриманих даних в 
практичній роботі спеціаліста центру за-
йнятості..

Основою цілісної структури людської 
особистості є мотиваційна сфера з при-
таманною їй складною та ієрархічною 
будовою мотивів. Гарантія успішності по-
лягає в активності самої людини, напо-
легливості в реалізації задуманого, пра-
вильному виборі професійної діяльності.

Трудова мотивація є однією з найго-
стріших проблем, що постають у процесі 
трансформації економіки та формування 
нового якісного стану зайнятості, прита-
манного ринковим відносинам. Саме змі-
ни у ставленні до праці висвічують ре-
зультативність перебудови форм влас-
ності та господарювання і, зрештою, діє-
вість ринкових механізмів. Однак нова 
трудова мотивація, позначена прагнен-
ням людей до раціональної зайнятості, 
виробляється у ринкових умовах не авто-
матично, а лише за наявності цілої низки 
сприятливих обставин, особливо тих, що 

впливають на соціальне самопочуття на-
селення.

Мотивація займає провідне місце в 
структурі поведінки особистості і є од-
ним з основних понять, які використову-
ються для пояснення рушійних сил ді-
яльності у цілому. Сукупність мотивів, їх 
ієрархічна структура, своєрідність харак-
теризують мотиваційну сферу особис-
тості. В цілому ця система динамічна і 
змінюється в залежності від багатьох об-
ставин [1].

Тому сьогодні надзвичайно важливо 
зрозуміти мотиваційні механізми пове-
дінки населення на ринку праці, зокрема 
дослідити структуру трудової мотивації 
безробітних та особливості їхнього став-
лення до праці.

Теоретичну основу дослідження скла-
ли роботи вітчизняних та зарубіжних 
вчених з проблем мотиваціної сфери осо-
бистості. Так, проблемі психології моти-
вації присвячені роботи: Б.Г. Ананьєва, 
В.Г. Асєєва, Дж. Аткінсона, Л.І. Божовича, 
И.А. Васильєва, В.К. Вілюнаса, Б.І. Додо-
нова, В.А. Іванникова, Є.П. Ільїна, Д.А. 
Кикнадзе, В.І. Ковальова, Т.С. Кудріної, 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ БЕЗРОБІТНИХ 
ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Л.Є. Вакарюк,
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О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, А. Маслоу, 
В.С. Мерліна, А.Б. Орлова, Л.И. Петра-
жицького, Х. Хекхаузена, П.М. Якобсона, 
Ф. Герцберга, В.Е. Мільмана.

Втрата роботи викликає в людей різну 
реакцію: одні виходять із цієї складної 
ситуації досить легко, інші – важче, а дех-
то навіть відчуває певне задоволення від 
виникнення альтернативних життєвих 
стилів, пов’язаних зі зміною робочого 
місця або трудової діяльності. Це пояс-
нюється спроможністю людини присто-
совуватися до нових соціально-економіч-
них умов, зокрема до нових трудових 
відносин.

Сучасні дослідження проблем безро-
біття в Україні (О. В. Киричук, Ю.М. 
Маршавіна, О. В. Підгорна, Ю. Ф. Пачков-
ський, О. В. Макаренко) спрямовані на 
вивчення причин і наслідків безробіття, 
аналіз особливостей поведінки безробіт-
ного на ринку праці, його особистісних 
характеристик, стратегій поведінки аплі-
кантів [2].

Проблема трудової дискримінації 
людей старшого віку в Україні вкрай ак-
туальна. Чи не кожний роботодавець 
бажає взяти на роботу молодого спеціа-
ліста. Така ситуація супроводжується 
стресами, через що з’являється зневіра у 
власних силах, знижується мотивація до 
праці, виникає відчуття пустоти і непо-
трібності. Мотивація  – це сукупність 
психічних процесів, які надають пове-
дінці енергетичний імпульс і загальну 
спрямованість

Мотивація до зайнятості – це сукуп-
ність зовнішніх і внутрішніх спонукань 
людини до праці задля задоволення 
матеріальних та духовних потреб, на-

явність інтересу до праці і засоби його 
ініціювання. Посилення мотивації до 
праці сприяє активності безробітних у 
пошуках роботи, а звідси – зменшенню 
рівня безробіття, скороченню його три-
валості [3].

В Україні багато зроблено в інститу-
ціональному облаштуванні ринку праці. 
Сформовано законодавство про зайня-
тість населення, створена інфраструкту-
ра сприяння зайнятості, діють системи 
професійної орієнтації та професійного 
навчання безробітних, впроваджено со-
ціальне страхування на випадок безро-
біття, частка управлінських функцій у 
сфері зайнятості і соціального захисту 
безробітних передана від держави до со-
ціальних партнерів[3,4].

Відповідно до Закону України «Про 
зайнятість населення», особи віком від 
50  років мають право на одноразове 
отримання ваучера для безкоштовного 
перенавчання або підвищення кваліфі-
кації в обраному ними навчальному за-
кладі чи у роботодавця та надання одно-
разової допомоги для відкриття власної 
справи[3,4].
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На сучасному етапі проблема патрі-
отичного виховання набуває особли-
вого значення, оскільки від її вирішен-
ня багато у чому залежить наше май-
бутнє. Патріотичне виховання, як 
складова національно-патріотичного 
виховання, має забезпечувати «ста-
новлення самодостатнього громадяни-
на-патріота України, гуманіста і демо-
крата, готового до виконання грома-
дянських і конституційних обов’язків, 
до успадкування духовно і культурних 
надбань українського народу» [2, с.31]. 
У цих умовах значно підвищується 
значення психологічної готовності мо-
лоді до службової діяльності.

Складовою психологічної готов-
ності до військової служби, до захисту 
Вітчизни є мотиваційна готовність, що 
характеризується сукупністю суб’єк-
тив них показників, до яких належать: 
бажання виконувати свій обов’язок 
щодо захисту Вітчизни, інтерес до вій-

ськової діяльності, прагнення до 
успішного виконання службових за-
вдань, відповідальне виконання служ-
бового обов’язку, наполегливість в до-
сягненні цілей, прагнення показати 
себе з кращого боку при виконанні 
обов’язків, позитивне ставлення до 
військової служби у ЗСУ [1, с.94].

Формування мотиваційної готов-
ності припускає розвиток у студент-
ської молоді усвідомлення важливості 
цивільного захисту Батьківщини, від-
стоювання національних інтересів та 
незалежності держави.

Діагностика мотиваційної готов-
ності студентів до захисту Вітчизни 
проводилась на базі МНУ імені Василя 
Сухомлинського. З цією метою були 
розроблені два опитувальники, спря-
мовані на визначення різних показни-
ків сформованості патріотизму і го-
товності студентів до захисту Вітчиз-
ни. Опитувальники включали 18  і 
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25 змістовних запитань, що передбача-
ли розгорнуті відповіді, аналіз яких 
дозволив нам з’ясувати певні аспекти 
мотиваційної готовності до захисту Ві-
тчизни. У першій анкеті питання зву-
чали наступним чином: «Як Ви розумі-
єте поняття «патріотичне виховання»; 
хто і де повинен його проводити; чи є 
сенс у Аналіз відповідей студентів ви-
явив, що позитивне ставлення до па-
тріотизму виявилося на другому ран-
говому місці – 36% респондентів. Най-
більш пріоритетним виявилися ней-
тральні позиції з відповідями: 
«частково; не думав; не знаю; хотів би 
бути лише спостерігачем»  – 39% і за-
перечення «ні; не хотів би брати 
участь»  – 25%. З цього випливає, що 
патріотизм як цінність не є найбільш 
значущою якістю в порівнянні з по-
няттями прагматичного плану.

На визначення ставлення студентів 
до військової служби в Збройних си-
лах України були спрямовані питання 
другого опитувальника. За результата-
ми опитування нами були отримані 
наступні дані: обізнані із законами і 
готові до виконання свого обов’язку, 
якщо доведеться – 39%; знають закони, 
але відчувають певну тривогу, побою-
вання щодо військової служби  – 33% 
опитаних респондентів. Третина моло-
ді не виявили бажання проходити вій-
ськову службу або зазначили, що вони 
до цього не готові. Таких респондентів 

виявилося 28 %. Відповідаючи на за-
питання анкети: «Як на вашу думку, 
державі необхідні Збройні сили?», сту-
денти (48%) відповіли «Так», зазначив-
ши при цьому, що особисто вони хоті-
ли би уникнути військової служби, а 
якщо це неможливо, то було б бажано 
проходити службу поблизу місця про-
живання. Такі відповіді свідчать, що у 
молоді відсутні сформовані уявлення 
про розуміння соціальної значимості 
та необхідності військової служби [3].

Результати емпіричного дослі-
дження свідчать про необхідність ви-
значення психолого-педагогічних 
умов та створення моделі формуван-
ня мотиваційної готовності до захис-
ту Вітчизни.
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Під працею зазвичай розуміють 
процес усвідомленого впливу людини 
на предмет праці із використанням 
необхідних засобів технології й органі-
зації з метою надання якостей, що за-
довольняють ті чи інші потреби.

Предмет праці – речовини природ-
ного предмета, на який вже здійснено 
вплив праці, або об’єкт надання по-
слуг, на які спрямована трудова діяль-
ність працівника з метою надання їм 
нових якостей, що корисні людині.

Засоби праці – це те, за допомогою 
чого працівник впливає па предмет 
праці і що створює йому необхідні 
умови праці [4, с. 26].

Технологія діяльності – спосіб впли-
ву на предмет праці, цілеспрямована 
діяльність, яка передбачає наявність 
знань і вміння з тієї чи іншої роботи.

Організація праці  – певний поря-
док побудування та здійснення трудо-
вого процесу, який складається з сис-
теми взаємодії працівника з предмета-
ми та знаряддями праці і виробничої 
взаємодії людей.

Отже, праця є одним із видів бага-
тобічної людської діяльності, функціо-

нальним процесом, в якому викорис-
товуються фізіологічні та найхарак-
терніші якості працівника. У процесі 
праці витрачається людська енергія 
(нервова, м’язова), активізуються усі 
психічні функції працівника (сприй-
няття, пам’ять, відчуття, мислення, 
уява, вольові якості, уважність, зосе-
редженість, зацікавленість, напружен-
ня, задоволення, стомлення тощо).

У процесі праці людина: сприймає і 
переробляє інформацію, у тому числі 
інформацію про наявність шкідливих і 
небезпечних чинників на робочому 
місці; приймає і реалізує рішення, 
осмислює різні варіанти дій; викорис-
товує засвоєні знання, навички і вмін-
ня; аналізує відповідність умов, знарядь 
та предметів праці існуючим правилам, 
нормам; прогнозує можливі ситуації; 
оптимально мобілізує свої резервні 
можливості; концентрує вольові зусил-
ля на досягненні поставленої мети і в 
цілях підвищення безпеки праці.

Варто зазначити, що у процесі пра-
ці реалізується комунікативна функція 
психіки. Вона виявляється у спілку-
ванні працівників і є основою міжосо-
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бистісних відносин, способом органі-
зації спільної діяльності та методом 
пізнання людини людиною. В ній вра-
ховуються індивідуальні властивості 
особистості, які проявляються у від-
мінностях поведінки людей у тих чи 
інших небезпечних ситуаціях.

Психологія безпеки праці  – одна з 
галузей психологічних наук, яка ви-
вчає психологічні особливості пове-
дінки працівників та психологічну 
сторону нещасних випадків, які вини-
кають в процесі проведення робіт чи 
інших видів діяльності, та дає реко-
мендації, розробляє методи і настано-
ви з підвищення безпеки праці.

Сучасна психологія безпеки праці – 
об’єднання розгалуженої системи 
психологічних дисциплін за аспекта-
ми розвитку психіки, відношення 
особистості і суспільства, конкретної 
діяльності. У ній можна виділити еле-
менти педагогічної, медичної, юри-
дичної, інженерної, спортивної пси-
хології, а також психології мистецтва, 
вікової, порівняльної, індивідуальної, 
соціальної [3, 4].

Об’єктом психології безпеки праці 
є людина з характерними індивідуаль-
ними рисами і особливостями пове-
дінки, які виявляються в процесі робо-
ти та можуть служити джерелом кон-
фліктів чи нещасних випадків.

Предметом дослідження в психоло-
гії безпеки праці є:

• психічні процеси працюючих, за 
якими можна встановити відпо-
відність тій чи іншій роботі;

• психічні властивості працюючих, 
які допомагають передбачити по-

ведінку в різних ситуаційних ви-
падках;

• психічні стани  – тимчасові роз-
лади психічної діяльності, викли-
кані важкістю робіт та впливом 
різноманітних хімічних та фізич-
них факторів;

• особливості психофізіологічної 
поведінки працюючих.

Причини виробничих травм, які 
пов’язуються з психологією безпеки 
праці, необхідно завжди розглядати на 
трьох рівнях суспільної взаємодії та 
спілкування:

• рівні особистості – за природни-
ми або набутими психологічними 
або фізіологічними характерис-
тиками працівника;

• рівні найближчого оточення  – 
взаємовідносини в колективі, від-
носини з керівництвом, вимоги, 
норми і рівень праці та побутових 
умов, запити та потреби культур-
ного, фізичного відпочинку тощо;

• робіт, стан травматизму в різних 
галузях господарювання, профе-
сійний ризик, вимоги щодо збере-
ження життя та здоров’я праців-
ників, які законодавчо та норма-
тивно закріплені в державних ак-
тах, що підлягають безперервному 
контролю з боку виконавчих та 
наглядових державних структур.

Метою психології безпеки праці є 
зниження виробничого травматизму і 
кількості нещасних випадків шляхом 
вивчення виявів різних психічних 
явищ та визначення шляхів зниження 
негативних проявів тих психологічних 
факторів, що зумовлюють зниження 
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продуктивності праці на всіх рівнях 
суспільної взаємодії.

Психологія безпеки вирішує такі за-
вдання:

• розроблення психологічних ме-
тодів прогнозування праці та ке-
рування працівниками;

• професійний відбір та орієнтація 
(психоаналіз);

• професійне навчання та розро-
блення методик набуття профе-
сійних навиків;

• контроль стану як працівників, 
так і споживачів послуг;

• використання отриманих знань 
для підвищення ефективності у 
всіх галузях суспільної практики 
[4, с. 117].

На безпеку праці значною мірою 
впливають індивідуальні якості пра-
цівника (психофізіологічні, соціальні, 
виробничі).

Серед психофізіологічних якостей 
слід виділити наступні: недостатня 
здатність до розподілу і концентрації 
уваги, мислення; низькі якості щодо 
обережності, спостережливості, кміт-
ливості, розсудливості; недостатня 
установка до трудової діяльності; над-
мірна критичність до керівництва і 
менша до себе; гордовитість, само-
впевненість, неповага до інших тощо.

Основними соціальними якостями 
працівника, які необхідно враховувати 
при створенні безпечних умов праці, є: 
ставлення до роботи; контакти з това-
ришами, керівництвом та іншими 
людьми; соціально-політичні, соціаль-
но-економічні та побутові фактори; 
рівень спілкування; рівень освіти і 

культури; стан здоров’я; рівень задо-
воленості своєю працею.

Найбільш важливими виробничи-
ми якостями працівника, які вплива-
ють на безпеку праці, є стаж та досвід 
роботи. Стаж роботи взагалі 
пов’язаний із віком працівника. На 
основі аналізу різних досліджень зро-
блено висновок: найбільш значний 
вплив на безпеку праці справляє стаж 
роботи, а не вік працівника. Безпечні 
дії працівника, створення небезпечних 
ситуацій можуть бути обумовлені не-
достатністю знань, роботою не за спе-
ціальністю, зміною характеру або умов 
праці добре знаної професії [1, с. 123].

Отже, для зменшення дії психофізі-
ологічних чинників небезпеки в про-
цесі праці необхідно враховувати інди-
відуальні якості працюючого, оскільки 
помилки на виробництві, а також не-
щасні випадки є наслідком зіткнення 
якостей людини з особливостями кон-
кретної професійної діяльності. З ме-
тою поліпшення безпеки і захисту 
здоров’я працівників під час роботи 
необхідно проводити професійний 
психофізіологічний відбір для широ-
кого кола професій.
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Актуальність дослідження. У ХХІ 
ст. повна зайнятість населення визна-
на міжнародним співтовариством од-
ним з головних показників якості жит-
тя населення, що характеризує розви-
ток країн. Відсутність безробіття стала 
ознакою високорозвиненої економіки, 
ефективної організації праці, збере-
ження людського капіталу, що є дже-
релом національного багатства. Ни-
нішній період розвитку економічних 
відносин в Україні характеризується 
зростанням ризиків, розбалансуван-
ням і нестабільністю ринку праці, що 
супроводжується скороченням робо-
чих місць та суттєвим збільшенням 
навантаження на одне робоче місце і 
призводить до вимушеної незайнятос-
ті, тобто, до безробіття економічно 
активного населення.

Безробіття призводить як до еконо-
мічних, так і до соціально-психологіч-
них втрат суспільства й зумовлює фор-
мування нової соціальної ролі і статусу 
фахівця як безробітного. Це негативно 
впливає на психологічну, соціальну, мо-
тиваційну, емоційно-вольову, когнітив-
ну і професійну сфери особистості. Но-
вий рольовий статус безробітного по-

требує наукового пізнання і досліджен-
ня процесу адаптації особистості до 
вимог сучасного ринку праці.

Проблема розвитку емоційного ін-
телекту та його вплив на адаптацію 
особистості є однією з маловивчених у 
психологічній науці. Це пов’язано як із 
новизною, так і складністю та багато-
гранністю означеного феномена. Варто 
зауважити, що введення поняття «емо-
ційний інтелект» у психологічну науку 
пов’язано здебільшого з науковими 
розробками зарубіжних дослідників 
(Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. 
Мейєр, П. Селовей, Р. Робертс та ін.). 
Емоційний інтелект виступає предме-
том наукового пізнання у сучасних ві-
тчизняних психологічних досліджен-
нях О.І. Власова, С. П. Дерев’янко, Н.В. 
Коврига, Е.Л. Носенко та ін..

У наш час на пострадянському про-
сторі проблема емоційного інтелекту 
активно обговорюється і висвітлюється 
у працях таких вчених: І.М. Андрєєвої, 
О.І. Власової, С.П. Дерев’янко, Г.Г. Гар-
скової, Н.В. Ковриги, Д.В. Люсіна, М.О. 
Манойлової, Е.Л. Носенко та ін.

Проаналізуємо, перш за все, зміст 
поняття «емоційний інтелект». Росій-
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ський вчений Д.В. Люсін запропонував 
трактувати емоційний інтелект як 
«здібності до розуміння своїх і чужих 
емоцій та управління ними».  Д.В. Лю-
сін стверджує, що емоційний інтелект 
краще трактувати саме як когнітивну 
здібність, і не включати до його складу 
особистісні якості, які можуть сприя-
ти кращому чи гіршому розумінню 
емоцій, але не є структурними компо-
нентами ЕQ. Г.Г. Гарскова, обґрунтову-
ючи визначення даного поняття, його 
відмінність від загального інтелекту та 
значення для діяльності людини, 
стверджує: «Емоційний інтелект  – це 
здатність розуміти ставлення особис-
тості, репрезентовані в емоціях, та ке-
рувати емоційною сферою на основі 
інтелектуального аналізу і синтезу».

Багато авторів, зокрема І.М. Андрє-
єва, Дж. Майєр, П. Саловей, розгляда-
ють емоційний інтелект як «сукупність 
ментальних здібностей». Згідно з кон-
цепцією Г. Гарднера, у структурі емо-
ційного інтелекту необхідно розгляда-
ти внутрішньоособистісний (спрямо-
ваний на власні емоції) та міжособис-
тісний (спрямований на емоції інших 
людей) компоненти. Перший характе-
ризується такими складовими, як са-
мосвідомість, рефлексія, самооцінка, 
самоконтроль, мотивація досягнень. 
Другий компонент включає емпатію, 
толерантність, комунікабельність, 
конгруентність, діалогічність. Слід за-
значити, що теоретичні підходи до ро-
зуміння структури емоційного інте-
лекту також значно різняться серед 
авторів. Модель здібностей. Так, на-
приклад, Дж. Майєр та П. Саловей ви-

ділили чотири компоненти емоційного 
інтелекту:

1) ідентифікація емоцій – здатність 
помічати наявність емоцій, ідентифі-
кувати їх, адекватно виражати та роз-
різняти справжні переживання та їх 
імітацію;

2) використання емоцій для підви-
щення ефективності мислення та інте-
лектуальної діяльності, спрямування 
уваги на важливі події, уміння стиму-
лювати переживання, що сприяють 
вирішенню завдань;

3) розуміння емоцій – здатність ро-
зуміти взаємозв’язок між емоціями, 
думками і поведінкою; можливість 
усвідомити цінність емоцій; причини 
виникнення емоційних переживань;

4) управління емоціями  – здатність 
до їх контролю, зниження прояву та 
інтенсивності негативних емоцій, умін-
ня стимулювати прояв позитивних 
емоційних переживань. Кожний виді-
лений компонент вміщує в себе когні-
тивні здібності, спрямовані не тільки на 
розуміння власної емоційної сфери, але 
й на розуміння емоцій інших людей.

Змішана модель, де емоційний інте-
лект розглядається як сукупність розу-
мових і особистісних якостей. Так, 
американський психолог Р. Бар-Он ви-
ділив п›ять компонентів емоційного 
інтелекту, кожен з яких містить певні 
особистісні якост:

1) Самопізнання  – усвідомлення 
своїх емоцій, упевненість у собі, само-
повага, самореалізація, незалежність.

2) Навички міжособистісного спіл-
кування  – емпатія, соціальна відпові-
дальність, взаєморозуміння.
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3) Адаптаційні здібності  – вміння 
вирішувати проблеми, реально оціню-
вати ситуацію, пристосовуватися до 
нових умов.

4) Управління стресовими ситуаці-
ями – стресостійкість, контроль за ім-
пульсивними спалахами.

5) Домінування позитивного на-
строю – відчуття щастя, оптимізм. Та-
ким чином, аналіз авторських концеп-
цій емоційного інтелекту свідчить про 
те, що його структурні компоненти 
співвідносяться з певною групою зді-
бностей  – когнітивних, емоційних, 
особистісних, соціальних.

У розвитку наукових уявлень про 
емоційний інтелект простежуються 
тенденції до взаємодії різних галузей 
психології (зокрема, психології осо-
бистості, емоцій, інтелекту), до інте-
грації різних наукових підходів та ме-
тодів дослідження. На основі аналізу 
наукових джерел ми визначаємо емо-
ційний інтелект як властивість осо-
бистості, яка відображає здатність лю-
дини до розуміння власних і чужих 
емоцій та управління ними шляхом 
когнітивної обробки емоційної інфор-
мації, і забезпечує психологічне благо-
получчя особистості та успішність со-
ціальної взаємодії.

Як показав аналіз наукових джерел 
у сучасній психології вітчизняними 
дослідниками виділено такі функції 
емоційного інтелекту: стресозахисну 
та адаптивну (С.П. Дерев’янко, Н.В. 
Коврига, Е.Л. Носенко ), рефлексивну 
та регулятивну С.П.  Дерев’янко); об-
грунтовано зв›язок між складовими 
емоційного інтелекту та лідерськими, 

управлінськими якостями (Д. Гоул-
ман); розкрито роль емоційного інте-
лекту в забезпечені успішності адапта-
ції особистості до соціуму (Р. БарОн), 
життєдіяльності людини загалом (Д. 
Гоулман).

Значущість проблеми безробіття 
для суспільства й особистості потре-
бує аналізу наукових підходів до ви-
значення методів психологічного су-
проводу адаптації безробітних до су-
часних умов ринку праці.

В даній роботі ми розглянемо по-
няття емоційного інтелекту як один із 
складових адаптаційного потенціалу 
безробітного. Недостатня розробле-
ність даної теми обумовили вибір да-
ного дослідження.

Мета дослідження – провести тео-
ретичний аналіз та експериментально 
дослідити вплив емоційного інтелекту 
на адаптацію безробітних до вимог 
ринку праці.

У відповідності до теми дослі-
дження були визначені основні за-
вдання дослідження:

1. Провести теоретичний аналіз 
психологічної літератури з питань 
адаптації безробітних

2. Розкрити зміст та структуру по-
няття емоційного інтелекту

3. Емпірично дослідити вплив емо-
ційного інтелекту на адаптацію безро-
бітних до вимог ринку праці

4. Розробити та впровадити систе-
му психологічних засобів з формуван-
ня ефективної адаптації безробітних 
до вимог ринку праці.

Об›єкт дослідження  – психологія 
адаптації особистості безробітних.
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Предмет дослідження – емоційний 
інтелект як адаптаційний ресурс без-
робітних до вимог ринку праці     

Теоретичну основу дослідження 
склали праці зарубіжних та вітчизня-
них науковців: І. Н. Андреєва, Г.Бере-
зюк, Л. Ф. Бурлачук, Д. Гоулман, Є.П. 
Ільїн, А. В. Лібін, Дж. Стенберг, Дж. Б. 
Форсайт, Дж. Хедланд, О. Филатова, 
Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, Дж.  Мэер, 
П.  Сэловей, Д.  Карузо, Г.  Гарднер, 
Р. Бар-Он, С. Хейн, Р. Купер, А. Саваф, 
Н.  Коврига, Т.  Кумскова, В.  Овсянни-
кова, Г. Юсупова, Н.В. Коляденко, Л.М. 
Півень, С.В. Шароварська.

Методи дослідження. У роботі ви-
користані такі методи дослідження: 
порівняльний аналіз, логічне узагаль-
нення, яке допомагає побудувати ета-
пи дослідження та обґрунтувати ви-
сновки, які були отримані в результаті 
дослідження, системно-структурний 
аналіз, аналіз експертних оцінок.

Анкетування обраних респонден-
тів з метою оцінювання адаптаційного 
потенціалу було проведено за опиту-
вальником «Соціально-психологічна 
адаптація» Р. Даймонда-К. Роджерса, 
та багаторівневим особистісним опи-
тувальником «Адаптивність» А. Г. Ма-
клакова і С. В. Чермяніна. Рівень емо-
ційного інтелекту був перевірений за 
допомогою тесту емоційного інтелекту 
Холла та тесту емоційного інтелекту 
Люсіна Д.В.

Висновки. Умови життя у сучасно-
му світі потребують від особистості 
бути відкритою до різних професійних 
альтернатив. Зростають темпи розви-
тку ринку праці, його потреби постій-

но змінюються, а відповідно, зміню-
ються і компетенції, якими повинен 
володіти працівник для ефективної 
роботи в тій чи іншій структурі. На-
разі ринок праці вимагає не лише ін-
формованої й компетентної особис-
тості, яка здатна приймати зважені са-
мостійні рішення й нести відповідаль-
ність за їхнє втілення, а й спроможна 
успішно й ефективно реалізовувати 
себе в соціально-економічних умовах, 
що швидко змінюються. Тому пробле-
ма адаптації особистості в професій-
ній сфері, її пристосування до змінних 
умов конкурентноздатного довкілля 
розцінюється в сучасній науці як важ-
лива і перспективна. З огляду на озна-
чену проблему необхідною є підготов-
ка соціально адаптованих осіб, які 
зможуть досягти успіху у різних сфе-
рах професійної діяльності.

Суттєвим в контексті окресленої 
проблеми є питання зв’язку емоційно-
го інтелекту з адаптацією безробітної 
особистості до умов сучасного ринку 
праці.

В результаті проведених емпірич-
них досліджень безробітних, зареє-
строваних Центрі зайнятості 
Солом’янського району м. Києва, ми 
отримали результати, які свідчать, що 
безробітні із високими показниками 
емоційного інтелекту мають більш ви-
сокі показники адаптаційного потен-
ціалу, зокрема комунікаційних зді-
бностей. Тож результати свідчать, що 
краще розуміння своїх та чужих емо-
цій, управління ними та адекватне їх 
вираження входить до структури 
адаптаційних можливостей людини 
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через її комунікаційні здібності. Зна-
чущою умовою подолання особистіс-
тю кризи безробіття є здатність пере-
орієнтації із старих поведінкових та 
мисленневих патернів на нові, перехід 
від переживання безпорадності до по-
шуку зовнішніх ресурсів та звернення 
по допомогу. Безробітні особи з низь-
ким рівнем емоційного інтелекту, ма-
ють складності з розумінням інших 
людей та відчуттям довіри до них. Тож 
для них може бути характерне нерозу-
міння джерел зовнішніх ресурсів до-
помоги, навмисне дистанціювання від 
оточуючих із переживанням того, що 
людина залишилась наодинці зі своєю 
проблемою. Роль емоційного інтелекту 
тут буде полягати в тому, щоб зрозумі-
ти ставлення та емоцій інших людей до 
себе та відчуття компетентності у про-
цесі взаємодії з ними, пов’язаної з 
упевненістю у власній здатності до 
ефективної комунікації. Таким чином 
можна стверджувати, що істотною до-
помогою у встановленні нових соці-
альних зв’язків та пошуках зовнішніх 
ресурсів допомоги є саме розвиток 
емоційного інтелекту.

До того ж, досліджувані безробітні 
з більш високими показниками емо-
ційного інтелекту мають і більш високі 
показники нервово-психічної стійкос-
ті, що свідчить про достатній у них рі-
вень поведінкової регуляції, адекватну 
самооцінку та реальне сприйняття дій-
сності.
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Introduction
In his experiment, Milgram tried to 

clarify the question: how much suffering 
are ordinary people willing to inflict on 
other, completely innocent people, if this 
kind of pain is part of their work duties? 
It demonstrated the inability of the sub-
jects to openly confront the “boss” (in 
this case, the researcher dressed in a lab 
coat), who ordered them to perform the 
task, despite the intense suffering caused 
by another participant in the experiment 
(in reality, the attacker). The results of 
the experiment showed that the need for 
obedience to authorities is rooted in our 
consciousness so deeply that the subjects 
continued to follow directions despite 
moral suffering and strong internal con-
flict.

Experiment Description
Participants this experiment was pre-

sented as a study of the effect of pain on 
memory. The experiment involved the 
experimenter, the subject and the actor 
who played the role of another subject. It 
was stated that one of the participants 

(“student”) should learn a couple of words 
from a long list until he remembers each 
pair, and the other (“teacher”) – to check 
the memory of the first one and punish 
him for each error with an increasingly 
strong electrical discharge.

At the beginning of the experiment, 
the roles of the teacher and the student 
were distributed between the subject and 
the actor “by lot” using folded sheets of 
paper with the words “teacher” and “stu-
dent”, and the subject had always got the 
role of the teacher. After that, the “stu-
dent” was tied to a chair with electrodes. 
Both the “student” and the “teacher” re-
ceived a “demonstration” strike with a 
voltage of 45 V.

The “teacher” went to another room, 
started giving the “student” simple mem-
orization tasks, and with each mistake the 
“student” pressed the button that suppos-
edly punished the “student” with a shock 
(in fact, the actor who played the “stu-
dent” only pretended what gets hitting). 
Starting from 45  V, the “teacher” with 
each new error had to increase the voltage 
by 15 V up to 450 V.

MILGRAM’S EXPERIMENT

Ivanenko Victoriia Yuriivna
student gr. PZPI-17-3 (2st course)  
Kharkiv National University of Radio Electronics
Dashenkova Natalya Nikolaevna
Associate Professor, Department of Philosophy,  
Kharkiv National University of Radio Electronics.

Milgram’s experiment is a classic experiment in social psychology, first described in 
1963 by the psychologist Stanley Milgram of Yale University in the article “Behavioral 
Study of Obedience”, and later in the book “Submission to authority: an experimental 
study” (Obedience to Authority: An Experal View (1974)).
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At 150 volts, the “pupil” actor began 
to demand that the experiment be 
stopped, but the experimenter said to the 
“teacher”: “The experiment must be con-
tinued. Go on, please. ” As the voltage 
increased, the actor played more and 
more discomfort, then severe pain, and 
finally shouted to stop the experiment. If 
the subject showed fluctuations, the ex-
perimenter assured him that he would 
take full responsibility both for the ex-
periment and for the safety of the “stu-
dent” and that the experiment should be 
continued. At the same time, however, 
the experimenter did not threaten the 
doubting “teachers” and did not promise 
any reward for participating in this ex-
periment.

Results
The results impressed everyone who 

was involved in the experiment, even Mil-
gram himself. In one series of experi-
ments, 26  of the 40  subjects, instead of 
taking pity on the victim, continued to 
increase the voltage (up to 450  V) until 
the researcher gave orders to finish the 
experiment. Even more disturbing was 
the fact that almost none of the 40  sub-
jects who participated in the experiment 
refused to play the role of teacher when 
the “student” was just beginning to de-
mand liberation. They did not do this 
even later, when the victim began to beg 
for mercy. Moreover, even when the “stu-
dent” responded to each electrical dis-
charge with a desperate cry, the “teacher” 
subjects continued to press the button. 
None of them stopped before the voltage 
of 300 V, when the victim began to cry out 

in despair: “I can’t answer the questions 
anymore!”, And those who stopped after 
this were in a clear minority. The overall 
result was as follows: none stopped to 
300 V, five refused to obey only after this 
level, four after 315 V, two after 330 V, one 
after 345 V, one after 360 V and one after 
375 V; the remaining 26 of 40 reached the 
end of the scale.

Discussions and assumptions
To explain the brutality shown by the 

subjects, several assumptions were made.
• The test subjects were hypnotized by 

the authority of Yale University.
• All subjects were men, so they had a 

biological tendency to aggressive ac-
tions.

• The subjects did not understand 
how much harm, not to mention 
pain, could have caused the “pupils” 
such powerful electrical discharges.

• Subjects simply had a tendency to 
sadism and enjoyed the opportunity 
to cause suffering.

In further experiments, all these as-
sumptions were not confirmed.

Findings
According to Milgram, the findings 

suggest the presence of an interesting 
phenomenon: “This study showed an 
extremely strong willingness of normal 
adults to go unknown how far, following 
the instructions of the authority” (Mil-
gram, 1974). Now it becomes clear that 
the government’s ability to achieve obe-
dience from ordinary citizens. Authori-
ties put a lot of pressure on us and con-
trol our behavior.
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45 YEARS LATER
The effect of the Milgram experiment 

on the professional community was so 
great that ethical codes have now been 
developed that make its complete recon-
struction impossible.

But in 2008, Jerry Burger from the 
University of Santa Clara in the USA did 
reproduce the Milgram experiment **, 
modifying its conditions to reflect the 
existing restrictions. In Berger’s experi-
ments, the “voltage” increased only to 
150  volts (although on the scale of the 
“instrument” the marking went to the 
same 450 V), after which the experiment 
was interrupted. At the selection stage, 
participants were sifted out: first, those 
who knew about the Milgram experi-
ment, and second, emotionally unstable 
people. Each of the test participants re-
peated at least three times that he could 
interrupt the experience at any of its 
stages, with no reward ($ 50) to be re-
turned. The strength of the demonstra-
tion (real) electric shock, which the sub-
jects received before the beginning of the 
experiment, was 15 V.

As it turned out, little has changed in 
25  years: out of 40  subjects, 28  that is, 
70%) were ready to continue to increase 

the voltage even after the “pupil,” alleged-
ly receiving a 150-volt stroke, complained 
of heart.

Border research
This study is in contact with the philo-

sophical analysis of subordination and 
authority (Arendt, 1958; Friedrich, 1958; 
Weber, 1947); it is also interconnected 
with the first experimental studies of the 
subordination of Frank (Frank, 1944), the 
studies of “authoritarianism” (Adorno. 
Frenkel-Brunswik, Levinson.and Sanford, 
1950; Rokeach, 1961), as well as modern 
series of analytical and empirical studies 
of power in society (Cartwright, 1959). In 
many ways, this relationship is due to the 
great interest of social psychologists to 
suggestion. It must be said that scientists 
are interested in both the suggestion in its 
natural manifestations (for example, Bi-
net, 1900), and clinical cases (Charcot, 
1881). However, in the first place, all these 
studies are based on a social fact: a person 
who is ordered to do something by repre-
sentatives of legitimate authority, as a 
rule, obeys. A person in this situation 
obeys often and without thinking. This is 
an integral and ubiquitous feature of so-
cial life.
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З позиції сьогодення віртуалістику 
можна розглядати як напрямок філо-
софії постнекласики, що займається 
створенням теоретичного знання на 
межі антропоцентричної і космоцен-
тричних перспектив, вирішуючи акту-
альну проблему їх відмінності, що 
пов’язана з включенням суб’єкта ді-
яльності в сферу раціональності і 
створення теоретичного знання.

Завдяки відкриттям ми чогось до-
сягаємо. Робимо якийсь крок вперед. 
Звичайно, виникаючі технології, вирі-
шуючи одні проблеми породжують 
інші. А людина відкриваючи певні до-
сягнення цивілізації не стає розумні-
шою. Достатньо пригадати Чорно-
бильську катастрофу, глобальні еколо-
гічні забруднення. Як ми часто лікую-
чи один орган – руйнуємо інший. Це і 
жорстокий прогрес воєнних техноло-
гій. Але вихід є. Як пише В. С. Стьопін 
необхідно поєднувати «органічне по-
єднання цінностей науково-технічно-
го мислення з тими соціальними цін-
ностями, які представлені мораллю, 
мистецтвом, релігійним і філософ-
ським осяганням світу» [6, с. 27].

Стрімке використання поняття 
«віртуальний» винятково обумовлю-
ється розвитком технологій віртуаль-

ної реальності, за допомогою яких лю-
дина може одержати відчуття псевдо-
реальності штучно створеного середо-
вища.

За О. В. Юхвідом [7] віртуальна 
проблематика представляє собою єди-
не проблемне поле, яке складається з 
трьох проблемних рівнів наукових до-
сліджень:

• віртуальність або вірус (творча 
сила особистості);

• віртуальна реальність(реальність, 
яка одержує життя завдяки вірту-
су і має його в своїй основі);

• віртуальна технологія(засіб для 
занурення в віртуальну реаль-
ність, її сприйняття та пізнання, а 
також дії в ній).

Розглядаючи віртуальну проблема-
тику не можна не звернути увагу на 
віртуальну технологію, однією із скла-
дових якої природні технології. До них 
відносяться мозок та п’ять чуттєвих 
органів(зір, слух, смак, нюх, дотик), 
поскільки саме завдяки ним людина 
гармонійна з природою, а також має 
можливість будувати своє життя та 
досягати успіхівв ньому. Як вважає О. 
Є. Баксанський «органи чуттів є ін-
струментом побудови образу повсяк-
денної реальності» [2, с. 292]. Якщо 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ФОРМООБРАЗНИЙ ПІДХОДИ ДО 
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Храменок Л. О.
викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова: віртуальна реальність, віртуальна технологія, віртуальна 
формообразність, абстракція.
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впливати на мозок за допомогою дея-
кого комплексу штучних стимулів, то 
в цьому випадку віртуальна реальність 
з’являється як сукупність певних не-
типових образів. За допомогою штуч-
них віртуальних технології можна за-
нуритися в штучні реальності, які ви-
никають при поєднанні природних 
технологій з душею та духом людини. 
До них відносяться: мови, література, 
мистецтва, засоби масової інформації, 
комп’ютерні віртуальні технології і т. 
д. Ще однією складовою віртуальних 
технологій, як наголошує О. В. Юхвід є 
дух і душу людини, оскільки людина 
«самостійно, своїм волевим актом, за-
вдяки різноманітним видам майстер-
ності та мистецтва (від грецького 
techne – майстерність, мистецтво), ро-
бить їх засобами занурення в духовні 
та душевні реалії, для здійснення твор-
чості у сфері науки, мистецтва та мо-
ралі» [7, с. 46].

Віртуальна реальність перетворює 
математичні абстракції в візуальні об-
рази. Змінюючи об’єкт за допомогою 
технічних інструментів (комп’ютерних 
технологій) ми позбавляємо реальні 
об’єкти онтологічної визначеності. Як 
відмічає Л. М. Нікітін «віртуальні об-
рази перебуваютьупросторі та часі, але 
це просторово-часові відносини осо-
бливого роду. Вони існують тільки для 
людини, яка має доступ до інформації, 
що закладена в комп’ютерну систему. 
При цьому, враховуючи, що одні влас-
тивості та ознакиу віртуальних обра-
зів легко відокремлювані від інших, 
просторово-часові відносини, настіль-
ки унікальні й неповторні в об’єктивній 

дійсності, у віртуалістиці є вільними. 
Вони локалізовані, мають не 
об’єктивний, а ситуативний характер. 
Їх докладають(домислюють) до вірту-
альних образів, але не взаємодіють з 
ними» [5, с. 47 – 48].

На нашу думку, є можливим виді-
лення формообразного підхіду до вір-
туальної проблематики, в якому пред-
метом дослідження виступає віртуаль-
на формообразність. Також досить до-
речним є розгляд наступних визначень 
абстракція, астрали, віртуальна фор-
мообразність.

Абстракція (від лат. abstraction) 
означає «відвертання». Тобто «аб-
стракція» означає  – «далекий від (ре-
альної) дійсності». І взагалі, «будь-яке 
пізнання взагалі пов’язане з процеса-
ми абстракції. Без них неможливе роз-
криття сущності, проникнення в гли-
бину предмета. Розчленування пред-
мета та виділення в ньому суттєвих 
сторін, усесторонній аналіз їх в «чи-
стому» вигляді  – все це результат аб-
страгуючої діяльності мислення»[1, с. 
5].

Астрали (від грец. astron) означає 
«далека зірка», «далеке світило». Також 
слово астра – це ще і квітка без запаху 
та з надзвичайно яскравим забарвлен-
ням. Якщо розглядати термін «астра» 
як частину складних слів, таких як, 
астрономія, астероїд, астрологія. То 
цей термін відноситься до неземного 
походження, космосу. Тобто можна на-
дати терміну «астральний» визначен-
ня – досить далекий і відмінно краси-
вий, поряд з цим містичний, зоряний, 
потусторонній.
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Віртуальна формообразність  – це 
деяка просторова мозаїка, побудована 
за рахунок абстракцій, тобто певних 
умовних знаків, які ми носимо в своїй 
голові, створена за допомогою 
комп’ютерних технологій, засіб зану-
рення в віртуальну реальність, шля-
хом формотворення багатоваріантних 
просторових пластичних рішень.

В межах даного підходу можна ви-
ділити такі види віртуальної формоо-
бразності:

• форми живої природи;
• форми неживої природи.
Структура цього підходу така, що 

образ сприймається таким який він є 
завдяки його формі, яка визначає її ви-
значеність, допомагає в створенні ха-
рактеристики цього образу, та є необ-
хідною умовою його знаходження. 
Певна фігура має відносно тілесний і 
культурний контекст, або відноситься 
до людської «саме тут і зараз» присут-
ності, тобто відноситься до контексту 
життєвого світу.

За допомогою віртуальної формоо-
бразності, ми можемо створювати кар-
тини, зовнішньо майже невидимі, 
предметно непізнані, але такі які від-
кривають невидиму картину світу в 
геометричних і астральних знаках, їх 
ритмами. Тобто створити картину не 
списану з натури, а створену самою 
людиною, тобто її розумом.

Якщо розглянути часовий аспект в 
системі віртуальної реальності, яка 
має зворотну властивість, то завдяки 
віртуальній реальності можна з точ-
ністю в свідомості людини відновити 
ті події, які вже відбулися. Це говорить 

про те, що немає нічого незворотного 
для людської свідомості. Якщо брати 
до уваги вплив часу на середовище 
віртуальної реальності, то «час в якос-
ті внутрішнього споглядання та пріо-
ритету перед простором, він відіграє 
роль з’єднувального кільця між почут-
тями та розумом. У функції часу є 
трансцендентна схема, яка здійснює 
синтез різноманітності на рівні уяви, 
що є фігурним синтезом, без якого не-
можливий синтез свідомий, який здій-
снюється за допомогою теорії... Прин-
цип «часу» одержує повну автономію. 
Час не тільки не розглядається по ана-
логії з простором, як це бувало інколи 
в античній, а особливо в середньовіч-
ній філософії, оскільки остання розу-
міла час і простір сущого як признаки 
тварності, – напроти, він протипостав-
ляється простору, і його головною ха-
рактеристикою стає необоротність» [3, 
с. 454 – 455]. За допомогою віртуальної 
формообразності ми не тільки можемо 
наочно побачити зворотність вірту-
альної реальності, а і впливати на час 
на його швидкоплинність. Наприклад, 
на мраморі під дією електронних про-
цесів створюється тектонічний зріз, 
але це відбувається на протязі багатьох 
мільйонів років. Але такі тектонічні 
зрізи можна створити в абстрактному 
світі астральних форм структурного 
простору. Все це можна створити за 
допомогою комп’ютера.

Віртуальна формообразність  – це 
створення трьохмірного об’єкту за до-
помогою двомірної площини малюнка 
шляхом перетворення математичних 
абстракцій в візуальні образи.
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Теорія цього методу полягає в збе-
реженні відносного ізоморфізму зо-
браження до графічних візуалізацій 
які не аналогічні тим об’єктам які ми 
сприймали спочатку, але мають бути 
переосмислені за допомогою діаграм 
схем. Практика ж полягає у створенні 
тенденції зміни об’єкту за допомогою 
технічних інструментів (комп’ютерних 
технологій).

З одного боку формообразність 
властива реально існуючим матеріаль-
ним речам, але в той же час позбавлена 
тієї онтологічної завантаженості що є у 
реальних об’єктах. Отже, дослідженню 
віртуальної реальності в різних облас-
тях наукового знання сприяє погли-
бленню та розвитку цих галузей, а та-
кож сприяє розвитку світової філософ-
ської думки. Як зазначає Л. М. Нікітін 
«Світ віртуальності  – ще один прорив 
людини в сферу невідомого. Залучаючи 
в орбіту своєї дії мільйони людей, вір-
туалістика стала важливою характерис-
тикою людського буття, його «рукот-
ворчою» формою» [4, с. 12].

Таким чином, віртуальна реаль-
ність дає змогу краще зрозуміти вну-
трішній світ людини, дослідити її різ-
номанітні здібності, що тим самим до-
поможе їй у самовдосконаленні. Саме 
завдяки віртуальній реальності ми 
маємо змогу подивитись на себе збоку, 

переглянути свою поведінку в різних 
можливих світів.

Віртуальна проблематика розгля-
дає єдине проблемне поле в якому 
можна виділити такі напрямки науко-
вих досліджень як віртуальність, вір-
туальна реальність, віртуальна техно-
логія, віртуальна формообразність.
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The term ‘’Ecotourism’’ was intro-
duced in 1965, when ecological issues 
were first integrated in tourism. It was 
mainly considered to be a form of tourism 
confined to visiting protected areas. This 
definition was later expanded to include 
near-nature areas and the interests of the 
local population. Due to its focus on eco-
logical issues only, ecotourism is not com-
patible with the holistic objectives of sus-
tainable development. Near-nature tour-
ism and especially ecotourism were seen 
as an opportunity to regain financial in-
dependence and thus control over their 
territories by several indigenous peoples. 
Ecotourism can create an incentive for 
environmental protection and preserva-
tion of protected areas, as near-nature 
tourism and outdoor leisure activities en-
able people to better appreciate the envi-

ronment and be more conscious about 
the consequences of our lifestyle. This in 
turn will raise the awareness of how im-
portant it is to preserve our environment 
[11; p. 3].

The notion of ecotourism was first 
defined in 1983  by the Mexican Hector 
Céballos-Lascurain (subsequently, the di-
rector of the Ecotourism Commission of 
the International Union for Nature Pres-
ervation). ‘’Ecotourism is defined as trav-
eling to relatively undisturbed or uncon-
taminated natural areas with the specific 
objectives of studying, admiring, and en-
joying the scenery and its wild plants and 
animals, as well as any existing cultural 
manifestations (both past and present) 
found in these areas.

Ecotourism “embraces the principles 
of sustainable tourism and the following 
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principles which distinguish it from the 
wider concept of sustainable tourism: 
Contributes actively to the conservation 
of natural and cultural heritage; Includes 
local and indigenous communities in its 
planning, development and operation, 
contributing to their well-being; Inter-
prets the natural and cultural heritage of 
the destination to visitors; Lends itself 
better to independent travelers, as well as 
to organized tours for small size group”[7].

The International Ecotourism Society 
defines ecotourism as ‘’responsible travel 
to natural areas that conserves the envi-
ronment, sustains the well-being of the 
local people, and involves interpretation 
and education’’ [10]. According to the 
Global Ecotourism Network ecotourism 
is the responsible travel to natural areas 
that conserves the environment, socially 
and economically sustains the well-being 
of the local people, and creates knowledge 
and understanding through interpreta-
tion and education of all involved [1]. 
According to  the UNWTO›s 
definition,  ecotourism  refers to forms of 
tourism which have the following charac-
teristics: All nature-based forms of tour-
ism in which the main motivation of 
tourists is the observation and apprecia-
tion of nature as well as the traditional 
cultures prevailing in natural areas; It 
contains educational and interpretation 
features; It is generally, but not exclusively 
organized by specialized tour operators 
for small groups. Service provider part-
ners at the destinations tend to be small, 
locally owned businesses; It minimizes 
negative impacts upon the natural and 
socio-cultural environment; It supports 

the maintenance of natural areas which 
are used as ecotourism attractions by gen-
erating economic benefits for host com-
munities, organizations and authorities 
managing natural areas with conservation 
purposes; providing alternative employ-
ment and income opportunities for local 
communities; increasing awareness to-
wards the conservation of natural and 
cultural assets, both among locals and 
tourists [2].

Ecotourism is the type of tourism that 
has minimal impact on fragile natural 
environments and which focuses on pro-
viding nature-based experiences [6]. Eco-
tourism is about  uniting conservation, 
communities, and sustainable travel. This 
means that those who implement, partici-
pate in and market ecotourism activities 
should adopt the following ecotourism 
principles: Minimize physical, social, be-
havioral, and psychological impacts; 
Build environmental and cultural aware-
ness and respect; Provide positive experi-
ences for both visitors and hosts; Provide 
direct financial benefits for conservation; 
Generate financial benefits for both local 
people and private industry; Deliver 
memorable interpretative experiences to 
visitors that help raise sensitivity to host 
countries’ political, environmental, and 
social climates; Design, construct and 
operate low-impact facilities; Recognize 
the rights and spiritual beliefs of the in-
digenous people and work in partnership 
with them to create empowerment [10].

Ecotourism is non-consumptive/non-
extractive, creates an ecological conscience, 
holds eco-centric values and ethics in rela-
tion to nature. Ecotourism is  not hunting 
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tourism, mass nature tourism or only stay-
ing at a sustainable hotel or “eco-resort” [1].

Now we will discuss the opportunities 
of ecotourism development in Armenia. 
Armenia has splendid nature, exclusive 
ecosystem, rich biodiversity, as well as 
natural and cultural heritage. In Armenia 
specially protected natural areas are con-
sisting about 13% of the total area of the 

country. There are 4 national parks (Sevan, 
Dilijan, Arpi lake, Arevik) and 3  state re-
serves (Khosrov forest, Shikahogh, Erebu-
ni) with 269  thousand ha area, 27  state 
sanctuaries with 114,1 thousand ha area [5; 
p. 14], 232  natural monuments. Armenia 
has rich flora and animal life. There are 
about 17500 animals, about 300 of which 
are in the Red book, and 3800 high quality 

Table 1.  
Number of ecotourists in Armenia [3].
Specially protected natural areas 2015 2016 2017
Khosrov forest state reserve 288 635 802
Zangezur biosphere complex 402 421 1039
Sevan national park 7 beaches) 300000 320000 350000
Dilijan national park 150000 150000 150000
Arpi lake national park 0 110 1200
Zikatar environmental center 200 250 290
Sojut dendropark reserve complex in Stepanavan 0 0 23264
The State Museum of Nature of Armenia 23217 20828 22533
Total tourists in specially protected natural areas 474107 492244 549128
Number of Incoming tourists in Armenia 1192120 1259657 1494779
Number of Domestic tourists in Armenia 871888 979968 1086707

Table 2.  
SWOT analysis of ecotourism development in Armenia
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plants, about 450 of which are in the Red 
book. About 60% of animal and flora are in 
specially protected natural areas.

In 2017 1.494.779 tourists visited in Ar-
menia. The number of visitors to specially 
protected natural areas was 549.128  tour-
ists, resulting in 226,77 million AMD reve-
nue (179,40 million AMD in 2016). As we 
see from the table, about 91% of ecotourists 
were visitors of Sevan and Dilijan.

In 1997 the Armenian Ecotourism Asso-
ciation was created to unite the people who 
regard ecotourism as a means of sustainable 
development of the country. It was founded 
to provide support and assistance for the re-
vive and restore of the natural and cultural-
historical heritage of Armenia, as well as im-
proving the welfare of the population through 
the development of ecotourism [8].

The Ecotourism support and develop-
ment department was created in 2015 in the 

Ministry of Nature Protection of Armenia 
which is responsible for promoting ecotour-
ism in specially protected natural areas of 
Armenia. Since 2016  ecotourism beacame 
the priority branch of the ministry. The de-
partment has processed ecotourism routes 
in protected natural areas. In Dilijan na-
tional park there are 12  routes which are 
walking and bicycle tours. In Khosrov forest 
reserve there are 5routes, guest houses for 
overnight stay, rest pavilions, observation 
points, nature museum, tent places, horse 
riding routes, historical and cultural monu-
ments. In Sevan national park there are 
7 public beaches, 4 routes, a museum, navi-
gation. In Zikatar environmental center 
there are 5 routes available, guest house. In 
Zangezur biosphere complex there are 
13  routes available. In Arpi lake national 
park there are 4  routes, guest houses, mu-
seum, navigation, walking and horse riding 

Figure 1. The impact of ecotourism development (processed by the authors)
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[4]. The demand of these routes is not very 
high, but the department cooperates with 
tour companies to present them the routes 
in order the routes to be promoted by the 
companies among tourists. The department 
also works towards processing new routes.

To explore the main issues and oppor-
tunities for ecotourism development in 
Armenia, we have conducted SWOT 
analysis.

Based on SWOT analysis we may 
mention the main steps to promote eco-
tourism in Armenia:

• To develop ecotourism infrastructures 
and routes, create new specially protected 
natural areas,

• to improve the condition of informa-
tion sign panels in the roads and ecotour-
ism zones,

• to construct public toilets, which will 
provide wastewater removal,

• to solve the issue of pollution system,
• to increase ecological education and 

conciousness among population,
• to expand ecotours by tour companies, 

develop bicycle, hiking, horsing tours, 
animal and bird watching activities,

• to develop local B&B’s in ecotourism zones,
• to expand cooperation between public 

and private sectors,
• to increase marketing activities for ec-

otourism promotion,
• to cooperate with neighbour Georgia 

and Iran in organizing ecotours together,
• to elaborate ecotourism development 

strategy, etc.
Ecotourism advancement will contrib-

ute to rural development, equitable terri-
torial development, provide alternative 

employment and income opportunities 
for local communities, increase living 
standard of the population, increase 
awareness towards the conservation of 
natural and cultural assets, rise the eco-
education level of people.
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Homework is assumed differently by 
teachers and different aged groups of 
learners. According to English language 
teachers, homework is one of the most 
crucial components of teaching process. 
However, some language learners, namely 
adults oppose this view claiming that time 
should be wasted on doing home assign-
ments due to the fact that they have hectic 
life and tight schedule. As for teenagers 
and young learners, they might do home 
tasks because they feel themselves obliged 
to do such tasks, not with their own will-
power. Therefore, interesting question 
arises on whether homework is necessity 
or not, how to encourage students to do 
home assignments, and what effective 
ways of assigning homework might be 
possible and others. This work is dedi-
cated to the main reasons of assigning 
homework, attitude to this part of lan-
guage learning process and types of effec-
tive home tasks.

There are some main causes for con-
sideration the homework as necessary el-
ement of the process of teaching and 

learning language. Initially, homework is 
a possible way of reinforcing learners to 
retain knowledge, which is taught in the 
English language classroom and help for 
increasing whole understanding of rele-
vant topic or material. Additionally, 
homework promotes language learners to 
develop the habit of study and learning 
autonomously. As it requires the usage of 
dictionaries and other reference sources, 
it helps to hone language skills regularly 
and efficiently. The increase of self-disci-
pline as well as problem-solving skills is 
also as a result of home assignments. 
Moreover, there is a provision of opportu-
nity for language learners through home-
work to practice extra activities, which are 
omitted in the language classrooms be-
cause of the lack of time.

Assigning homework regularly and 
encouraging students to do it help to cre-
ate ongoing atmosphere of learning. It 
should also be admitted that homework 
creates the continuity between the previ-
ous and next lesson. What is more, with 
the help of assigning homework, the gap 

ASSIGNING HOMEWORK AS ESSENTIAL ELEMENT 
OF TEACHING LANGUAGE

Xadjieva Umida, Buranova Nasiba, Muxtorova Aziza
The teachers of academician lyceum of Samarkand state university

Abstract: The article highlights important points of assigning homework and its benefits 
in the process of teaching and learning language. There is a common belief that homework 
is viewed as dull and unnecessary part of the lesson, which is time-consuming. However, 
well-designed home tasks are one of essential tools from the perspective of enhancing moti-
vation and encouragement of students and improving language skills of them.
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between the educational place and home 
can be eliminated. As a result, the pro-
gress in terms of language learning can be 
monitored by instructors, language learn-
ers themselves and their parents in a regu-
lar way.

It is expedient to state that teachers 
and students have varied attitude and 
feeling toward homework. While consid-
ering homework as advantageous one, 
teachers tend to examine language learn-
ers, who approach homework negatively 
and who do not prefer doing assignments 
at home. There is also probability of tak-
ing up huge deal of time of teachers to 
check and evaluate students’ home tasks 
usually after working hours. What is 
more, language learners may not show 
preference for doing home assignments 
because of its eliminating leisure time. As 
they have less opportunity for pastime, 
students feel tiredness and boredom and 
ignore doing home tasks.

For those aforementioned reasons, 
some principles are necessary to outline 
to make homework effectual and useful. 
The initial point is connected with the 
usefulness of the homework. It should be 
referred that unless language learners re-
alize the importance of doing home tasks, 
it might be improbable to reach its effi-
ciency. Additionally, the tasks included in 
the homework should have attention-
grabbing, relevant content and wide-
ranging form, as well as being attainable 
and manageable. In terms of manageabil-
ity, it is meant appropriate time should be 
separated for doing home tasks and the 
level of difficulty should also be moderate 
and adequate to the level of language 

learners. As there is existing homework 
from other subjects and courses as well, 
educators should keep in mind task ful-
fillment in order not to raise the possibil-
ity of overloading.

What is more, language learning pro-
cess can be more appealing when teachers 
encourage students to come up with new 
creative ideas for implementing home-
work and designating it, as creativity is a 
good tool of grabbing language learners’ 
attention. The last, but not the least, 
homework should not replicate classroom 
activities; it should have connection with 
the language use with real-life applica-
tion. Eventually, when the homework is 
done, it should be compulsorily checked 
and assessed, and feedback should be pro-
vided with justifications at the end.

As a result of communicative approach 
toward teaching and learning language, 
there is a variety of advantageous and 
practicable tasks which can be adapted for 
assigning homework. Language teachers 
may assign homework by applying dis-
covery tasks, authentic tasks based on re-
al-world, project works, research tasks, 
“watch it” tasks and others. To illustrate, 
students may investigate on problematic 
questions given by teacher at home and 
come up with different viewpoints in re-
search tasks. “Watch it” tasks are also one 
of superior ways of encouraging students 
do homework, as it requires watching ei-
ther English sitcom or TV series. One 
should remember that this task can also 
be claimed as authentic task as there is 
possibility of creating atmosphere with 
real-world application. As for discovery 
tasks, they promote language learners to 
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notice their language us and come up 
with deductions to the next class. In terms 
of project works, homework can be en-
riched by interactive project works, which 
raise students’ motivation, zeal and inter-
est toward language learning and develop 
communicative and interpersonal skills 
among peers.

In conclusion, according to the view-
points mentioned above, homework is an 
integral part of the teaching and learning 
process. Instructors have to follow some 
guidelines and principles for the sake of 
homework work for benefit. What is 
more, unlike traditional approach, some 

tasks, which encourage learners, can be 
assigned as homework such as real-world 
tasks, research tasks and others.
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The human tragedy tends to embar-
rass, and it is time to celebrate the lifestyle 
of the day. In every corner of the pyramid, 
each person has the right to a friendly 
glamor. No wonder, man is alive and in 
love with this book. The book of human 
beings has been subjected to torture, cru-
elty, treason and treason.

The book of human history is the earli-
est legendary gift and the invention of an-
cient history. He manipulated the idea and 
help of perfection and empathy to perfec-
tion. The book is typical of the lady who 
has been wearing a bouquet and a knife. 
The book of the spiritual inheritance, the 
birthday of the mother-of-the-art, is not 
the same as the authentic book of the Bible.

In this article, the poet, our grandfa-
ther, the scientist, Abu Ali ibn Sino was 
diagnosed with Nuh ibn Mansur, the 
commander of Bukhara.

Briefly, the perfect human being, has a 
great deal of human history, the essence 
of every one of his talents, and he has the 
right to give it a gift.

Everyone of us has a great book. The 
pursuit of self-consciousness is deeply 

sophisticated and the intellectual poten-
tial of the elite. Of course, the book, of 
course, is a book.William Shakespeare 
booked the following books: “The book of 
the book of the ladder of the ladder, the 
critique of the essence of the past, is a 
distinctive part of the business.”

There is also a focus on the market, be-
cause of the economics of the market, which 
is the main reason for the economy, the lit-
erary, the spiritual, the moral, the literary 
works, the essence of the libraries. The book 
of humanity in general has a moral morality 
and a sense of humor and pride. No matter 
what the book is, there is no time limit for 
the value of the white paper.

Everyone has the right to book a book 
and find out the facts. So, the moral ma-
turity of the choice. The books of the hu-
man beings are the real truths of life. The 
book was inspired by the spirit of spiritu-
ality, the truth of the universe, the elo-
quence of the dead. Yraching missed the 
opportunity... He did not remember all 
the work he had missed.

Human beings, spirituality, is an im-
portant literature. But it does not matter 

THE ROLE OF BOOKS IN OUR SPIRITUAL LIFE
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Teacher of Termez State University,
Botirova Makhliyo
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influence of the people of our people, the greatness of the people, the greatness of the 
people, the lifestyle of the deceased, the fate of the deceased.
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what the food is, but the food, the rhythm 
and the taste. We consume our energy, 
our energy, and the strength of the world. 
The mood seemed so frustrating that the 
rhythm was overwhelmed.

The first President of Uzbekistan Is-
lam Karimov, President of the Islamic 
RepublicIslam Karimov, was the author of 
human rights in the literary and literary 
heritage: “The human being, the spiritual 
realm of explaining the universe, is an 
instrument that is the instrument of 
wrath, the cruel, the cruel art. Human 
rights activists, poets and critics of the 
elite have been trying to impose sharp 
criticisms on human rights.

Do not you know what kind of people 
you are talking about or do you talk 
about? The sublime book, the strangest of 
all the people around the globe. Warming 
is a place where everything is simple and 
simple, simple and straightforward, sin-
cerity and spirituality. Anyone who likes 
to work in the works of the human being 
is inspired by the fact that they have been 
created. Even animals, animal breeding 
habitats, are also included. The bride-
grooms are intelligent, dark, dark orange. 
So, we got ready for the work done, and 
we are happy. We are committed to ensur-
ing that we are in the best interest of the 
regulatory environment.

It’s a great way to get the best out of it. 
Aside from the authors– Abdulla Qodiri, 
Chulle, Said Ahmad, Gofur Ghulom, Ab-
dulla Qahar, Chingiz Aitmatov, and Ultim 
Khoshimov are literally thousands of au-
thors. Warming did not even get out of 

the baths, but each of us has a ten-point 
clearance.

Life is a matter of crunching events, 
and we can be very happy to be able to see 
each other and try to find out. Life is not 
a book of life. The book is dedicated to 
the Book of the Day. Asarning puts a page 
on the subject, with a deep sense of well-
ness, a warm welcome. Give it to you, 
please, laugh!

In our view, our work has not been 
solved yet. We are not supposed to put it 
on the floor. But in the long run, the life 
of the world is on our side, and we are in 
the world of the world. Not all of the 
noses of the nostrils have been eradicated, 
but the rhythm of a human being is not a 
good name, but a true man. At the mo-
ment, the bookstore is helpful.

Prohibition of human trafficking is an 
important aspect of humanity. We have a 
moral, cultural and literary tradition. Do 
not hesitate to give up on the benefits of 
this great education.

Alisher Navoi has many books. For 
example, “Lison ut tayr” is very famous.

Russian Chancellor Anton Chexov 
said: “Books are a matter of urgency, but 
not necessarily”. In fact, the books of our 
books are literal. Unless we have been 
given the opportunity to lighten the light-
ning, we have helped to fire the pyramids.
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Old Surkhandarya has been recounted 
since ancient times by the present inven-
tion of the material and spiritual culture 
of the modern culture of Uzbekistan. We 
have had the opportunity to make the 
most of the information, as we have been 
able to provide information about our 
country, our cultural heritage, the ancient 
traditions, and our grandchildren, the 
ancient national dishes, our national cui-
sines, the national heritage. Surfers of an-
cient writers have had the opportunity to 
show that they have a good chance of be-
ing able to grow. First of all, the first 
President of Uzbekistan I.A. Karimov 
emphasized, “Without the people who are 
thinking of us, if we do not regulate the 
history of our people, our nation, the 
rules are voluntary, and we have the cour-
age to do so. If you want to make sure that 
you have the opportunity, you will be able 
to move on, even with the knowledge of 
our beloved family, even our scholars. “

That is why we think this idea is based 
on the ancient Surkhandarya’s ancient 
and modern-day archeological events, the 
nomadic dresses, the name of the national 
music, the national culture, the national 
music and the national dance, the na-
tional cuisine. Justify the information 

provided by the libraries based on the 
facts.

Ethnography  – The exact opposite is 
the fact that humanity is the subject and 
the heart is clear. Ethnography is ancient 
Greek pyramids – “Ethnos” (“people” and 
“graphic”) (literal, descriptive) words that 
mean that the quality of life of the de-
ceased was the last century. This was the 
title of Johan Zummer, the founder of the 
Nomination, which was first published in 
1808. The scientific-publication magazine 
“Ethnography” was first published in 
1808. Ethnography has been offered by 
the French-born physicist and physicist 
Jean-Jacques Amper.

From the famous scientists of T. Ju-
zayev, K. Shonyazov, J. Jabbarov A.Mu-
hammadjonov, Barkarisheva, and others 
in the field of works and workshops. In 
Asia, natural resources of the material and 
moral culture of the traditional Mongo-
lian muscles are now preserved in white 
silk. These ringing-tearing-downs are 
usually formed during the centuries, or in 
the composition of this composition, the 
socioeconomic conditions, the traditional 
appearance, the history of the past. Of 
course, every nation and elite have a na-
tional identity, a national identity, and an 
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alliances to the general public. Surkhond-
arya is a lightweight, fragile and colorful 
shade. In the late 19th century AD, the 
last century of the twentieth century was 
dominated by ancient Rome, ancient 
times. Because wool, textiles and crafts-
manship are constantly consumed in the 
field.

Undoubtedly, the Uzbek people are 
separated by the national anthems.

Marriage or forced marriage, dress-
ups, dress-dresses. Also dresses are cele-
brated.

The bridegroom has a hard time gain-
ing weight:

Thanks for the quote:
No time has come to solve the crisis. 

The ancient Surkhandarya which has 
been the first of its kind in the Middle 
East, is a national holiday of our national 
dresses, which is dedicated to the creation 
of the Caucasus. From our grandparents’, 
our inheritance is our treasure of appre-

ciation. When Uzbekistan gained inde-
pendence, our national and world-re-
nowned Australian artists were struck 
down. The ancient name of our dressers is 
that we have a lot of muscles in the muf-
fins, chunks, cats, and dumbbells. He did 
not know what he was talking about. The 
humanities in the society are the position 
of the living, the living and the time, the 
life of a stronger orchestra. Our goal is to 
make our friends feel free to talk about 
the past, present and future generations of 
traditional, extravagant, narrow-minded, 
unmistakable dishes, and our musical in-
struments.
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The only thing that exists in the uni-
verse is the product of nature.Nature is 
the creator from the primitive to the last. 
The main theme of the literature has al-
ways been the preservation of nature, its 
riches and secrets. Mengziyo Safarov, a 
writer and creator living in the Surkhan 
oasis in the southern part of the Republic, 
bordering on Afghanistan, has lived a life 
of heritage.

Not to study our national history,not 
to be aware of its secrets, cause moral de-
generation. It is not surprising thatM. Sa-
farov’s book, “Ona tuproq qo’shig’i”, which 
we would like to consider. Although the 
book consists of two essays, three essays 
and four stories, the main issue is the his-
tory of the Motherland, its nature.

Author’s “Turnalar uchadi”,”Olis qirlar 
ortida” stories are well-known to readers. 
“In nature, everything is free, legally, nat-
ural... can it be applied to human life? No, 
there is a limit. “ This is what Rayhon, one 
of the heroes of the story “Turnalar ucha-
di”, is sure to say. If there is no “holiness” 
in the people, mercy, compassion, mercy 
will disappear. If the human being is the 

ultimate creature of nature, his life must 
be free, lawful, and natural.

Ali’s central image is also based on this 
creed. Higher Institute student. He was 
fond of marrying Rayhon, who had never 
thought of love, and who was accompa-
nied by a young man who was fond of 
books and movies, was accompanying 
him. Ali’s love for Rayhon comes from his 
letters to his friend Sherdil.

The aim of the book is not just to ex-
press love adventures, but to introduce 
the art of culture of our ancestors to the 
depths of two thousand years.

The following thoughts cited by Qis-
sanavis: “Why are statues made of dust? 
Marble stones are a small boat. Is not this 
a sign that love for the land is closely re-
lated to love for women? The poet, the 
artist I am my ancestor, is able to resur-
rect the sacred soil shedding blood. “ 
The story deals with the monument of 
the Holy woman, the unique pearl of the 
Kushan Empire, which lived in the third 
century AD. He admits that this sculp-
ture is an affinity between generations 
and generations. This bond can not be 
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broken. With this feature, people are 
close to cranes.

This story emphasizes the need for a 
bond of brotherhood between man and 
nature.

M.Safarov’s imagination was a large, 
romantic man. More importantly, he does 
not write about events that he did not 
know. The second story of the author is 
“Olis qirlsr ortida”. We are trying to sub-
tract the theme. It’s as if a great secret lies 
behind the hillside. Surrounded by the 
long hills, Surkhan deserts are lying. Ista-
ra, Bandixon, Dashtigoz Desert. Accord-
ing to the writer, these steppes were once 
“flourishing, like a flowering apple of the 
wild nature!”

The aim of Qissanavis is to familiarize 
the reader with the nature of the desert, 
the daily life of desert people. As you read 
the story, you will have a clear idea of   the 
Surkhan Oasis on the deserts of Qorakir, 
Dashtigoz and Qizirik.

The hero of the story brings you to the 
daily life of the deserters. We meet Halim 
Norboev, a prominent man in the public 

service, who is always afraid of all the 
hardships of the desert, with Ramazan, as 
well as with Fazil, who has found his way 
to life with difficulty in his life.

The author describes the great balance 
between Man and Life in specific apho-
risms. M: “Life is a great experience for 
humanity.” Everyone strives to the shore. 
But the most difficult thing for a person is 
how to pass. Fazil, one of the heroes of the 
story, is going through this great tragedy. 
The fate laid a heavy burden on his shoul-
der. As a young man grew up in grapes, 
the war played a fatal role in his life, when 
he lost his wife when he was just in his 
life. But despite all these difficulties, he 
did not leave his motherland and desert. 
The hardships endured hardship and en-
durance.
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In the resolution of the president of 
the Republic of Uzbekistan Shavkat Mir-
ziyoyev “on measures for the further de-
velopment of gymnastic types of sports in 
the Republic of Uzbekistan”on November 
7, 2016, a number of tasks have been set 
for creating favorable conditions for the 
regular improvement of skills and qualifi-
cations of athletes, for the active promo-
tion and popularization of all types of 
gymnastics.

Acrobatics differ from other types of 
sports with different intensity and com-
plexity of sports exercises. Because the 
quality of the reduction of the exercise 
program, as well as the achievement of 
high results, depends on the level of de-
velopment of the balance. Maintaining 
balance exercise performance is dynamic, 
static and mixed types. The mixed type of 
equilibrium preservation includes move-
ments that end in a stable static state of 

motion. Static exercises are characterized 
by holding the body position for 2-4 sec-
onds, for example, standing in the hips. 
And dynamic exercises are characterized 
by holding the body position in a known 
space while performing any movement.

A relatively new structural group of 
movements are semi – acrobatic exercises. 
Such exercises include standing in the 
shovels, standing in one hand, standing in 
two hands, etc. They are usually performed 
with the addition of other movements, 
turns and jumps. Exercises on the balance 
are complicated by the fact that one of the 
receptors does not work, the base area is 
lowered or decreased, the exercise is per-
formed complex. With the hanging of the 
qualification of the athlete, the trumpets 
hang in the closed state of balance, and 
42% of errors in highly qualified gymnasts 
are associated with a violation of the qual-
ity of balance performance in free exercis-
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es. Standing on the hips is the most impor-
tant element of sports acrobatics. It would 
impossible to do acrobatic without it. The 
balance is influenced by factors such as the 
level of development of physical attributes, 
the length and weight of the body, the 
functional state of the analyzers, the loca-
tion of the base, the state of the hips, the 
height at which the balance is performed, 
and so on.

The main structure of the acrobatic 
work is to maintain balance on the sup-
ports under different conditions. 
G.M. Zire “ lost in Test match the biggest 
challenge for high-acrobats is to reduce 
the balance exercises on the buttocks. 
Technical performance of standing posi-
tions is characterized by the accuracy of 
receiving the given position and the dura-
bility of recording it in a period of not less 
than 3 seconds.

V.P. Korkin, according to the reports, 
the lightness and durability of recording 
depends on three factors: the ability to 
accurately perceive the specified position, 
the ability to stand firm in the osha posi-
tion, the ability to keep balance. In the 
process of orgasm, each movement is di-
vided into three stages:

One of them. Beginner organizing 
stage.

Two. Deepened organizing stage.
The three. Strengthening and im-

provement.
The main factors that determine the 

practical preparation of participants for the 
execution of actions are the following::

– the state of physical attributes;
– experience in action;
– personal-psychic factors.

The formation of the movement con-
ics can be shot with the following:

– with a negative acceleration, initially 
the movement is quickly reduced, and 
then the qualitative hanging of the conics 
slows down;

– with a positive acceleration, at first 
the hanging level of the formation of con-
ics does not become so high, and then 
hangs;

– with the boards in the development 
of conics, can not cope with the formation 
of conics for a long time.

The main cases arising from the tech-
nique of orgasms of standing on the hips 
are defined:

1. To create a pre-preparation for the 
discharge.

2. Perform side-lifting exercises.
3. Performing standing positions with 

help (with protection)
4. Independent performance of stand-

ing on the hips
A much simplified scheme of exercises 

for standing on the hips is V.P.  Korkin, 
A.V. Proposed by Korkin (1995):

1. To copy the duration of standing to 
4-6 seconds.

2. Perform standing posture with 
trumpets closed.

3. Perform standing squats from 
twists, jumps and acrobatic exercises 
song.

A number of methods have been rec-
ommended to improve the balance 
L.P. Matveev, 1991):

–to lengthen keeping balance time
– remove control of browsing;
– clipping base height;
– reduce the base area;
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–add previous corresponding exercises;
– add counter-action;
– introduction of unstable base.
Conclusion.
The ability to keep the balance is very 

slow and only the steep turns are achieved 
by the way of repetition more and more. 
Undoubtedly, it is impossible to carry out 
modern methods of leakage of movement 
processes without the use of a wide range 
of simulators, auxiliary devices. But the 
technical means in the organization of 
standing on the hips are rich in support 
literature still requires a lot of work and 
the inclusion of clarifications. In particu-
lar, the recommended fixture is not classi-
fied taking into account the stages of 
preparation, the type of sport and the de-
gree of preparation of the participants. 
This makes the process of selecting spe-
cial objects and concomitant exercises 
more difficult. All this determined the 
need to carry out special studies aimed at 
highlighting the technique of organizing 
the standing posture in the hips in differ-

ent flow structures and develop a pro-
gram of exercises orgasmic complex with 
the help of non-traditional occupation 
tools and algorithmic-shaped cues.
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English language is becoming wide-
spread nearly in all spheres of the life 
these days. As English language profi-
ciency requires to cover all aspects of 
language learning process, and the part of 
assessment is also no exception. It should 
be noted that assessing language should 
serve for enhancing language skills in 
terms of strengthening well-developed 
points and improving weak points. Port-
folios are good examples of teaching Eng-
lish language with its benefits, which 
outweigh other means of activities and 
assessment. In this work, main points of 
portfolios will be highlighted with its 
merits over other ways of assessing de-
spite having some minor disadvantages.

Before moving to advantageous as-
pects of portfolios in detail, definitions 
and assumptions should be enlisted thor-
oughly. It is stated that portfolios are one 
of effective ways of encouraging language 
learners, both young and adult ones, in 
terms of helping to achieve the goals and 
objectives set for mastering language. Ac-
cording to the viewpoint of Brown and 

Hudson, portfolio is a collection of learn-
ers’ work that contribute to the identifica-
tion of students’ accomplishments, abili-
ties, skillfulness, efforts as well as weak 
points, mistakes and failures. Additional-
ly, as Paulson and Meyer point out, port-
folio as a means of exhibiting students’ 
progress and retreat, it should contain the 
participation of students in terms of se-
lecting the content, choice of criteria and 
the cases of students’ self-reflection.

Besides, portfolios have some distin-
guishing characteristics unlike other 
means of assessment. Firstly, there is a 
possibility of negotiation of teachers and 
students on the content included in port-
folio. The next point that should be out-
lined is that portfolios are based on learn-
er-centered approach of teaching English. 
What is more, drafts as parts of portfolios 
help to document students’ progress of 
time by time. And eventually, there is a 
provision of reflections in portfolio as-
sessment, which students reflect on their 
own works, in particular, paragraphs, es-
says, logs and others.

THE SIGNIFICANCE OF PORTFOLIOS AS A PART 
OF ASSESSING LANGUAGE LEARNERS ON THE BASIS 
OF MODERN REQUIREMENTS

Muminova Gulnoza, Raximberdieva Xanifa, Sadieva Nargiza
The teachers of academician lyceum of Samarkand state university

Abstract: The following article deals with the role of portfolios in teaching and assessing 
English language. As being part of the alternative assessment, portfolios help students to do 
improvements and teachers to evaluate language learners continuously. Portfolio is of im-
portant tools of assessment as it is on the basis of longitudinal approach for assessment.

Key words: assessment, portfolio, language learners, English language, modern, 
alternative assessment, drafts
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Portfolios have beneficial aspects for 
further development of students. Initially, 
portfolios have the role for increasing 
motivation of learners. The reason is that 
when the students are given tasks, which 
are personal and concrete, they would 
have zeal over time toward learning and 
progressing gradually. Next, portfolios 
gives the chance of reflecting on self-
learning and peers learning and achieve-
ments of themselves through the ways of 
reviewing, comparing and reorganizing.

Additionally, the most important fea-
ture of portfolios, which is claimed by 
teachers, is that it develops the possibility 
of autonomy of learners that is regarded 
as the core of learning language by myriad 
number of people. It is necessary to state 
that this distinctive characteristic of port-
folios indicates the statement that learn-
ers’ responsibility and attention toward 
language learning might be enhanced by 
means of portfolios and its parts. The last, 
but not the least, portfolio as a major part 
of assessment, fulfills all criteria belong-
ing to assessing language learners alterna-
tively. In this regard, portfolios are base 
on ongoing assessment, which is deemed 
as formative one. When the drafts as part 
of portfolios are collected, students have 
the chance of gaining reflection both 
from teachers and peers. As peer-feed-
back is also necessary, it creates interac-
tive and purposeful interaction in English 
language.

Being oriented to process, portfolios 
provide the learners with feedbacks that 
help to realize shortcomings and make 
improvements. Portfolios give students 
chance of practicing interactive perfor-

mance, unlike speeded exams in tradi-
tional assessment. Ultimately, portfolios 
have the most crucial nature, which is 
characterized by authenticity. As authen-
tic tasks are compulsory elements and 
features of communicative approach to-
ward language learning and teaching, 
they help students to reach to the stage of 
mastery and the level of advanced Eng-
lish. In other words, language learners are 
equipped with real world application by 
means of alternative assessment, namely, 
portfolios.

On the other hand, portfolios may 
also cause some difficulties both for lan-
guage teachers and learners. Initially, 
working on students’ portfolios can be 
time consuming. As language teachers 
have huge responsibility in terms of oth-
er tasks, checking portfolios continu-
ously demand industriousness, energy 
and much time, even though portfolios 
are the best ways of monitoring students’ 
progress. As a result, some teachers work 
on their students’ achievements and fail-
ures in not a serious and competent way, 
that lead to the regress of students’ devel-
opment in terms of learning English 
language. Additionally, not all students 
are punctual enough to keep portfolios 
permanently and progress on the basis of 
draft versions of portfolios. On these oc-
casions, portfolios might be lost, or torn 
out by chance. And these kinds of hap-
penings may lead to students’ depression 
and discourage from the perspective of 
learning language. However, being bril-
liant sample of alternative assessment, 
the merits of portfolios prevail over its 
demerits.



90 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

At the end, portfolios are role models 
of alternative assessment, which benefi-
cially assist for teaching and learning 
language process. As for teachers, portfo-
lios provide nearly whole information 
about the learners’ skills, abilities, achieve-
ments and breakdowns. Portfolios pro-
mote the language learners to develop 
their English on the basis of authentic 
tasks, interactive performance and feed-
back both from peers and instructors. 
Even though being time consuming, port-

folios facilitate learners to study in pro-
gress and continuous way.
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Writing is a complex skill that pro-
vides communication between the people 
by graphic signs. It enables us to think, 
feel, act, communicate and define who we 
are in different contexts. As we know we 
live in globalized world and the domi-
nance of English is becoming high and 
high, while we have to make communica-
tion in our mother tongue. Actually, this 
case insisted us to use bilingualism. This 
overlooks the wealth of evidence that 
shows that knowledge of one language 
supports the learning of another, and im-
proves the translation skills.

Usually language teachers required from 
learner’s to tell stories, sing songs, making 
dramas in order to activate their speaking 
skills and this reason provided them with op-
portunities to be independent learners, 
whereas they need to translate some native 
resources for preparing the mentioned tasks.

However, this is not always the case. I 
would like to share a small project that 
was carried out in a mixed level class.

Three of the learners from language 
course were invited to write stories in their 
home languages and English to create ad-

ditional bilingual stories for the teenage 
learner’s. Over a week the learners made 
library search of uzbek stories for teenagers 
and they shared resources, new ideas, new 
skills and new identities and they made a 
variety of different stories that reflected 
their personal skills and strengths.

Albert, who was highly literate in Ta-
jik, and Nafisa, who spoke Uzbek at home 
and was just learning Interpretations 
skills at a language course, collaborated 
on a project together. Having produced 
an English version of The Lion and the 
Lark by A. Navoii, a traditional story fa-
miliar to both of them, they translated it 
into their respective home languages and 
created a tri-lingual story.

Shirin a gifted and talented learner 
surprised us she declined the opportunity 
to retell a familiar story, instead she tried 
to translate her favorite German story The 
Seven Maidens into English(her foreign 
language was German).

Although this activity was different 
from the original aim of creating text in 
her home language and English. It suited 
Shirin’s individuality. It provided her with a 

DEVELOPING TRANSLATION PROCESS THROUGH WRITING 
BILINGUAL STORIES.
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Annotation. This article aims at exploring the effective ways of developing translation 
process in teaching period via writing bilingual stories.
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развития процесс перевода писаниям рассказы на двух языках.
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considerable intellectual challenges, which 
is what she thrived on in session, and con-
tinued to develop her translation skills in 
German and English. And they together 
created a book.

The ethos of the project meant that 
every learner’s home language was con-
sidered of equal value and importance. 
Through this project they learned how to 
construct a book  – from the germ of an 
idea through a process of writing, trans-
lating, illustrating and editing  – to mak-
ing decisions on graphic choices and text 
content for the title and end pages. It also 
provided them with opportunities to act 
and think independently and using writ-
ing requirements correctly. The purpose 
of this type of writing is to recount a per-
sonal or fictional experience or to tell a 
story based on real or imagined event. In 
writing narration, the learner uses insight 
creativity, drama, suspense, humor or 
fantasy to create a central theme.

In this stage, learners first need to se-
lect an appropriate story worthy of writ-
ing about and, second, to find relevance 
in that story. To do this, learners might 
ask themselves what about the story pro-
vided new insights or details which will 
make the story real for the readers. It is 
fairly likely that this kind of experiment 
will increase learner’s autonomy, not only 
in translation, but in writing too.

There are many advantages to being 
bilingual. Greater meta linguistic aware-

ness and knowledge of one language can 
influence the acquisition of another and 
vice versa. Thinking in and manipulating 
two or more languages provide bilingual 
speakers with a broader range of cognitive 
and academic resources to draw on than 
monolingual learners. [1]

Learners often acquire ESL in lan-
guage schools while maintaining their 
home languages through interaction with 
family members, through religious prac-
tices and via community studying [2]. 
When these two separate worlds com-
bine, forming connections between home 
language learning and ESL, learners 
transfer skills from one language to an-
other in a way that enhances the acquisi-
tion of both languages.

The bilingual story creating project 
made a small step into this way of work-
ing. If language institutions, in their quest 
for higher standards in English literacy, 
recognize writing literacy and translation 
skills in any language as partners in the 
development of ESL, then using those 
skills within mainstream teaching and 
learning will engage bilingual learners in 
a more meaningful and inclusive curricu-
lum, and in its turn it develops and saves 
the learners mother tongue too.
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Молодежный туризм  – это спорт, 
здоровье, активный досуг, возмож-
ность лучше узнать историю и геогра-
фию. Молодежный туризм – вид путе-
шествий, когда молодые люди предпо-
читают отдыхать большими компани-
ями, объединенных общей целью и 
хотят познать мир. Молодежный ту-
ризм является перспективной сферой 
путешествий. Главной целью молодеж-
ного туризма является познание мира. 
Перспективы, раскрывающиеся в пу-

тешествии, дают возможность познать 
историю и культуру.

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
как одна из социально незащищенных 
групп в полной мере подвержена воз-
действию негативных факторов внеш-
ней среды. Урбанизация, ограничен-
ные возможности для полноценного 
развития и реализации своего потен-
циала, гиподинамия и другие стрессо-
вые ситуации вызывают повышенную 
потребность у молодёжи в доступных 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВИД ТУРИЗМА
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Аннотация
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Abstract
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оздоровительных, рекреационных, 
развлекательных услугах.

Решение этой проблемы наряду с 
духовным оздоровлением нации явля-
ется одной из стратегических задач, 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. В этой связи является 
актуальной задача разработки особого 
подхода к организации туристского 
обслуживания молодежи. Одним из 
основных сегментов туристического 
рынка является молодежь. Экономи-
ческие потрясения и политические ка-
таклизмы внесли существенные изме-
нения в действительность общества. 
Во всей этой суматохе событий моло-
дежные проблемы отошли на задний 
план, о них почти перестали говорить. 
Это тогда, когда состояние физическо-
го и нравственного здоровья будущих 
поколений вызывает серьезные опасе-
ния и требует использования всех воз-
можных средств по исправлению сло-
жившейся в последние годы ситуации.

В качестве одной из важнейших 
форм воспитания молодежи, организа-
ции ее свободного времени можно счи-
тать туризм и экскурсии. Возможность 
путешествовать приводит человека, не-
зависимо от его возраста и социального 
статуса, к физическому и психическому 
здоровью, восстанавливает и повышает 
уровень работоспособности, развивает 
и усиливает познавательные, интеллек-
туальные и коммуникативные способ-
ности личности.

Правильная организация турист-
ско-экскурсионной работы способна 
снять многие молодежные проблемы, с 
которыми сталкивается общество.. 

Высокая туристская активность объ-
ясняется и стремлением молодых лю-
дей к общению и познанию. Молодым 
свойственно ощущение радости жиз-
ни. Немаловажным является и нали-
чие свободного времени (например, 
каникулы). Бесспорно, что данный сег-
мент туристического рынка, выделен-
ный по возрастному признаку, имеет 
ярко выраженный стереотип поведе-
ния и несколько иначе расставляет 
туристские приоритеты.

А. Дурович и А. Копаев отмечают, 
что достаточно четко прослеживается 
тенденция изменения туристской под-
вижности в зависимости от возраста, 
пола и семейного положения. Наи-
большую склонность к активным фор-
мам туризма проявляют лица в воз-
расте от 18 до 30 лет. Неженатые люди 
более мобильны, чем семейные. В силу 
экономических и других причин, боль-
шая часть учащейся молодежи не по-
кидает пределов своего регионального 
пространства, не использует для фор-
мирования своего мировоззрения 
исторические и культурные ценности, 
сосредоточенные в различных уголках 
нашей планеты. И в первую очередь 
это относится к студентам, чье про-
фессиональное становление и заклю-
чается, прежде всего, в постоянном 
расширении и обновлении своего кру-
гозора. Речь идет о вузах, готовящих 
кадры для туризма.

В Узбекистане с каждым годом рас-
тет количество лицензий, выдаваемых 
вузам на право оказания образова-
тельных услуг в области туризма. Су-
ществуют также десятки техникумов, 
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колледжей, лицеев и других образова-
тельных структур, которые разрабаты-
вают модели подготовки специалистов 
в данной сфере. Все они нуждаются в 
обмене опытом, а студенты – в полно-
ценных знаниях и практическом овла-
дении навыками по оказанию различ-
ных туристских услуг. Различные реги-
оны Узбекистана имеют и разные усло-
вия для решения таких задач.

Туристические фирмы уделяют до-
статочно большое внимание таким 
аспектам, как реклама, исследования 
собственного турпродукта, изучение 
конкурентов, участие в различных вы-
ставках и ярмарках. Но достаточно 
глубокого исследования молодежного 
сегмента туристического рынка пока 
не проводилось. Большинство турист-
ских предприятий ориентированы на 
отправку туристов за рубеж. Они не 
желают специализироваться на моло-
дежном туризме, считая его экономи-
чески нерентабельным, убыточным. 
Данная категория потребителей отдает 
предпочтение недорогим путешестви-
ям с использованием менее комфорта-
бельных средств размещения и транс-
порта. В свою очередь, значительная 
часть молодежи не имеет возможности 
пользоваться дорогостоящими тури-
стическими услугами.

Исходя из этого, можно сказать, что 
рынок молодежного туризма развива-
ется недостаточно. Туристические 
фирмы не желают заниматься органи-
зацией экономичных молодежных ту-
ров. Существующий ассортимент мо-
лодежных туристических программ 
представлен весьма скудно. Высокая 

туристская активность молодых людей 
остается не реализованной. Цена на 
туристический продукт должна соот-
ветствовать уровню платежеспособ-
ности потребителей. Политика в сфере 
организации туризма должна ориен-
тироваться на реальные потребности 
и возможности молодежи, не должна 
быть лишь пассивным отражением 
сложившейся ситуации.

Итак, молодежный туризм  – это 
один из социально-культурных меха-
низмов, с помощью которого могут 
быть созданы условия для раскрытия 
способностей молодого человека, а так 
же закрепление в молодежной среде 
общенациональных гражданско-право-
вых и нравственно-культурных ценно-
стей, основанных на патриотизме. Су-
ществует концепция, что молодые люди 
на этапе своего жизненного пути до 
25  лет, пока не завели семью и детей, 
должны посмотреть мир, совершить 
путешествия, узнать, как живут другие 
народы. Это поможет им выбрать пра-
вильный путь в жизни, сформировать 
собственные жизненные принципы.
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Ибрагим Юсупов (1929-2008) – на-
родный поэт Узбекистана и Каракал-
пакстана. Он внес огромный вклад в 

развитие каракалпакской поэзии и в 
поднятии ее на новые вершины.

И. Юсупов – автор нескольких пре-
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красных поэм. Лучшими произведения-
ми поэта являются, пожалуй, «Судьба 
актрисы» (1958 г.), «Правда о ковров-
щице» (1961 г.), «Степные грёзы» 
(1964 г.), «Тумарис» (1970 г.). Каждое 
произведение И. Юсупова отличается 
от другого своей жанровой принадлеж-
ностью, содержанием, идейной сутью, 
использованием поэтических средств.

Одно из важнейших качеств поэзии 
И. Юсупова – высокая художествен-
ность, образность языка, изящество 
стиля. Поэт отказывается от штампов 
фольклора и книжного языка. Традици-
онная символика и метафорическая об-
разность переосмысливаются в его по-
этическом сознании, оказывая сильное 
эмоциональное воздействие.

Поэт достиг больших успехов в от-
боре лексических средств, обеспечив-
ших идейную яркость и художествен-
ную выразительность его произведени-
ям. Синонимия, широко употребляемое 
лексическое средство в языке его худо-
жественных произведений. Синонимы 
для него являются средством эмоцио-
нального воздействия, ясного выраже-
ния идейного содержания его поэм.

И. Юсупов хорошо понимал семан-
тико-изобразительные возможности си-
нонимов и умело использовал их. Он в 
своей поэме «Степные грёзы» доказал, 
что каракалпакский язык богат синони-
мами. Поэт, в качестве синонимов слова 
дала «степь» использовал много слов: 
мәнзил «место», қула дала «бескрайная 
степь», шөл «пустыня», қурғақшылық 
«засуха», саҳра «сахара» и т.д. Эти сло-
ва в поэме характеризуют степь. Напри-
мер: Дала мегзер бай ҳәм зықна адамға, 

Жаңғырық болмайды қула даланда. Го-
ризонт! Балалық қыялларымның, Алыс 
мәнзиллери, сырлы жийеги. Қайсар 
қурғақшылық – шөл армиясы, Мени 
кирпик қақпай турады бағып. Шықты 
мәрт ойшыллар асаў саҳраның.

Даже если эти слова в общенарод-
ном языке различаются друг от друга, 
они использованы поэтом в качестве 
контекстуальных синонимов [4].

Употребляя числительное еки «два» 
в своих строках в формах қос «пара, 
парный, двойной», егизек «близнецы, 
пара», жуп «пара», пар «два, пара», он 
повышает художественность песни: 
Қос ыйықтан қулаған қос бурымы. Қара 
үйде еки бесик тербелип, Ингалайды 
қыз ҳәм бала – егизек («Правда о ков-
ровщице»). Жуп шелегин алды қолға, 
Пар шелегин қойып шетке («В местах, 
где цвела акация»).

Употребляя в своих поэмах различ-
ные синонимы, поэт обеспечил проник-
новенность произведения.

В поэме «Степные грёзы» романти-
чески повествуется противоположность 
между природой, степью, сахарой и че-
ловеком. Поэтому, употребление в ней 
антонимов – дело естественное. Напри-
мер, в поэме говорится о жизни и смер-
ти: Соңғы үш күн – өмир, өлим елеси.

При этом указаны самые высокие 
пределы, уровни противоположных по-
нятий. Это тесно связано с основным 
содержанием и идеей поэмы.

Другие антонимы употреблены в по-
эме «Степные грёзы» для характеристи-
ки различных противоположных при-
знаков, действий. Например: Күшли 
әззисин ийтерип таслап, Суўлылар 
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суўсызға шық тамызбады, Адам өзин 
сонда түсине баслап, Суўлыға 
суўсыздың кегин қозғады.

Здесь посредством антонимов очень 
образно описана борьба противополож-
ных сторон сахары с помощью ряда 
антитез типа сильный-слабый, водный-
безводный [6].

В поэмах поэта существительные, 
прилагательные, наречия употреблены 
в качестве антонимов в составе одного 
контекста и обеспечивают остроту со-
держания. Өмир, өлим арпалысқан 
айқаста («Товарищ учитель»). Бағана 
жас көрсем, енди ғаррысаң… («Судьба 
актрисы») Досларым ким, Душпаным 
ким? («Товарищ учитель»). Бирдиң ма-
рапатын хошлап, Көпшиликтен безип 
болмас («Ажинияз»).

Мастерство поэта выражено также в 
том, что употреблены антонимы в раз-
ных местах, чтобы выразить общее со-
держание поэмы. Это указывает на то, 
что автор для образности смог свобод-
но и мастерски употребить антонимы в 
языке. Поэт использовал антонимы для 
изображения жизненных противоречий 
[5;22].

Часто встречаются в произведениях 
И.Юсупова омонимы. Например: 
Жамғыр суўы липлеп, сай ҳәм салада 
(«Правда о ковровщице»). Сай келме-
стей ақылына адамның, Бир әжайып 
гилем тоқып таслайық («Правда о ков-
ровщице»). Намыссызбан, жүзим, 
кеўлим қап-қара («Товарищ учитель»). 
Туўыласаң десе жүз рет, Тек те усы 
жерде туўылар едим. Жәҳәнгир шаҳ, 
қайт ырайдан, Арғы жүзге сыймайсаң 
ба? («Тумарис»)

В этих примерах слово жүз имеет 
значения: 1) «лицо, облик человека»; 2) 
«сто, сотня»; 3) «та сторона, тот берег».

Таким образом, известный своими 
прекрасными стихами и поэмами 
И.Юсупов, искусно выбирая слова из 
богатой сокровищницы общенародно-
го языка, в своих произведениях, смог 
придать им поэтическую силу и худо-
жественность. Поэт мастерски упо-
требив синонимы, антонимы и омони-
мы, достиг художественной красоты 
языка.

Язык и стиль творческого наследия 
И.Юсупова наглядно свидетельствуют 
о том, что поэт выработал свою ориги-
нальную индивидуальную манеру, вы-
двинувшую его в первые ряды славной 
когорты мастеров каракалпакского ху-
дожественного слова.
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It is known that most expressions in 
our language are associated with the hu-
man body.In our language, commonly 
used expressions such as “bosh olib ket-
moq”, “bosh tormoq”, “boshi 
g’ovlabketmoq”, “boshidan oshib ketmoq”. 
Such terms associated with the name of 
the human body are called somatic ex-
pressions or somatisms. Some of the so-
matisms in our language consist of a 
component of phraseological units “bosh”. 
Below we will elucidate about the forma-
tion and paradigmatic features of the 
phraseological component “bosh”.

The word “bosh” in the “Dictionary of 
the Uzbek language” is interpreted as 
multilingual and has twenty meanings. 
(DUL, 2, 134)

The lexemes “bosh” in combination 
with various lexemes are involved in the 
formation of phrases belonging to differ-
ent lexical and grammatical groups.Ob-
servations show that most phraseological 
units (PU) “bosh”are expressions that 
have a two-component noun + verb struc-
ture such: boshi achidi, boshiga tushgan, 

boshidan kechirmoq, bosh og’rimoq, bosh 
qotirmoq, boshiga kelmoq, boshiga yetmoq, 
boshga ko’tarmoq, boshiga urmoq, boshiga 
chiqmoq. The verb serves as a grammati-
cal basic component, and the word 
“bosh”is a semantic basic component and 
defines the logical basis of the phrase.

Although grammatical formations are 
distinguished from free combinations by 
phrases, they differ from free connections 
with the essence of grammatical construc-
tion.The verbal components of a phrase, 
depending on their participation in pass-
ing and non-passing semems, are formed 
by taking various cases.Verbal components 
of the phrase are formed from taking the 
transitive and non-transitive cases.The 
verbal components of the phrases “boshini 
suqmoq”, “boshini urmoq”, “boshini 
aylantirmoq”, which are involved in transi-
tive and non-transitive cases, are formed 
by means of independent cases.Before the 
verbal component, the lexeme “bosh” takes 
the accusative case.

Verb components phrases such as 
“boshdan o’tqazmoq”, “boshiga ko’tarmoq”, 

FORMATION AND PARADIGMATIC CHARACTERISTICS 
OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE SOMATIC 
COMPONENT IN THE UZBEK LANGUAGE 
(USING THE EXAMPLE OF THE COMPONENT 
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Abstract:The article deals with the formation and paradigmatic characteristics of the 
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“boshida kaltak sinmoq”, “boshidan ke-
chirmoq”, “boshiga chiqarmoq”, “boshidan 
qolmoq” participating in non-transitive 
verb sememes, the lexeme “qo’l” formed 
with the help of the original, dative and 
local cases.

The lexeme “bosh” has the same struc-
ture as the words “boshi chiqmadi”, “boshi 
shishdi” and“bosh tortmoq”, and has the 
same content to create with which they 
interact.

For example, the two-component 
phrase “bosh tortmoq” is explained in the 
phraseological dictionary of the Uzbek 
language (PDUL) as a phrase with one 
meaning and means “to be against, disa-
gree” (PDUL, 268). This expression cre-
ates an expression that relates to the sub-
ject + predicate: To’g’ri, boy otam mol-
mulkini hujjatlab berishdan bosh tortgan-
dan keyin Salim g’azablandi, bolalik qilib 
vaqilladi. (Oybek Qutlug’ qon). As can be 
seen from the example, phrases with the 
“bosh” component are used to form not 
only compound phrases, but also phrases 
that are equal to the sentence.

Semantic features of phraseological 
units (PU) are associated with their syn-
thesized relationships.

The disclosure of the semantic nature 
of phraseological units is as follows:

1. Definition of phraseological unit.
2. Opening a case of polysemy in the 

phraseological units.
3. Definition of synonymy between 

phraseological units.
4. Definition of antonyms between 

phraseological units.
In phraseology, the phenomenon of 

polysemy is widespread, and most expres-

sions express an impersonal meaning that 
goes beyond its own meaning, and one 
comes from the other. Some of the phra-
seological units represent two, three, and 
some have four or five meanings.

For example, the term “bosh tortmoq” 
refers to the set of words in DUL (Dic-
tionary of the Uzbek language), which 
refer to the following meanings: Bosh 
tortmoq1) run away from work 2) go off 
from work, responsibility, and avoid.

Sizni og’zi qon bo’ri dedim, chunki… siz 
yangi ochilgan gullarni, endi bosh tortgan 
lolalarni vaqtsiz so’ldirdiz, ochilib bitmay 
o’ldirdiz. A.Qodiriy, O’tkan kunlar; (The 
days gone by)

Ustod shunday dedilar-da, ikkinchi 
kosani ichidan bosh tortib musofirxonani 
tark etdilar. (p. 10)

In A.Kadiri’s novel “O’tkankunlar” the 
term “bosh tortmoq”, which synonym re-
sembleto “bosh to’lg’amoq”, means exactly 
“bosh tortmoq”:

Bu taqdirda itoatdan bosh to’lg’agan 
Toshkent ustiga albatta, Musulmonqul zo-
lim qo’shin tortar. A.Qodiriy, O’tkankunlar.

Another meaningful phrase is “bosh 
urmoq”, has the following two meanings: 
1) go and ask. 2) ask for help, bow your 
head.

Yo’lchi qayoqqa bosh urishini, kimning 
yoqasidan tutishini bilmay, ancha vaqtga-
cha ko’chalarda tentirab yurdi. Oybek, 
“Qutlug’ qon”;

Nega o’ylamay-netmay eshigiga bosh 
urib kelgan yigitni quvlab soladir? 
A.Qodiriy, O’tkan kunlar.

The term “bosh suqmoq” is also a poly-
semanticphrasal verb that indicates five 
meanings in the DUL: 1) stand, enter, 
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hear. 2) Keep up and down. 3). mixing, 4) 
Insert your head and look up, look at it. 5) 
flow out.

Kampir enam qizqidira-qidira tinkasi 
quridi, qaysi eshikka bosh tiqsa, 
so’rasharmish: savdogarmi, bo’gi bormi, 
uy-joyi bormi? Oybek, Tanlangan asarlar.

U aytgan tollar qulabdi, bosh tiqmoqchi 
bo’lgan maktab-maorif sohasida tamoman 
yangi odamlar, olov nafasli yoshlar kelibdi. 
A.Qahhor, Qo’shchinor chiroqlari.

Ular orasida zifa bo’lsa ham, dala yu-
mushlariga bosh suqib saroy ahlini yot deb 
yotqizib, tur deb turg’azib o’rgangan.(68 p.)

Tohir pastki qavatdagi ochiq eshiklarga 
bosh tiqib qaradi. P.Qodirov, Yulduzli tunlar;

Gulnor boshini Yo’lchining ko’kragiga 
suqib yig’ladi. Oybek, Qutlug’ qon.

As you can see, these words are one of 
the main tasks, one of which has grown 
from another.

Synonyms are common in (PU) with 
the component of “bosh”. To say two 
terms are isynonymous, they must mean 
one thing. For example: bosh egmoq  – 
bo’ynini ham qilmoq, bosh ustiga – ko’zim 
ustga, bosh suqmoq  – burnini suqmoq, 
boshit qotdi  – miyasi g’ovlab ketdi, boshi 
osmonda  – og’zi qulog’ida  – do’ppisi os-
monda, boshini silamoq  – peshanasini si-
lamoq, boshini yemoq  – boshiga yetmoq, 
boshini bukmoq – yuzi yerga qaramoq.

There is also a case of deviation in our 
language, which can also be found in the 
phrase “bosh”. Because of the variation, 
the phrase does not change to another, 
but its form changes. The linguistic mean-
ing of the word is exactly preserved. For 
example: boshi bilan shon’gib ketmoq  – 
boshi bilan kirib ketmoq, boshi berk 

ko’chaga kirib qolmoq – boshi berk ko’chaga 
olib kirib qo’ymoq, boshiga bitgan balo 
bo’lmoq  – boshiga bitgan ofat bo’lmoq, 
boshiga chiqib olmoq  – yelkasiga chiqib 
olmoq, boshiga qilich kelsa ham – boshiga 
qilich kelganda ham, boshida yong’oq 
chaqmoq – boshida tosh chaqmoq – boshi-
da danak chaqmoq  – miyasida danak 
chaqmoq. As you can see, the option is 
replaced, added or removed from the 
word component. This is called a lexical 
variety in the language. An example is 
boshidakechmoq – boshidan o’tmoq, boshi 
ikkita bo’ldi  – bitta boshni ikkita qilmoq, 
boshi ko’kka yetdi – boshi osmonga yetdi, 
boshingdan ordona qolsin  – boshingdan 
qolsin  – ordona qolsin  – boshingdan qol-
gur, boshini bog’lamoq  – boshini band 
qilmoq.

For example, Kecha oqshom kulbai 
vayronamga ajib bir musofir alloma tashrif 
buyurdilarki, ko’rsang boshing osmonga 
yetadi. (p. 56.)

Qaramatov bu ishga shuncha vaqtini 
sarflayotgani, shunchalik jon kuydirayotgani 
Temir Akbarovichning boshini ko’kka yet-
kazyapti. P.Qodirov. Uch ildiz.

As you can see, in the examples “bosh-
ing osmonga yetadi” and “boshi ko’kka 
yetdi” the words osmon and ko’k in PU 
form the lexical variety of expressions.

In grammatical variants, grammatical 
change occurs in a phrase, not in words, 
but in addition, replacement, subtraction, 
and merging with one’s own choice: bosh-
iga ko’tarmoq  – boshga ko’tarmoq, bosh 
suqmoq  – boshini suqmoq, boshga 
ko’tarmoq – boshiga ko’tarmoq.

The phenomenon of equal coinci-
dence in language units is called ammo-
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nia. Milling confusion usually occurs be-
tween two expressions: The head of the 
sponge I – Head scrub II. The first mean-
ing of the word “scrub for the head” is 
“turn the head several times to do a few 
agreements”, and the second is “turning 
your head on the shoulder several times”.1

Thus, the “bosh” component of phra-
seological units has a broad semantic 
character, which is widely used in our 
language. This can be seen through a 
deeper study of their semantic meanings. 

1 Ш.Раҳматуллаев. ЎТИФЛ. Т, 1978. 303-б.

A wide coverage of the semantic nature of 
the phrase “bosh” is will be reflected in 
our next research.
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Активизация в русской литературе 
ХХ века игровой поэтики создания 
художественного текста во-многом 
способствовала формированию и осо-
бого направления в литературоведе-
нии, ориентированного на процессы 

исследования игровых доминант в 
структуре художественного текста.

Игра характеризует любое произ-
ведение словесного искусства, являясь 
проявлением свойственной художе-
ственному тексту коммуникативной 

THE SPECIFICS OF GAME POETICS IN THE POSTMODERN TEXT

Mukhamedova Feruza Bakhodirovna
Teacher UzWSLU, Tashkent, Uzbekistan

Аннотация
В систему концептуальных проблем современного литературоведения вхо-

дит задача выявления писателей современного литературного процесса, опреде-
ляющих основные тенденции его развития и эволюции. Наиболее актуальными 
и востребованными сегодня становятся произведения, в которых представлены 
ключевые проблемы современного мира, создаётся инновационная литературная 
стратегия, способная через форму художественного текста презентовать со-
держательно-смысловые сложности эпохи конца ХХ-начала ХХI веков. К началу 
литературного миллениума происходит переосмысление многих тем русской 
литературы «кризисной» эпохи, и, в первую очередь – темы бытия человека в её 
высшем духовном преломлении.

Очевидно, что весьма актуальной и перспективной остается проблема ти-
пологической классификации форм игры в литературе и дальнейшего углубления 
представлений о парадигмах и стратегиях игровой поэтики.

Annotation
The system of conceptual problems of modern literary criticism includes the task of 

identifying the writers of the modern literary process, defining the main trends in its de-
velopment and evolution. The most relevant and popular today are works in which the 
key problems of the modern world are presented, an innovative literary strategy is being 
created that is capable of presenting the semantic complexities of the end of the twentieth 
and early twenty-first centuries through the form of an artistic text.By the beginning of 
the literary millennium, a rethinking of many themes of Russian literature of the «crisis» 
era, and, first of all, the theme of human existence in its highest spiritual refraction oc-
curs.

It is obvious that the problem of the typological classification of the forms of the game 
in literature and the further deepening of the ideas about the paradigms and strategies of 
the game poetics remain very relevant and promising.

Key words: play poetics, modern Russian literature, fetish, pastish, ambivalence, 
intertextuality, postmodernism, irony.
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функции. Игровой эффект «мерцаю-
щего значения» возникает в результате 
особого отношения читателя к тексту, 
соотносящего заключенную в нем ин-
формацию с определенными знаниями 
лингвистического и экстралингвисти-
ческого характера. Кроме того, среди 
художественных текстов существует 
определенный тип игровых текстов, 
который предполагает не только спец-
ифическое отношение читателя к тек-
сту, но и специфичность самого текста.

Концепцию игрового текста начал 
разрабатывать в своих трудах, посвя-
щенных теории деконструкции, Р. 
Барт. Однако он не выделяет еще игро-
вой текст как особый тип, а считает, 
что любой текст обладает игровым ха-
рактером, что, прежде всего, проявля-
ется в зашифрованных в нем загадках, 
а также в том удовольствии, которое 
получает читатель в процессе их раз-
гадывания. Так, в эссе «Удовольствие 
от текста» Р. Барт следующим образом 
формулирует свое представление об 
игровом характере текста: «Текст – это 
объект-фетиш, и этот фетиш меня же-
лает. Направляя на меня невидимые 
антенны, специально расставляя ло-
вушки (словарный состав произведе-
ния, характер его референций, степень 
занимательности и т. п.), текст тем са-
мым меня избирает…»1.

В художественной литературе ХХ 
века, особенно в её неклассической 
(модернистской) линии развития, 
принципиально доминирующую роль 

1  Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: 
Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. 
и вступ. ст. Г. К. Косикова.  – М.: Прогресс, 
1989. – С. 483

приобретает категория игры, которая 
не только интерферирует онтологиче-
ские и эстетические модусы в художе-
ственный текст, но и становится фило-
софско-эстетическим концептуаль-
ным инструментом в процессе художе-
ственного познания Личности, её 
психологических и этических состав-
ляющих.

В отечественной лингвистике игро-
вой текст изучается в рамках теории 
«игровой поэтики». Ее сторонники ис-
ходят из определения поэтики как ин-
тегративной науки. Вслед за В. В. Вино-
градовым, Ю. М. Лотманом, М. Я. По-
ляковым, Р. Якобсоном они считают, 
что поэтика является дисциплиной, 
объединяющей лингвистические, эсте-
тико-стилистические и литературо-
ведческие подходы к изучению струк-
туры литературно-художественного 
произведения. С одной стороны, тео-
ретики «игровой поэтики» подчерки-
вают, что она включает разнообразные 
смысловые, лексические, фонетиче-
ские, грамматические, графические и 
иные элементы, которые «создают 
представление о скрытых слоях … тек-
стов и вместе с тем позволяют оценить 
саму специфику игрового стиля, бла-
годаря которой и формируется своео-
бразие игрового текста».

С другой стороны, Г. Ф. Рахимкуло-
ва отмечает, что игровая поэтика не 
сводима только к формальным аспек-
там, ибо «игра затрагивает и содержа-
тельность текста, его смысловое на-
полнение и организацию». В этой свя-
зи исследователи выделяют ряд базо-
вых для игровой поэтики свойств: 
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амбивалентность, то есть «установка 
на двух- или поливариантное прочте-
ние», предполагающая осознание чи-
тателем наличия нескольких альтерна-
тивных возможностей интерпретации 
как отдельных элементов, так и всего 
текста в целом;

• принцип недостоверного повество-
вания, предполагающий, что «реаль-
ность повествования», то есть досто-
верность утверждаемого и сообщаемо-
го, неприменима для игрового текста;

• интертекстуальность и пародий-
ность, которые выполняют функцию 
основного принципа построения по-
вествования и заключаются в том, что 
«вся предшествующая художественная 
словесность может прямо или косвен-
но вовлекаться в повествовательную 
структуру игрового текста…»;

• текстовой плюрализм, заключаю-
щийся в частом использовании авто-
ром такого приема композиционного 
построения игрового текста, как 
«текст в тексте» и необходимости рас-
путывания читателем «этой мульти-
текстовой мозаики»;

• принцип игрового лабиринта, пред-
ставляющий собой принцип построе-
ния текста как особой игровой систе-
мы, имеющей сходство со строением 
лабиринта. Задача читателя  – пройти 
этот «структурный, лингвистический 
и аллюзивный лабиринт», и прежде 
чем выбраться из него, понять его вну-
треннее устройство, а главное, «ока-
завшись на очередной развилке, по-
чувствовать приятную дрожь возбуж-
дения оттого, что видит все основные 
ловушки, заготовленные ему автором».

Антропософский характер Игры 
признавали, и её теоретики Ницше и 
Хейзинг. Ницше считал, что в процес-
се игры человек способен преодолеть 
не только свою одномерность, но и 
«линейность» своих отношений с ми-
ром. Тем самым, он наделял Игру спо-
собностью к воздействию на сознание 
и подсознание человека. Й. Хейзинг и 
вовсе вводит в эстетику и философию 
ХХ века новый тип «игровой» лично-
сти – homoludens, являющегося одной 
из дополнительных ипостасей 
homosapiens (человека разумного) и 
homofaber (человека творца). Кроме 
того, по теории Хейзинг вся культура 
человечества возникла из игры.

Абсолютизация игрового начала в 
природе человека, мира и культуры 
позволяет утверждать существование 
некой «игровой» модели бытия, куль-
турологически воплощённой в ряд ли-
тературных дискурсов. Именно игра (в 
эстетическом плане составляющая ос-
нову интертекста) обеспечивает лите-
ратуре регенеративную функцию, ког-
да процесс разрушения литературного 
направления сопровождается образо-
ванием новых течений и направлений 
(синдром «вечного эмбриона»). Если в 
биоприроде регенерация осуществля-
ется за счёт стволовых клеток, то в 
литературе их функцию выполняют 
«культурные коды», варьируемые по-
средством игры в новые литературные 
модели. Это прекрасно доказывает М. 
Бахтин, парадоксально анализируя ро-
маны Достоевского в призме своей те-
ории полифонического романа, от-
крытой им применительно к романно-
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му мышлению ХХ века. Вполне оче-
видно, что истинно это не только в 
отношении века ХХ, но и ХIХ столе-
тия, развивающего традицию модели-
рования художественной концепции 
игры в рамках творчества Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Чехова и т. д. Ан-
тропологическая сущность игровой 
литературы достаточно полно и мно-
гопланово отражена и в романе Досто-
евского «Игрок», на наш взгляд, явля-
ющегося претекстом многих произве-
дений ХХ века.

Хейзинга осмысливает понятие 
игры как форму происхождения куль-
туры, как движущую силу развития 
культуры, как способ деятельности и 
как социальную функцию. В своем се-
годня ставшем классическом труде 
«Homo Ludens» (1937) ученый так фор-
мулирует основные черты игровой де-
ятельности:

– игра есть свободная деятельность;
– игра практически бесполезна и 

«лежит за пределами непосредствен-
ного удовлетворения нужд и стра-
стей»;

– изолированность игры. Игра на-
чинается и в определенный момент 
заканчивается;

– игра обеспечивает порядок;
– игра продуцирует замкнутые со-

общества посвященных, которые 
«предпочитающие окружать себя тай-
ной, либо подчеркивающие свое отли-
чие от прочего мира всевозможной 
маскировкой»2.

Итак, по мысли Й. Хёйзинга, лите-

2  Хейзинга И. Homo Ludens. В тени завтрашнего 
дня. -М., 1992. – С. 17 – 24

ратура проявляет игровой модус 
практически во всем: в творческом 
воображении и в формах его образно-
го воплощения, в мотивах и способах 
их оформления и выражения. Однако, 
полагаем, что наиболее активно игро-
вая поэтика функционирует на язы-
ковом, характерологическом, сюжет-
но-композиционном и повествова-
тельном уровнях произведения (что 
позволяет условно вычленить соот-
ветствующие типы игровой поэтики), 
при этом некоторые литературные 
формы и приемы являют повышен-
ный игровой модус, формируя уси-
ленное игровое поле.

Например, повествовательный тип, 
который базируется на игре альтерна-
тивных стратегий, ярко выражен в 
прозе В. Набокова («Соглядатае», «От-
чаянии» (1936), «Других берегах», «Ло-
лите» (1954), «Аде» (1969) и т.д.). На-
боков играет масками автора, рассказ-
чика и героя, совмещая их, внезапно 
переключая повествование с третьего 
лица на второе и первое, а затем об-
ратно. Данная повествовательная игра 
у Набокова базируется на авторском 
философско-эстетическом обоснова-
нии о смысле творчества, который, по 
Набокову, состоит в том, чтобы «со-
знательно жить в любой облюбован-
ной тобою душе – в любом количестве 
душ  – и ни одна из них не сознает 
своего переменяемого бремени», «лю-
бая душа может стать твоей, если ты 
уловишь ее извивы и последуешь им»3.

3 Набоков В. В. Подлинная жизнь Себастьяна 
Найта // Набоков В. В. Американский период. 
Собр. соч. в 5-ти т.: Пер. с англ. – Т. 1. – СПб., 
2004. – С.191.
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Сюжетно-композионный тип игры 
включает не только различные вариан-
ты «запутывания» сюжета, «ложные», 
уводящие читателя в сторону ходы 
(особо популярные в детективе), но и 
варианты «двойных» развязок и про-
чтений, отчасти соотносимых с семан-
тикой «возможных миров». Например, 
две взаимоисключающие концовки в 
повести Л. Толстого «Дьявол» (1889), в 
романе Дж.Фаулза «Подруга француз-
ского лейтенанта» (в некоторых пере-
водах «Женщина», «Любовница фран-
цузского лейтенанта») (1969) и т.д.

Подчеркнем, что указанные типо-
логические формы не функционируют 
обособленно, а в силу целостности 
литературного произведения, есте-
ственно, находятся в системе корреля-
ций. Например, определенное совме-
щение сюжетно-характерологических 
игровых стратегий являет прием «Qui 
pro Quo» («кви про кво» – лат. дослов-
но «кто вместо кого»). Напомним, что 
суть приема заключается в том, что 
одно лицо, вещь или понятие прини-
мают за другое. Нельзя не заметить 
устойчивость приема «Qui pro Quo» в 
литературе, наиболее активно разра-
батываемом в комедиях «с переодева-
нием и обменом ролями»(вспомним 
«Хвастливого воина» Тита Плавта, 
итальянскую, английскую и испан-
скую драму Ренессанса и т.д.).

Наиболее многообразным (по фор-
мам презентации) видится языковой 
тип игры. В связи с этим, остановимся 
более подробно на обозначении его 
активных (с точки зрения игровой мо-
дальности) подтипов и парадигм, ил-

люстрируя литературными примера-
ми. В языковом типе игры повышен-
ным игровым модусом в художествен-
ном тексте обладают принцип 
мультиязычия и игра слов –каламбур.

Очень интересный в игровой поэ-
тике ХХ века прием актуализации ам-
фиболии плодотворно используется В. 
Набоковым. Например, в предисловии 
к русскому изданию «Других берегов» 
автор так определяет цель книги: «<...> 
описать прошлое с предельной точно-
стью и отыскать в нем полнозначные 
очертания, а именно: развитие и по-
вторение тайных тем в явной судьбе 
(выделено нами. – О.К.). Я попытался 
дать Мнемозине не только волю, но и 
закон»4. Если учесть, что «Мнемози-
на  – греческая богиня памяти, мать 
девяти муз, также название бабочки 
Parnassiusmnemosyne, которую Набо-
ков нарисовал для вклейки в «Память, 
говори»5, то смысл высказывания на-
полняется, по видимому, глубинным 
содержанием, при котором факт авто-
биографии (увлечение бабочками) 
синтезируется с автокомментарием к 
собственному творчеству (где значи-
мую роль при создании «литературной 
личности» выполняют, как известно, 
бабочки).

Таким образом, главное свойство 
игровой поэтики  – нацеленность тек-
ста на игровые взаимоотношении с 
читателем. Игра в постмодерне обла-
дает как собственной ценностью в ка-
4 Набоков В. В. Другие берега //Набоков В. В. 
Русский период. Собр. соч. в 5-ти т. – Т. 5. – 
СПб., 2008. – С.143.
5 Маликова И. Примечания // Набоков В. В. 
Русский период. Собр. соч. в 5-ти т. – Т. 5. – 
СПб., 2008. – С.673.
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честве онтологической характеристи-
ки человеческой культуры в целом, так 
и является специфическим способом 
(технологией) деятельности. В данном 
случае игра претендует на роль куль-
турной формы, включающей все 
остальные, а значит являющейся то-
тальной. Невозможно представить 
постмодернистскую игру без пародии, 
иронии, пастиша, случайности, интер-
текстуальности.
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Nowadays, the role of English is important for tourism industry as a means to com-
municate, negotiate and execute transactions with tourists by tourism employees. Tour-
ism has become one of the biggest industries globally making up to 10% of world GDP. 
It is a vital industry for the economy of many communities and countries as it supports 
nearly 300  million jobs globally. Since tourism industry is one of the fastest-growing 
businesses in Uzbekistan, it plays an important role in the Uzbek economy. According to 
the World Travel&Tourism Council, Uzbekistan generated nearly$850 million of contri-
bution to its GDP in 2017and it is forecast to increase by $1,537 million from 2018 to 
2028. What’s more, in 2017 Travel and Tourism supported 305,000 jobs for employment 
statistics. These figures prove how tourism is integrating into the indispensable part of 
the economy of Uzbekistan. For this purpose, our government subsidizing both public 
and private touristic businesses to augment the scope of tourism industry in the country.
For example, the first tourism-based university known as Great Silk Road Tourism Uni-
versity opened in Samarkand in 2018 in order to prepare certified and professional em-
ployees for touristic industry. One of the advantages of this educational establishment is 
that it is recognized globally which means that everyone regardless of nationality, race 
and ethnicity could enroll on hospitality management courses conducted in English by 
professors from different countries.These English courses are involved with the language 
associated with host-guest interaction in the service business, should be termed as the 

THE IMPORTANCE OF ENGLISH IN TOURISM  

Teacher of English at “Silk Road” International University of Tourism
Nuriddinova Nargiza 

Annotation
The government of Uzbekistan is paying a significant amount of attention to the tour-

ismindustry as it is becoming lucrative source of income to the national economy. An 
important component of in the tourism is the human source, defining whether the host 
country is favorable spot to visit or not. Tourists do not just come for the facilities and 
attractions. In fact, they want to be welcomed well and treated right. A good command of 
the English language is always regarded as an asset for personnel in the tourism industry 
since most visitors could not speak Uzbek at all. Moreover, there is a sole thing which 
builds a strong bond between a tourist and a personnel – communication. Therefore, the 
role of English proficiency in the tourism industry is tremendous. In this article, we will 
present the applications of the English language in the tourism industry as well as inter-
views and surveys conducted by our team in order to determine which language factors 
influence on the job competence of employees in tourism industry. We found that the role 
and importance of English depends on the job function of staff.

Key words:Tourism industry; Needs analysis; English for specific purpose(ESP)
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“language of hospitality” which refers to all linguistic expressions related to and repre-
sented in hospitality concerns. The language of hospitality is often formal, thoughit very 
much depends on the level of acquaintance among the participants themselves. For ex-
ample, when hosting an official dinner, international conference or wedding ceremonies, 
the hosting arrangements are more formal as compared to encounters among neighbors 
and friends which are more casual.

At present, tourism employees who work in international tour companies around 
Uzbekistan have more chances to use English because of the number of foreigners who 
come to visit. Although these tourism employees are trained to use English in real 
situations using the syllabus written by the experts of this field, a formal need analysis 
to help determine the requirements of the English course for tourism employees has 
never been conducted. It seems inevitable to carry out a formal needs analysis tourism 
employee in using English across Uzbekistan. First, it is relevant to get to know what 
the needs analysis is.

Needs Analysis in English for specific purposes (EPS)
Needs analysis involves doing some kind of activity with a learner in order to find 

out what their learning needs are. Needs analysis has been one of the key factors and 
an integral part of ESP practitioners; i.e. researchers, course designers, material devel-
opers, testers, evaluators as well as classroom teachers for many years. In the mean-
time, this method is being broadly applied to tourism industry to identify the need of 
English language to communicate with tourists effectively. Needs analysis helps learn-
ers of English how much amount of the language is necessary for certain job function. 
For example, according to the study carried out by Ketkhew, English was highly impor-
tant to air stewards, air stewardesses, air pursers and flight managers. His studies also 
showed that most tourism employees perceived speaking as the most important skill, 
followed by listening, writing and reading, respectively.

Speaking is needed for tourism employees to function in their routine work. It is 
perhaps explained by the fact that speaking is important because they need to guide, 
escort, interact or communicate with others, especially, with the foreign tourists who 
visit the tourist attractions all over Uzbekistan.

Listening is rated as the second most used skill. This clearly explains that listening 
to the foreign tourists’ enquiries is the most important because it is the key factor that 
leads tourism employees to understand the things that the foreign tourists would need 
and want when they ask for tourism information. The ability to identify and compre-
hend the information from communication is crucial.

As regards reading skills, it is ranked as the third most used skill. This may be be-
cause tourism employees must look for and read the tourist information when foreign 
tourists ask for more in-depth information about the tourist attractions.

Compared with the other three skills, writing is viewed as the least important by 
tourism employees. This is due to the fact that writing is only used when tourism em-
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ployees prepare and outline information that they give to the foreign tourists.
Level of English Language Proficiency Required
In order todetermine the level of English necessary for employees working in the 

tourism industry, we conducted a surveyamong hotel staff employed in different hotels 
of Samarkand. We visited five different hotels and asked the employees to what extent 
they ought to command English for the efficiency of their career. The responses of the 
different hotel staff are provided in the following table:

Reasonably good Good Very good
Waiter 55.2% 38.5% 6.3%
Receptionist 31.7% 63.4% 4.9%
Management personnel 30.5% 55.9% 13.6%
Reservation staff 36.6% 48.8% 14.6%
Housekeep staff 75% 19.2% 5.8%

As can be seen from the table, the general trend observed from the responses seems 
to point towards different requirements. For waiters and housekeeping staff,a reason-
ably good command of the English language proficiency was thought sufficient, 
whereas for the receptionists, management personnel and reservation staff, a level of 
at least ‘good’ was suggested by more than half of the respondents. The minority of the 
respondents thought that reservation staff and management personnel must possess a 
very good level of English proficiency.

The English language requirements are, in particular, quite strict among tour 
guides and tourist polices whose job responsibility includes wider range of communi-
cation skills with tourists. In fact, the majority of them should respond aforementioned 
surveys stating that they possess ‘very good’ command of English. We concluded from 
the survey that English requirements are relative to the job function of staff.

Conclusion
English for Tourism is a language means used for the purpose of communicating in 

the particular field of tourism that can enable successful communication among peo-
ple working in the sector of tourism. Compared to other foreign languages, English has 
been recognized as a dominant language in both tourism and hospitality sector. Being 
recognized as a global language, English strongly influences the entire workflow in the 
field of tourism. Our article showed that how needs analysis plays an important role in 
tourism industry as ESP. In addition, our survey provided data on the significance of 
English proficiency level for various personnel of tourism industry. The findings from 
this article can be used guidelines for developing a tourism English syllabus that could 
lead to the improvement of employees.
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Цель исследования. Оптимизация 
диагностики очаговых заболеваний 
щитовидной железы путем мультимо-
дального подхода к ультразвуковой 
диагностике данной патологии.

Материалы и методы. Основу ра-
боты составили результаты данных 
комплексного ультразвукового иссле-
дования 120 пациентов с узловыми па-

тологиями ЩЖ. Возраст пациентов 
варьировал от 22 до 65 лет. Среди об-
следованных пациентов мужчины и 
женщины составили 54 (45%) и 66 
(55%) соответственно.

Комплексное ультразвуковое ис-
следование ЩЖ включали в себя: ме-
тод серой шкалы (В-режим), цветовое 
и энергетическое допплеровское кар-

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Мамадалиева Яшнар Мамасалиевна
Ташкентский институт усовершенствования врачей  
д.м.н., профессор кафедры онкологии с курсом УЗД
Хушназаров Хасан Халикович
ассистент кафедры онкологии с курсом УЗД

Актуальность. На сегодняшний день одной из существенных проблем 
является изучение тиреоидной патологии. Это связано с увеличением частоты 
встречаемости узловых образований щитовидной железы (ЩЖ) за последние 
30  лет, с 9% до 22% [Матвеев Г.А., Копина М.Н. 2015  г]. По данным разных 
авторов, больные с узловыми образованиями ЩЖ составляют от 43 до 97,5%, 
от общего числа больных с тиреоидной патологией.

Доступность и безопасность ультразвукового исследования позволяет 
наблюдать особенности течения и выявление признаков злокачественности 
узловых образований. При этом внедрение инновационных технологий в 
ультразвуковом приборостроении открывает новые перспективы в уточняющей 
диагностике узловых образований. Однако роль и место современных технологий 
эхографии изучены недостаточно.

Relevance. According to recent studies, the incidence of thyroid nodules has increased 
from 9% to 22% over the past 30 years. At the same time, the incidence of thyroid cancer 
has increased 2  times, causing the death of 1% of cancer patients [G. Matveyev, M. 
Kopina. 2015]. In this regard, there is a need to improve the early and differential diag-
nosis of thyroid nodules. The introduction of innovative technologies in ultrasound re-
search opens up new possibilities in specifying diagnostics of nodules. However, the role 
and place of high technology echography are not well understood.

Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, комплексное 
ультразвуковое исследование, эластография.
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тирование (ЦДК, ЭДК, спектральную 
допплерографию), режим эластогра-
фии (компрессионной и сдвиговой 
волны) позволяющей оценить жест-
кость очаговых образований ЩЖ. 
Комплексное ультразвуковое исследо-
вание ЩЖ производилось на совре-
менных ультразвуковых аппаратах: 
MINDRAY ДС-7», MINDRAY ДС-8» 
(Китай), Logiq S8 XDclear GE Healthcare 
(США) с использованием линейных 
мультичастотных датчиков (диапазон 
частот 5-12 МГц).

Результаты исследования и их об-
суждение. У 70 (58,3%) обследуемых 
были диагностированы единичные 
узлы щитовидной железы, у 50 (41,7%) 
были выявлены множественные узло-
вые образования.

Наибольшую группу среди обсле-
дованных пациентов (n=76) 63,3%, со-
ставили различные варианты диффуз-
но-узлового зоба.

Среди 120  исследованных пациен-
тов были выявлены следующие изме-
нения: изменение размера в сторону 
увеличения железы – у 78 (65%) паци-
ентов, неровность контуров  – у 44 
(36,7%) пациентов, неравномерная 
эхогенность – у 32 (26,7%) пациентов, 
ободок «хало» – у 72 (60%) пациентов, 
кальцинаты  – у 34 (28,3%) пациентов, 
гиперваскуляризация  – у 64 (53,3%) 
пациентов. При проведении эластогра-
фии нормативный диапазон составил 
18,4±7,8  кПа. При доброкачественных 
образованиях среднее арифметиче-
ская жесткость составила 47,5±10 кПа, 
что достоверно выше нормы: (р<0,05).

Средняя арифметическая жест-

кость при злокачественных образова-
ниях составила 169,2±25,6 кПа, что до-
стоверно выше нормы, и достоверно 
выше показателей жесткости (р< 0,01). 
Чувствительность комплексное уль-
тразвуковое исследование составила 
89,1%, специфичность – 84,6%, диагно-
стическая точность – 87,4%.

Выводы. Комплексное ультразву-
ковое исследование является методом 
выбора в диагностике узловой патоло-
гии ЩЖ. Мультимодальный подход к 
ультразвуковой диагностике узловых 
образований ЩЖ значительно улуч-
шает планирование дальнейшей так-
тики лечения больного (хирургическо-
го вмешательства). Также, в свою оче-
редь, ультразвуковое исследование 
ЩЖ дает возможность адекватно оце-
нивать в динамике течение тиреоид-
ной патологии без лучевой нагрузки 
для пациента.

При мультимодальном ультразву-
ковом исследовании очаговых заболе-
ваний ЩЖ, наиболее информативны-
ми критериями были неровность кон-
туров, увеличение объема, наличие 
кальцинатов, гиперваскуляризация и 
снижение эластичности пораженной 
ткани.

Несмотря на это высокая специ-
фичность 84,6% позволяет сделать вы-
воды о необходимости продолжения 
исследования данного метода для диф-
ференциальной диагностики очаговых 
образований щитовидной железы.
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Многоаспектность и неоднознач-
ность воздействия социально-эконо-
мических туристских практик, эндо-
генных и экзогенных факторов разви-
тия туризма, культурных аспектов раз-

вития туризма, а также глубокая 
смысловая наполненность концепта 
«путешествие» обусловили становле-
ние теоретико-методологической базы 
исследования туризма в рамках соци-
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бильной, динамичной культуры демонстрирующего экстравертное отношение к 
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Annotation
Fundamental changes in value-cultural stereotypes, in the formation of common 

bases of universal culture led to a change in the personality model. The closed static per-
sonality of a person in an industrial society has become mobile and dynamic. This article 
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ально-философского, антропологиче-
ского, культурологического, социоло-
гического, психологического и других 
подходов.

Одними из первых попытку науч-
ного осмысления феномена туризма 
предприняли представители западной 
социологической науки. Социологиче-
ский подход к изучению туризма как 
социокультурного феномена раскры-
вает его сущностные характеристики в 
терминах поиска аутентичного опыта. 
Впервые проблема аутентичности ту-
ристского опыта в рамках социологи-
ческого подхода была поднята в 60-е гг. 
ХХ века. Д. Дж. Бурстином, охаракте-
ризовавшим туризм как «псевдособы-
тие», бесконечную систему иллюзий», 
частично опережая концепцию симу-
лякра Ж. Бодрийяра.

В отечественной философской и 
культурологической науке концептуа-
лизация феномена путешествия и ту-
ризма осуществляется преимуще-
ственно в рамках теоретико-методоло-
гического аппарата социальной фило-
софии, философской антропологии, 
геокультурологии, эпистемологии, 
философии культуры. В отечествен-
ной науке тенденции исследования пу-
тешествия и туризма имеют другие 
приоритетные направления, нежели за 
рубежом.

Необходимо отметить роль про-
странственных структур в исследова-
нии феномена туризма, позволяющих 
проанализировать динамику аксиоло-
гических, институциональных основа-
ний феномена туризма, связанных с 
семиотическим, коммуникативным 

аспектом формирования социокуль-
турной идентичности современного 
туриста. Социально-философская ме-
тодология позволяет раскрыть и про-
анализировать туризм как целостный 
социальный феномен и как весомый 
фактор формирования социального 
пространства на уровне общества, со-
циума и на личностном уровне.

Культура рубежа ХХ-ХХI веков ха-
рактеризуется множественностью пе-
ресекающихся или независимых ре-
альностей, нелинейностью, сложно-
стью, понимаемой как сложность са-
моорганизующейся системы. Характер 
общества, уровень его культуры опре-
деляют характер и структуру потреб-
ностей как на индивидуальном, так и 
на общественном уровнях. В условиях 
информационного общества, остава-
ясь неизменными по своей природе, 
т.е. сохраняя смысл первостепенной 
важности для индивида, потребности 
изменили качество и количественное 
выражение.

Кроме того, изменилась и иерархия 
мотивов деятельности человека. В мо-
тивационной системе начинают доми-
нировать факторы внутреннего раз-
вития личности и межличностного 
взаимодействия, межкультурной ком-
муникации. С изменением мотиваци-
онной структуры начинает формиро-
ваться новый тип личности, ориенти-
рованный не на максимизацию мате-
риального потребления, а на 
достижение уровня самоактуализа-
ции, наращивание интеллектуального 
и творческого потенциала.

Мобильность может быть обосно-
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вана сегодня как фактор самоиденти-
фикации молодежи, среднего класса, 
обеспеченных пенсионеров. В постин-
дустриальном обществе отмечается 
тенденция пропагандирования туриз-
ма как способа обретения универсаль-
ного знания о мире, тем самым под-
черкивается социально положитель-
ный статус туриста.

Пространственные практики ту-
ризма инициируют расширение гра-
ниц восприятия, опосредованного как 
транспортными перемещениями, так и 
смысловой насыщенностью турист-
ского пространства глобальной эпохи. 
Туристский опыт предполагает готов-
ность, лояльность к встрече с инако-
вой культурой как с социальной и се-
миотической реальностью. Сама при-
рода туристского потребления тяготе-
ет к «нагружению мгновения смыслом, 
чтоб придать ему максимальный 
удельный вес» (А. Генис). Однако ту-
ризм способен обрести как форму 
культурного взаимодействия, так и 
форму культурного конфликта при ус-
ловии неприятия кодов чужой культу-
ры на уровне личности или социаль-
ной группы.

Резюмируя вышесказанное, следует 
сделать вывод  – феномен туризма в 
определенном смысле означает гетеро-
генность, одобрение сосуществования 

культур в индивидуальном опыте, что, 
прежде всего, полагает готовность к 
взаимодействию, стремление к плюра-
лизму, а не к единообразию. Взаимоо-
богащение транснациональных форм 
общечеловеческой культуры происхо-
дит во многом благодаря обмену со-
циокультурной информацией между 
туристами. В этом отношении фено-
мен туризма играет важнейшую роль 
культурного межцивилизационного 
взаимодействия, однако необходимо 
отметить, что потребительские прио-
ритеты современного общества ведут 
к массовым пространственным прак-
тикам туризма, нивелирующим его из-
начальный когнитивный потенциал.
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