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ECONOMY
ESSENCE AND ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Dusembayeva L.
PhD student
Kazakh Agrotechnical university S. Seifullina
Astana, Kazakhstan
Abstract
In the article the author revealed the current state of small business in Kazakhstan were discussed some threats
to small and medium businesses, the role of economic security of entrepreneurship. The influence of the market
on the formation of small and medium-sized enterprises and the possible degree of risk are shown.
The positive foreign experience of development of small business, ways of successful functioning of small
and medium enterprises, which create favorable conditions for economic recovery, basic forms and mechanisms
of economic interaction of large and small businesses, is presented.
Small business plays a significant role in the country's economy.
According to the author, the progressive development of small business in the Republic of Kazakhstan allows
maintaining a high level of employment, which excludes mass unemployment, and as a consequence is the most
important factor in ensuring stability in the country.
Keywords: small business, entrepreneurship, self-employment, threats, role, tasks.
Introduction. The legislation of the Republic of
Kazakhstan on private entrepreneurship is based on the
Constitution of the Republic of Kazakhstan and consists of the Civil Code, the Law on State Support of
Small Business and other regulatory legal acts of the
Republic of Kazakhstan.
The main objectives of state regulation of private
entrepreneurship are the creation of favorable
conditions for the development of private
entrepreneurship and the protection of state interests
and consumer rights through the introduction of the
administration of private entrepreneurship.
The main principles of state regulation of private
entrepreneurship are:
• guaranteeing the freedom of private enterprise
and ensuring its protection and support;
• equality of all subjects of private
entrepreneurship in the conduct of entrepreneurial
activities;
• guarantee of inviolability and protection of private property (property of private business entities);
• priority of small business development in the
Republic of Kazakhstan;
• participation of private business entities in the
examination of draft normative legal acts affecting the
interests of private entrepreneurship.
Projects of normative legal acts affecting the
interests of subjects of private entrepreneurship are
subject to mandatory publication (dissemination) in the
mass media, including WEB-sites in public
telecommunications networks, prior to their
consideration in the relevant body or at a meeting of the
expert council. A legal entity that is a subject of private
entrepreneurship can be created only in the
organizational and legal form provided for by the civil
legislation of the Republic of Kazakhstan.
One form of small business is self-employment -

entrepreneurship without the formation of a legal entity
and in most cases without the use of hired labor.
In the countries of the European Union in the
1990s, it provided employment for every eighth resident. In developing countries, 30-70% of the economically active population is employed in micro-enterprises with the number of employees from two to ten
people. Here, up to 30% of gross domestic product is
produced, and by 2020 this share can grow by more
than half [1].
However, small and medium businesses have not
only quantitative, but also qualitative certainty. Here
the main feature is the combination of the functions of
the owner (manager) of the property and the manager
who manages this property and ensures the self-sufficiency of the business.
The combination of ownership and management
in small and medium-sized businesses gives real advantages in competitiveness: a) accelerates and simplifies the process of making managerial decisions, which
allows small businesses to quickly adapt to changes in
the market situation and consumer demands, develop
and assimilate new profitable business areas, refusing
unprofitable and unpromising; b) small business does
not need a complex system of management, accounting
and control over employees and managers; the owner
himself organizes the production, while receiving savings on overhead costs; c) due to direct contact and mutual control of members of a small group, a higher intensity and discipline of labor is ensured; d) workers are
given the opportunity to work closer to home or at
home with a flexible working day regime, agreeing as
a result to lower wages than large enterprises.
Methods of research. The study of small and medium-sized businesses was based on modern materials
of domestic and foreign sources recognized by the
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world's most popular scientists in the economic devel- enterprises creates favorable conditions for economic
opment of the country.
recovery:
The substantiation of theoretical positions was
- A competitive environment is formed and develcarried out on the basis of application of such general oped;
scientific methods and techniques as system and com- Branch and regional monopolism is overcome;
plex approaches, the method of comparative analysis
- There is a saturation of the market with goods
and synthesis, and other.
and services;
The discussion of the results. According to the
- Demonopolization of the economy is carried out;
United Nations Development Program, the number of
- The achievements of scientific and technical prosmall enterprises exceeds 95% of the total number of gress are being introduced;
enterprises. In the world economy, these enterprises ac- Additional workplaces are created;
count for over 60% of the employed, and their share in
- Material and non-material resources are effecGDP reaches 50%.
tively used;
According to the "European Review of Small and
- The export potential is increasing;
Medium Enterprises", the contribution of enterprises in
- Tax revenues increase;
European countries with the number of employees up
- The middle class is formed;
to 250 people in relation to the corresponding total for
- Local raw materials are better used [3].
all enterprises of the European Union countries is: the
Of great importance is the ability of small entershare in the total number of enterprises is 99.8%; share prises to expand the scope of employment, create new
in total employment - 65.8%; share in total sales - opportunities not only for employment, but above all
56.7% [2].
for expanding the entrepreneurial activity of the popuSmall business in the developed countries of the lation, the deployment of its creative forces and the use
world largely determines the rate of economic growth, of free production facilities.
the structure and quality of the gross national product.
As a result, on average, small producers receive a
In countries such as Japan, Germany, Belgium, It- greater return on equity than large producers.
aly, small and medium-sized businesses account for
The stabilizing role of small and medium-sized
more than 90% of all enterprises, in many developed businesses is due to three main reasons:
countries it accounts for more than 50% of GDP.
a) in this sphere a less important role is played by
In Western Europe, the United States and Japan, an agiotage price increase and speculative intermediarsmall businesses are represented by a combination of ies;
small enterprises, the bulk of which are small enterb) small business is less dependent on imports, the
prises with a maximum of 20 employees.
dynamics of prices here are largely due to the ratio of
Small businesses account for 2/3 of the increase in supply and demand;
new jobs, which significantly reduced unemployment
c) the branch labor market in this area is more flexin the above-mentioned countries.
ible, and the reduction in demand is accompanied not
In many states of the former socialist camp, the by the elimination of jobs, but by the introduction of an
share of small and medium-sized businesses in the incomplete working week, a shorter working day [4].
structure of the gross domestic product is more than
The main forms and mechanisms of economic in50%, which makes it possible to form and develop a teraction between large and small businesses are subfull-fledged middle class. So, in Latvia small and aver- contracting, leasing, franchising, the creation of entreage business already brings more than 50% of gross na- preneurial networks, "incubators" of small and metional product. In Hungary, small and medium-sized dium-sized businesses, and others.
enterprises account for 50% of GDP, 67% of the emUnder the threat of economic security of entrepreployed in the economy, 20% of exports and 99% of the neurship is understood the potential or real impact of
total number of enterprises.
individuals or legal entities that violate the protection
Small businesses around the world play an im- of the business entity and can lead to the cessation of
portant role. Entrepreneurship mobilizes large financial its activities, or to economic and other losses [5].
and production resources of the population, carries a
Conclusions. To achieve this goal, it is necessary
powerful antimonopoly charge, is a serious factor in to solve the following tasks:
structural restructuring and ensuring breakthroughs in a
- Creation of the most transparent legislative basis
number of areas of scientific and technological pro- for the development of small and medium-sized busigress, largely solves the problem of employment. nesses;
Therefore, small business organically enters the eco- De-bureaucratization of the economy and renomic systems of the most developed countries. So, in moval of administrative barriers;
the USA there are over 10 million, in Japan - about 8
- Reduction of shadow turnover in small and memillion, in Italy - 3.6 million small enterprises.
dium-sized businesses;
Small enterprises are effective not only in the pro- Transfer of non-core functions of enterprises and
duction of consumer goods, but also as producers of in- joint-stock companies with state participation in the
dividual components, semi-finished products and com- market environment, primarily small and mediumponents required for the production of final products, sized enterprises;
the production of which is not beneficial for large en- Creation and maintenance of viability of infraterprises.
structural systems on the basis of the cluster-network
Successful functioning of small and medium-sized approach;
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- Participation of entrepreneurs in the innovation entrepreneur. - Almaty: LEM Publishers LLP, 2010. economy.
388 p.
The macroeconomic effect of small and medium2. Sabden O.S., Toksanova A.N. Management of
sized businesses is realized not only in increasing sales small business: theory and practice. Astana: Elorda,
and profits at the microeconomic level, but, first of all, 2001.
in social and economic transformations at the scale of
3. Privalov I.A. Influence of small business on
society as a whole.
the structure and transformation of the region's econSmall and medium-sized businesses stabilize the omy // Vestnik TISBI. 2005. Release. 4.
market by involving local raw materials, whose use is
4. Erasylova A.B. Development of small and meunprofitable for giants, and also more accurately taking dium-sized businesses – a strategic direction of diverinto account the needs of the local market.
sifying the economy of Kazakhstan // Message from the
Small and medium business contributes to the de- President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazvelopment of small towns and villages, reduces travel arbayev "New Kazakhstan in the New World" as a
time and general transportation costs, facilitates (espe- strategy for the next stage of the country's development.
cially in chemistry and metallurgy) the burden on na- Collection of methodical materials of the round table
ture, dispersing production in many regions of the (April 11, 2007). Almaty: KISI under the President of
country.
the Republic of Kazakhstan, 2007.
5. Nauryzbekova A.E. State and problems of
small and medium-sized business in Kazakhstan //
Vestnik KazGU. Economic series. 1999. N 2.
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Аннотация
В статье рассматривается методологические и теоретические подходы к построению бухгалтерского
баланса. В результате развития и систематизации полученного опыта человечество пришло к цели совершенствования всех систем. Бухгалтерский учет состоит не только из учета, но и из финансового анализа.
Основываясь на этом можно сказать, что центральной фигурой и объектом данного учета является баланс.
Как отмечал родоначальник бухгалтерского учета Лука Пачоли, самая главная картина, которую рисует
бухгалтер, называется «баланс». Баланс включает в себя всю жизнедеятельность предприятия, отражает
рост и развитие хозяйствующего субъекта. Поэтому из чего состоит бухгалтерский баланс и какую модель
построения имеет является важным аспектом бухгалтерского учета. На сегодняшний день существует горизонтальная и вертикальная модель построения баланса.
Abstract
The article considers methodological and theoretical approaches to the construction of the balance sheet. As
a result of development and systematization of the gained experience, mankind has come to the goal of improving
all systems. Accounting consists not only of accounting, but also of financial analysis. Based on this, it can be said
that the central figure and object of this accounting is balance. As the founder of accounting Luca Pacioli noted,
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the most important picture that an accountant draws is called "balance". The balance includes the entire life of the
enterprise, reflects the growth and development of the business entity. Therefore, what is the balance sheet and
what construction model has an important aspect of accounting. To date, there is a horizontal and vertical model
for building a balance sheet.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, балансовое равенство, внеоборотные активы, оборотные активы, модель баланса.
Keywords: balance sheet, balance equation, non-current assets, current assets, balance model.
Одной из основных и конечных стадий процесса бухгалтерского учета является составление
бухгалтерского баланса.
Бухгалтерский баланс можно рассматривать с
экономической и юридической точек зрения.
С экономической точки зрения бухгалтерский
баланс — это способ экономической группировки
имущества организации на определенную дату. Баланс в бухгалтерском учете удостоверяет равновесие двух свойств имущества. Одно свойство — это
его описание по составу и размещению, другое —
это его отражение по источникам возникновения и
целевому назначению
Юридическая точка зрения. Как определено в
Гражданском Кодексе РФ, в составе активов организации есть имущество, на которое она имеет
права собственности, и имущество, по поводу которого у нее заключены различные договоры с другими субъектами имущественных взаимоотношений. С юридической точки зрения налицо две
группы отношений: вещные и обязательственные,
поэтому обязательства организации носят двоякий
характер: одна их часть является обязательствами
перед собственниками (участниками) и называется
капиталом, а другая - является обязательствами перед другими юридическими и физическими лицами
и называется задолженностью [5].
Отметим, что в мировой практике применяются две формы бухгалтерского баланса: горизонтальная и вертикальная. При горизонтальной
форме активы показываются в левой части баланса,
а пассивы - в правой. Вертикальная форма баланса
предполагает последовательное расположение балансовых статей, то есть сначала статьи, которые
характеризуют актив, далее – статьи пассива.
Рассмотрим модель построение бухгалтерского баланса в России. Модель построения баланса можно представить на рисунке 1 в виде
схемы.
Как видно из ниже представленной схемы в
первом разделе, статьи актива включают два разделе: внеоборотные активы и оборотные активы, а
статьи пассива три раздела: капитал и резервы, долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства.
Вкратце рассмотрим из чего состоит каждый
раздел бухгалтерского баланса на примере горнодобывающего железорудного предприятия «N»,
находящегося в Белгородской области.
I раздел « Внеоборотные активы» включает в
себя следующие строки: нематериальные активы,

результаты исследований и разработок, нематериальные поисковые активы, материально поисковые
активы, основные средства (данная строка в свою
очередь состоит из основных средств, незавершенных капитальных вложений и авансов, выданных
на приобретение основных средств), доходные вложения в материальные ценности, финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие
внеоборотные активы.
II раздел «Оборотные активы» состоит из запасов (данная строка включает в себя сырье, материалы и другие аналогичные ценности, затраты в незавершенном производстве, готовая продукция и
товары для перепродажи и товары отгруженные),
налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности (покупатели и заказчики, авансы выданные, прочие дебиторы), финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов), денежных средств и
денежных эквивалентов, и прочих оборотных активов.
III раздел «Капитал и резервы» включает в
себя следующие строки: уставный капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, переоценка внеоборотных активов, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) (данная строка состоит из нераспределенной прибыли прошлых лет и нераспределенной прибыли отчетного периода).
IV раздел «Долгосрочные обязательства» состоит из заемных средств, отложенных налоговых
обязательств, оценочных обязательств и прочих
обязательств (отметим, что рассмотренное предприятие последние две строки не заполняют).
V раздел «Краткосрочные обязательства»: заемные средства, кредиторская задолженность (перед поставщиками и подрядчиками, перед персоналом по оплате труда, перед внебюджетными фондами, по налогам и сборам, по авансам
полученным, прочие), доходы будущих периодов
(данную строку предприятие не заполняет), оценочные обязательства и прочие обязательства (у
данного предприятия они отсутствуют).
Следует учесть, что балансы различаются
также по терминологии. В англо-американской
практике актив баланса имеет название активов
(assets), пассив — обязательств и капитала
(liabilities and capital), в немецких, французских,
итальянских балансах используются традиционные
термины «актив» и «пассив» [2].
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Рис. 1 Схема построения бухгалтерского
баланса в России
По размещению разделов и статей балансы
принято делить на американский, английский (англосаксонский) и континентальный. Представим
данное деление в виде таблицы 1.
Таблица 1
Модели построения бухгалтерских балансов в международной практике
Модель построения
Вид баланса
Балансовое уравнение
Горизонтальная
Американский баланс
Активы = Обязательства + Капитал
Горизонтальная
Континентальный баланс
Активы = Капитал + Обязательства
Вертикальная
Английский баланс
Активы – Обязательства = Чистые активы
Чистые активы = Капитал
Так, например, в США основное балансовое
равенство выглядит как Актив = Обязательства
+Собственный капитал. При этом активы распределяются в порядке ликвидности статей: от наличия денег в кассе до материальных активов. В пассиве баланса сначала представлены краткосрочные
обязательства, а затем долгосрочные и собственный капитал. Это горизонтальная форма постарения баланса.
В Англии при расположении статей баланса
руководствуются первоначальным уравнением
двойственности, описанного Л. Пачоли: Активы –
Обязательства = Капитал собственника. [3].
В Великобритании законом предусмотрено
обе формы построения баланса. Однако, при расположении статей баланса бухгалтеры в большинстве
случаев придерживаются первоначального уравнения двойственности Л. Пачоли.
Во Франции бухгалтерский баланс могут называть еще бухгалтерским отчетом. Особенностью
бухгалтерского отчета является то, что он представляет собой функциональный тип баланса в активе и
юридический тип баланса в пассиве. Статьи актива
расположены по возрастанию ликвидности и представлены в виде трех разделов: активы для инвестирования, активы эксплуатационной деятельности и
высоколиквидные активы. В свою очередь, пассив
состоит из двух разделов: собственный капитал и

долговые обязательства. Отметим, что баланс содержит информацию не только за отчетный, но и за
предыдущий период.
В Швейцарии не установлена обязательная
форма бухгалтерского баланса, он может быть
представлен как в вертикальной форме, так и в горизонтальной. Однако, законом установлена необходимая структуру баланса. Бухгалтерский баланс
должен содержать четыре раздела: оборотные средства, основные средства, кредиторскую задолженность и капитал.
В Португалии бухгалтерский баланс имеет горизонтальную форму. Он схож с российским балансом отличие только в том, что португальское законодательство требует более подробного представления
статей:
каждая
строчка
баланса
соответствует двухзначному или трехзначному номеру бухгалтерского счета. Цифровые данные в балансе расположены в трех колонках, в которых отражается первоначальная стоимость активов,
начисленная амортизация и остаточная стоимость.
Структура бухгалтерского баланса в Швеции
соответствует российской, но имеет свои особенности. Таким образом, в балансе шведских предприятий раздел «Собственный капитал и резервы» разделен на две части: обязательные и необязательные
статьи. К обязательным статьям относят: уставный
капитал, добавочный капитал, резерв переоценки и
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прочие резервы, которые предусмотрены законода- можно выделить несколько классификаций видов
тельством. К необязательным статьям относят: не- баланса. Наиболее известные следующие виды:
распределенная прибыль и резервы, не предусмот- американский баланс, континентальный баланс, анренные законодательством, но образованные в со- глийский баланс. Также следует выделить, что в заответствии с учетной политикой организации [3].
рубежной практике, на сегодняшний день, сущеСтруктура бухгалтерского баланса в Польше ствует две модели построения баланса: горизонсхожа с формой установленной Четвертой Дирек- тальная и вертикальная. При этом каждая модель и
тивой Европейского Сообщества. Баланс состоит из каждый вид имеет свои особенности.
двух частей: активы и обязательства. ВнеоборотОсновной тенденцией развития бухгалтерные активы подразделяются на материальные и не- ского баланса в России было его постоянное усложматериальные. К материальным активам относят нение. В последние годы происходит обратный
здания, сооружения, оборудования, транспортные процесс упрощение структуры бухгалтерского басредства и скот. К нематериальным активам отно- ланса.
сятся права предприятия на собственность, которая
Содержание бухгалтерского баланса в России
приобретена и используется для получения при- в настоящее время соответствует требованиям межбыли. Оборотные активы включают материально- дународных стандартов финансовой отчетности и
производственные запасы, дебиторскую задолжен- регулируется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
ность, ценные бумаги и денежные средства. При- организации».
влеченный и собственный капитал разделен на пять
групп: капитал, резервы, долгосрочные обязательСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Анотація
В статті проблема тінізації розглядається як джерело ризику існування України та її економічної безпеки. Проаналізовано сучасні тенденції тінізації економіки нашої держави, визначено пріоритети та основні напрями детінізації економіки України.
Abstract
In the article, the problem of shadowing is considered as a source of risk for the existence of Ukraine and its
economic security. Current trends in the shadowing of the state economy are analyzed, priorities and main ways
of detenization of the Ukrainian economy are determined.
Ключові слова: тіньова економіка, сіра економіка, чорна економіка, нелегальна економіка, детінізації
економіки, репатріація капіталу, податкова політика, нейтралізація корупції, зміна правосвідомості.
Keywords: shadow economy, gray economy, black economy, illegal economy, economy detenization, repatriation of capital, tax policy, neutralization of corruption, change of sense of justice.
Вступ. В сучасних реаліях функціонування
економіки України вже немає сенсу заперечувати
необхідність пошуку адекватних шляхів зменшення тіньової економіки. При цьому слід враховувати, що в Україні до розряду «тіньовиків» потрапляють «рядові» підприємці, не пов’язані з кримінальними структурами, що ставить перед державою
проблему вибору різних методів боротьби з окремими видами тіньової економіки; по-друге, тіньова
економіка вже поглинула і продовжує акумулювати
суми, еквівалентні десяткам мільярдів доларів
США.
За підрахунками фахівців Національного банку України, на руках у громадян України на початок 2017 року перебувало близько 300 млрд. грн., і
з кожним місяцем дана сума має тенденцію до збільшення. Підкреслимо, що незважаючи на заяви
політиків, в Україні знижується інвестиційна діяльність, і залучення цих незайнятих капіталів в економіку країни може сприятливо вплинути на її економічне зростання. Не працюючи на легальну економіку даний капітал або є бездіяльним, або
спонсорує зростання нелегальної економіки.
Формуючи шляхи зменшення тіньової економіки слід враховувати кілька обставин. Перше – не
можна зменшити тіньову економіку за допомогою
повернення до адміністративно-розподільчої системи економіки; жорсткий централізм і монополія
держави в принципі неможливі, оскільки Україна
обрала свій шлях у рамках побудови демократичного і європейського суспільства. Друге – ринкова
економіка в тому її вигляді, яка існує на даний мо-

мент в Україні довела свою дефектність, що наштовхує на думку про необхідність зменшення обсягів
тіньової економіки шляхом реформування економіки в цілому з висуненням на перший план інтересів вітчизняних виробників (у першу чергу тих, які
належать до «сірої» й «неформальної» тіньової економіки).
Результати та їх обговорення. В Україні до
неформального сектору економіки станом на кінець
2016 року було залучено від 4 до 6 млн. чоловік. Ці
люди отримують стабільний дохід, який вочевидь
перевищує зарплату будь-якого найманого працівника. Дана обставина є основною причиною, яка
спонукає звичайних громадян України брати участь
в тіньової діяльності. Наприклад, в Україні поширений такий вид тіньових схем, як переведення грошей у готівку з використанням фірм-одноденок. Існують цілі розгалужені структури, які займаються
лише даним видом діяльності. Нижчою ланкою в
даних організаціях є «знімачі» – люди які ходять по
відділеннях банків і знімають з рахунків певні суми
грошей. Їхній заробіток становить приблизно 0,05
% від розміру знятої готівкової маси. В середньому
такий «знімач» отримує від 8 до 10 тис. грн. на місяць – як бачимо, вигода від участі в тіньовій діяльності є очевидною. У зв’язку з вищевикладеним необхідно знайти такий підхід у боротьбі з тіньовою
економікою, який буде враховувати дані обставини
і зможе забезпечити належні умови розвитку підприємництва, а також можливість звичайним людям
заробляти собі на життя, а не на існування. При
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цьому такий підхід повинен враховувати й розме- тики, по Україні мінімальну заробітну плату в гружовувати капітали кримінальних елементів і капі- дні 2017 року одержували 6,6 % штатних працівнитали «сірих» тіньовиків-підприємців.
ків. При цьому з метою уникнення зростання подаЗбалансована розумна податкова політика. ткових витрат багато підприємств вже «по докумеМи вважаємо, що з метою культивування на тери- нтах» перевели своїх працівників на неповний
торії України сприятливих умов господарювання робочий день  на «пів ставки» або «чверть станеобхідне послаблення податкового режиму, відпо- вки», але фактично працівники продовжують правідність умов легітимної діяльності репресивним цювати повний день і отримають частину зарплатні
санкціям у випадку її порушення.
«в конвертах». Дана ситуація не може не викликати
Практика «воєнного комунізму» показала, що побоювання, оскільки державою анонсоване посвилучити капітали силовими методами неможливо. тійне зростання мінімальної заробітної плати, що
Нова економічна політика сприяла не лише віль- автоматично призводитиме до зростання відрахуному товарообігу, а й легалізації тіньових капіталів. вань, здійснених роботодавцем та працівником,
Істотну роль тоді зіграла розумна податкова полі- тобто буде провокувати роботодавців переводити
тика: податок становив 25 % доходів приватного працівників на «конвертну» оплату праці.
підприємця, який моментально активізувався, приНова податкова політика, яка втілюється дерчому, насамперед, у сферах, які працюють на кінце- жавою останні чотири роки, показала свою неспрового споживача. Коли було вирішено витіснити можність. Як і раніше, основний наголос при реаліприватний бізнес, податки почали підвищувати: зації даної політики робиться на наповненні будьспочатку до 30 %, а потім, з переходом до індустрі- якими способами бюджету країни, залатуванні бюалізації та масової колективізації,  до 90 % і бі- джетних дір, виплаті відсотків за міжнародними
льше. В результаті залишки капіталу знову переб- кредитами для того, щоб бодай якось пережити черралися в підпілля. За часів правління Сталіна про- говий рік. У принципі, даний факт також пояснюцес тіньових вилучень у суспільства відбувався на ється тим, що кредитні гроші, які виділяються міжфоні глобалізації державної власності. Адміністру- народними організаціями, презентуються насевання всіх укладів суспільного життя, напіввійсь- ленню як благо і міжнародна політична перемога,
кові методи керівництва економікою приховували бо кредити бере нинішня влада, а віддавати їх буде
масові розкрадання, розбазарювання, неефективне наступна.
використання національного багатства. При цьому
Ми вважаємо, що «правила фіскальної гри» помало місце й особисте збагачення. Саме в цей пе- винні базуватися на реальних показниках еконоріод почався розквіт економічних злочинів, коруп- міки України, враховувати структурні, макроеконоції, отримання незаконних і нетрудових доходів, мічні тенденції у середньостроковій та довгостроздійснення фантастичних за масштабами господар- ковій перспективі, спиратися на зростання обсягів
ських афер. Проконтролювати гігантську масу дер- промислового виробництва й торгівлі і т.д.
жавної та суспільної власності було непосильним
Репатріація капіталів. Тіньова економіка в
завданням для радянської «сталінської» системи Україні досягла гігантських масштабів і переви[3].
щила навіть рівень тіньової економіки Російської
Згідно з чинним податковим законодавством, у Федерації, яка завжди вважалася «лідером» в даній
2017 році загальна податкова ставка в Україні на- сфері. Але варто враховувати те, що в РФ величезблизилася до позначки в 52,2 % (з яких 9 % ставки ний «запас міцності», гігантські поклади вуглеводприпадає на податки, пов’язані з прибутком, а 43 % нів та інших ресурсів, і виходячи з цього тіньова
 на виплати, пов’язані з робочою силою). Це один економіка може функціонувати на її території триіз найвищих показників серед країн Європи. На валий час, поступово руйнуючи державу. У нашій
нашу думку, в Україні необхідно: скоротити базу же країні немає таких ресурсів, «запас міцності» даоподаткування до рівня 28-30 %; реструктуризу- вно вичерпаний і тіньова економіка вже привела до
вати податкові борги у сфері малого і середнього незворотних деструктивних наслідків усередині
бізнесу (у першу чергу, серед підприємств, спрямо- країни, що в кінцевому рахунку може стати причиваних на обслуговування й виробництво товарів ною знищення України як країни або становлення
для потреб вітчизняного споживача); перенести ос- її як протекторату іншої держави. Тіньова екононовний тягар податків з виробничого сектора на се- міка вже давно стала однією із загроз для національної безпеки, сама держава виявилася залученою в
ктор споживання і т.п.
На сьогоднішній день податкова політика дер- тіньову діяльність. Корумпованість чиновників,
жави ніяк не дозволяє приватному капіталу працю- функціонування олігархічних груп, умовна «оптивати на легальну економіку країни. Наприклад, для мізація» й ухилення від сплати податків, злиття
того щоб працівник отримав мінімальну заробітну влади і капіталу стало загальноприйнятим явищем.
плату (станом на січень 2018 року), роботодавець Вже ні в кого не викликають подиву вчорашні жуповинен витратити 4542 грн. (3723 – мінімальна за- рналісти, які після приходу в політику, за 2-3 роки
робітна плата + 22 % або ж 819 грн. – єдиний соці- декларують мільйонні статки. Такі люди «попраальний внесок). У свою чергу, працівник з 3723 грн. цювавши» при владі кілька років вивозять за кор«чистими» отримає лише 2997 грн. (відрахування дон величезні капітали, потім перебираються туди
до бюджету складуть 670,14 грн. (ПДФО) та 55,85 самі, обікравши, по суті, державу та українців. У
грн. (військовий збір)). Як показують дані статис- зв’язку з цим ми пропонуємо щодо українців, які
збагатилися незаконним шляхом та проживають за
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кордоном, розробити механізм вилучення їх капі- нення, але це не означає, що зростання тіньової екоталу та повернення його до державної скарбниці. номіки не може бути зменшено, а потім і припиМожна також використовувати процедуру репатрі- нено.
ації українських капіталів з перетворенням їх на реЛегалізація тіньових капіталів та використання
альний інвестиційний ресурс нашої країни.
їх в офіційній економіці – це один із небагатьох
Ми вважаємо, що потрібна спеціальна про- шляхів виведення України із затяжної економічної
грама, яка дозволить втілити процедуру репатріації кризи, оскільки інших шляхів, окрім нових кредитв життя. Її можна розробити з огляду на міжнарод- них запозичень у міжнародних організацій, на сьоний досвід та можливості нашої країни. Крім цього, годні не існує. Протягом усієї історії незалежності
на рівні міждержавних взаємин необхідно укласти України, бізнес-структури отримали від держави
з іншими країнами міжнародні договори, які будуть багато причин і можливостей піти «в тінь», в першу
спрямовані на реалізацію можливості повернення чергу для уникнення оподаткування, тепер же дертаких капіталів в Україну. Багатьох бізнесменів від жава повинна надати бізнесу причини й можливості
здійснення інвестицій в Україну стримує небезпека вийти «з тіні». Виходячи з цього відзначимо, що капереслідування з боку кримінальних структур та ральні методи, які застосовуються до учасників сіправоохоронних органів.
рої й неформальної тіньової економіки, можуть
Аналогічні ситуації спостерігалися і в Польщі, привести до втрати країною мільярдних капіталів,
Угорщині, Чехії, Китаї, Туреччині, Австрії, проте у створенні яких (як це не парадоксально) брали учпрактика даних країн свідчить, що одними деклара- асть майже всі громадяни України.
ціями про амністію не обійтися – потрібні більш сеНейтралізація корупції. Існування тіньової
рйозні заходи. В якості одного з таких заходів мо- економіки неможливе без такого явища суспільжна запропонувати створення на території нашої ного життя, як корупція. Корупція, по суті, є одним
країни спеціальної інвестиційної зони з наявністю із основних елементів виживання тіньової еконодепозитаріїв та реєстрів цінних паперів, з відповід- міки. Завдяки корупції тіньові елементи прониканими додатковими гарантіями збереження й конфі- ють в державні органи з метою співпраці та нейтраденційності операцій з титулами власності. Також лізації можливих форм протидії. Відзначимо, що
не обійтися й без налагодження громадського кон- корупційна складова багато в чому притаманна чотролю за діяльністю господарських суб’єктів у ме- рній тіньовій економіці, пов’язаній зі злочинністю.
жах правового поля; зрозуміло, що передумовою Корупція як елемент виживання тіньової економіки
тут має стати доступність для населення даних про є «лінією поведінки», завдяки якій остання розшиправопорушення у сфері економіки. Крім того, ле- рює сфери свого впливу. Проблема полягає в тому,
гальний бізнес може і повинен особисто брати уч- що менталітет українців сприймає корупцію як звиасть у витісненні тіньового бізнесу:
чне і буденне явище, що дозволяє прискорити вирі легальний бізнес відмовляється від спів- шення будь-якої проблемної ситуації або справи.
праці з підприємцями-тіньовиками, тим самим По суті, відбувся поділ поняття корупції на склаускладнюючи їх діяльність, а також роботу тіньо- дові: побутову (дрібну) і решту – велику, до якої
можна віднести корупцію у верхніх ешелонах
вого бізнесу в цілому;
 під патронажем легального бізнесу здійс- влади та ділових колах. На нашу думку, дрібна конюються наукові дослідження на різну тематику, рупція породжує корупцію велику. Не можна боропов’язану з тіньовим бізнесом, даються юридичні тися з великою корупцією, не беручи до уваги її поконсультації юридичним та фізичним особам з пи- бутовий рівень. У даному випадку необхідна зміна
тань протидії незаконному підприємництву та з пи- правосвідомості громадян, пора вже звикнути до
тань захисту прав споживачів й інтелектуальної думки, що «подяки» державним службовцям за виконання їх функціональних обов’язків – це початок
власності;
 легальний бізнес здійснює значну профіла- порочного кола, результатом якого є втрата бюджектичну і роз’яснювальну роботу стосовно широ- том країни мільярдів гривень. Відзначимо, що чаского спектру питань, пов’язаних з незаконним під- тина цих грошей могла б бути спрямована на збільшення зарплат державних службовців, введення
приємництвом [4, с. 109-110].
Втілювана в життя політика спрямована на для них окремих соціальних пільг, що нівелювало
зниження податкового тягаря й амністування або би прибуток від тих же хабарів.
Зміна правосвідомості. Одним із шляхів зменповернення в Україну капіталу, в результаті буде
сприяти легалізації сірої й неформальної тіньової шення тіньової економіки є якісне покращення праекономіки, її вливання в офіційну. До того ж, дані восвідомості громадян України, зміна їх менталізаходи не стосуватимуться чорної – криміналізова- тету в бік європейських базисів. Особливо це стає
ної тіньової економіки, боротися з якою, на нашу актуальним у зв’язку з тим, що серед видів діяльнодумку, потрібно за допомогою рішучих дій право- сті, що не суперечать закону, але при цьому поруохоронних органів, тим більше, що за останні роки шують загальноприйняті соціальні норми, етику дів Україні кількість таких органів зросла, а їх спеці- лових відносин та моральні принципи, а також
сприяють зростанню тіньової економіки, слід відалізація поглибилась.
Відзначимо, що наявність різноманітних чин- значити:
 умисне використання недоліків законодавників, які породжують тіньову економіку в Україні,
не дає можливості говорити про повне її викорі- ства, правової неврегульованості низки аспектів
підприємницької діяльності (в тому числі фінансові
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махінації, фіктивні угоди, шахрайство, заподіяння переговорного процесу між представниками бізекологічних збитків);
несу, а також між представниками бізнесу та пред отримання вигоди за рахунок систематич- ставниками державної влади – виявляється важлиного невиконання (або нечіткого виконання) дого- вішою за одну «проривну» ідею, закон або генеральну угоду [2, с. 151]. Таким чином, представникам
вірних зобов’язань;
 недобросовісну конкуренцію (змови на ри- бізнесу і влади слід налагодити між собою діалог,
оскільки, по суті, обидві сторони зацікавлені в ленку з метою обмеження чиїхось інтересів);
 нечесні відносини бізнесу і влади, побудо- галізації господарської діяльності, при цьому ковані на взаємовигідній основі, але не обов’язково жна зі сторін висуває свої умови такої легалізації.
Висновки. Підсумовуючи відзначимо, що напов’язані з отриманням хабарів. Наприклад, змова
владних структур із представниками криміналу, став час дебюрократизувати державну систему,
оподаткування їх свого роду соціальним податком: створити всі умови для підтримки вітчизняного підобіцянка не втручатися в їх діяльність у обмін на приємця, дозволити йому розвиватися, завоювати
фінансування будівництва певних соціальних нові ринки. Адміністративні перешкоди, які при
об’єктів (доріг, теплоцентралей, лікарень і т.п.) [5, цьому ставляться державою, не сприяють розвитку
бізнесу, в зв’язку з чим багато хто з представників
с. 144-145].
Таким чином, держава повинна займатися ви- бізнесу воліє залишатися «в тіні». При цьому ми у
ховною роботою в середовищі українських бізнес- жодному разі не стверджуємо, що держава повинна
структур, спрямованою, в першу чергу, на культи- самоусунутися від регулювання підприємницької
вування нормальних, європейських етичних форм діяльності. На нашу думку, «буква закону» повинна
взаємодії підприємців як між собою, так і з держав- дотримуватися бездоганно, при цьому сам закон
ними органами. Дана проблема повинна вирішува- повинен відповідати реаліям і його реально можна
тися в тісній співпраці з інститутами громадянсь- було виконати. Вітчизняна модель поведінки, згікого суспільства  профспілками трудящих, органі- дно з якою «суворість закону компенсується незаціями роботодавців, творчими асоціаціями, обов’язковістю його виконання» повинна «канути в
засобами масової інформації. Ми підтримуємо тезу, Лету». Ми вважаємо, що в Україні повинна діяти
що об’єднання підприємців повинні мати добре ро- європейська модель, відповідно до якої «увійти на
зроблені концепції своєї професійної етики, коде- ринок коштує 3 копійки, зате неправильна поведікси поведінки або спеціальні етичні статті, вклю- нка на ринку – 3 долари, а іноді – і три роки в’язчені до їх статутів, де, в тому числі має бути висло- ниці».
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Аннотация
Статья посвящена улучшению качества визуализации в терапевтической стоматологии и ортодонтии.
На основании представленных клинических случаев и результатов научных исследований сделаны выводы, свидетельствующие о повышении эффективности визуализации в терапевтической стоматологии и
ортодонтии с помощью фонарика ультрафиолетового отечественного производства и стоматологического
микроскопа. Представленные оптические устройства обеспечивают повышение качества работы и помогают в достижении модели конечных результатов.
Abstract
The article is devoted to improving the quality of visualization in therapeutic dentistry and orthodontics.
Conclusions, indicating the increase of the efficiency of visualization in therapeutic dentistry and orthodontics
with the help of ultraviolet flashlight of national production and dental microscope, are made on the basis of the
clinical cases and research. Presented optical devices provide the improvement of quality and assist in achieving
of the final results model.
Ключевые слова: флуоресценция, микроскоп, эстетическая реставрация, ортодонтия, ультрафиолетовый фонарик.
Keywords: fluorescence, microscope, aesthetic restoration, orthodontics, ultraviolet flashlight.
Введение
Целью настоящего исследования является повышение эффективности визуализации в терапевтической стоматологии и ортодонтии с помощью
фонарика ультрафиолетового отечественного производства и стоматологического микроскопа.
Пациенты, имеющие реставрации зубов, выполненные у врача-стоматолога, иногда подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения.
Это происходит на развлекательных мероприятиях,
шоу и презентациях. В результате, при неправильном выборе пломбировочного материала реставрации могут быть не видны в ультрафиолетовом освещении либо флуоресцировать более интенсивно,
чем естественные ткани зуба [4, 5]. Развитие современных технологий в стоматологии предъявляет
высокие требования к пломбировочным материалам, которые должны точно воспроизводить оптические свойства естественных зубных тканей [3].
Несоответствие флуоресценции реставрации и тканей зуба должно быть полностью исключено еще на

стадии пломбирования путем правильного подбора
используемых материалов. Чтобы оптические свойства искусственной и естественной частей реставрированного зуба при воздействии ультрафиолетового излучения соответствовали друг другу,
необходимо контролировать, как будут выглядеть
пломбы в ультрафиолетовом свете [4, 5].
Известен светильник диагностический люминесцентный ОЛДД-01 (лампа Вуда), предназначеный для диагностики микроспории, грибковых поражений, для обнаружения следов крови и установления подлинности банкнот. Характеристики
светильника: длина рабочих волн ультрафиолетового света - 340-360 нм, питание от сети - 220 В,
мощность лампы - 9 Вт, масса - 0,5 кг при габаритах
400x70x50 мм. Лампу Вуда не желательно применять для выявления флуоресценции пломбировочного материала в полости рта, так как крупные габариты светильника приводят к тому, что, во-первых, и пациент, и оператор подвергаются
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нежелательному излишнему облучению (пораже- фонарика с целью определения соответствия. При
ние зрительного аппарата и кожных покровов), а лечении осложненного кариеса у 159 пациентов обво-вторых, невозможно осветить этим прибором следовано 159 зубов с помощью стоматологичетруднодоступные места ротовой полости.
ского микроскопа. В процессе моделирования реНами был разработан отечественный фонарик ставраций использовался стоматологический микультрафиолетовый, обеспечивающий снижение не- роскоп для осмотра 20 зубов у 20 пациентов.
желательного облучения пациента и оператора и
Для определения флуоресценции использопозволяющий проводить обследование в труднодо- вался отечественный фонарик ультрафиолетовый
ступных участках ротовой полости. Длина волны (рис. 1). Фонарик предназначен для использования
ультрафиолетового излучения отечественного фо- в стоматологии с целью определения флуоресценнарика идентична длине волны ультрафиолетового ции в ультрафиолетовом свете пломбировочного
освещения на развлекательных мероприятиях и материала и тканей зуба, а так же для люминесцентшоу.
ной стоматоскопии слизистой оболочки полости
рта и диагностики кариеса.
Объект и методы исследования
Объектом исследования служили 449 зубов у
199 пациентов. У 20 пациентов обследовано 270 зубов с помощью отечественного ультрафиолетового

Рисунок 1 – Фонарик ультрафиолетовый
В качестве светового элемента в фонарике применен источник ультрафиолетового излучения
(светодиод) с длиной волны 365 – 385 нм и центральным углом рассеяния луча, равным 8 – 12 угловым градусам. Потребляемая мощность не более
100 мВт. Питающее напряжение 0,8 – 3 В. Корпус
имеет цилиндрическую форму длиной 130 мм и
диаметром 10 мм. Размеры корпуса устройства
были определены опытным путем и обусловлены
физиологическими размерами кисти человека. Выбор длины волны ультрафиолетового излучения и
центрального угла рассеяния луча из указанных
выше диапазонов позволяет выявить флуоресценцию пломбировочного материала на труднодоступных поверхностях зуба и в дистальных отделах полости рта с минимальным облучением слизистой
оболочки, не оказывая отрицательного воздействия
на кожу и зрительный аппарат глаза пациента и
врача-стоматолога.

Для фоторегистрации [6] использовалась зеркальная цифровая фотокамера Pentax К5 со светосильным автофокусным макрообъективом SMC
Pentax D FA Macro 100 F2,8 WR.
Для визуализации с высоким разрешением
устьев корневых каналов и реставраций зубов был
использован операционный микроскоп OPMI pico с
5-ступенчатым апохроматическим переключателем
увеличения от 3,4 х до 21,3 х и ручным зумом 1:5
[3]. Микроскоп оснащен интерфейсом MORA
(Mechanical Optical Rotating Assembly) с диапазоном поворота +/– 25° и оптиковолоконным освещением производства «Carl Zeiss».
Результаты исследования
Для изучения интенсивности флуоресценции
под воздействием ультрафиолетового излучения
были осмотрены образцы 29 композиционных материалов в свете отечественного фонарика ультрафиолетового стоматологического (рис. 2).

Рисунок 2 – Флуоресценция композиционных материалов в ультрафиолетовом освещении
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Интенсивность флуоресценции композицион- в цветовой модели LAB. Яркость измерялась в каного материала оценивалась по яркости свечения нале L (Luminance свечение) и выражается числами
образца под воздействием ультрафиолетового света от 0 до 100. Выбрана цветовая модель LAB, так как
на черном фоне. Яркость флуоресценции определя- лишь она считается абсолютной, все остальные
лась двумя методами. Субъективно: слабая, уме- цветовые модели относительные, поскольку в них
ренная и интенсивная флуоресценция, обозначено из-за несовершенства оборудования и программ пав таблице 1 соответственно как условные еденицы раметры цвета и яркость не могут быть измерены
1, 2 и 3. Объективно: по цифровой фотографии в абсолютно точно. Результаты оценки флуоресценпрограмме Photoshop CS6. Измерение выполнялось ции пломбировочных материалов представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Оценка флуоресценции стоматологических композиционных материалов под воздействием ультрафиолетового излучения
№
Наименование
пломбировочного материала, цвет, производитель

Невооруженным глазом

С помощью цифровой
фотографии

1
2
3

Filtek Ultimate A3 Enamel (3M)
Filtek Ultimate A3 Dentin (3M)
Filtek Z550 A3 (3M)

1
3
2

1
3
2

в цветовой модели
LAB
54
74
60

4
5
6
7
8
9

Filtek Z250 A3,5 (3M)
Filtek Bulk Fill Flowable Restorative A3 (3M)
Filtek Bulk Fill Posterior Restorative A3 (3M)
G-aenial Anterior A2 (GC)
G-aenial Universal Flo A3 (GC)
Gradia Direct Anterior CV (GC)

1
1
2
3
1
3

1
1
2
3
1
3

40
38
54
76
43
71

10
11
12
13
14
15

GC KALORE A3,5 (GC)
Versa COMP A3,5 (Sultan)
Vertise Flow A2 (Kerr)
Grandioso Heavy Flow A5 (VOCO)
Grandioso A2 (VOCO)
Флоу Рест А1 (Стомадент)

2
2
3
2
2
2

2
2
3
2
2
2

58
57
79
67
63
66

16
17
18
19
20
21

Флекс Флоу А1 (Стомадент)
Темп Лайт (Стомадент)
Spectrum A1 (Dentsply)
SDR (Dentsply)
DE Connector (Ultradent)
Dentafill A3 (BENK GmbH)

3
2
2
2
3
3

3
2
2
2
3
3

90
69
69
62
79
82

22
23
24
25
26
27

Venus HKA2,5 (Heraeus Kulzer)
Charisma OA2 (Heraeus Kulzer)
EcuSphere Flow OW (DMG)
LuxaFlow Star A3 (DMG)
LuxaCore Z A3 (DMG)
Beautifil II A3 (Shofu inc)

2
2
3
2
1
3

2
2
3
2
1
3

68
61
74
66
50
76

28
29

Vit-l-escence Pearl Frost (Ultradent)
DENU-Flow resin A2 (DENU)

3
1

3
1

80
62

Исследование выявило интенсивную флуоресценцию у следующих материалов: Filtek Ultimate
Dentin (3M), G-aenial Anterior (GC), Gradia Direct

субъективно

субъективно

Anterior (GC), Vertise Flow (Kerr), Флекс Флоу (Стомадент), DE Connector (Ultradent), Dentafill (BENK
GmbH), EcuSphere Flow (DMG), Beautifil II (Shofu
inc), Vit-l-escence Pearl Frost (Ultradent). Среднюю
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яркость флуоресценции показали: Filtek Z550 (3M),
Известно, что интенсивность флуоресценции
Filtek Bulk Fill Posterior Restorative (3M), GC зуба индивидуальна и зависит от возраста, анатомиKALORE (GC), Versa COMP (Sultan), Grandioso ческого строения, структуры и химического со(VOCO), Флоу Рест (Стомадент), Темп Лайт (Сто- става зуба. На основании полученных данных был
мадент), Spectrum (Dentsply), SDR (Dentsply), Venus сделан вывод о необходимости индивидуального
(Heraeus Kulzer), Charisma (Heraeus Kulzer), подбора флуоресценции материала перед пломбиLuxaFlow Star (DMG). Низкая интенсивность флуо- рованием зуба. После определения цвета зуба пробресценции наблюдалась у Filtek Ultimate Enamel ная порция материала наносится на здоровую эмаль
(3M), Filtek Z250 (3M), Filtek Bulk Fill Flowable Re- и определяется соответствие флуоресценции пломstorative (3M), G-aenial Universal Flo (GC), LuxaCore бировочного материала и зубных тканей.
Z (DMG), DENU-Flow resin A2 (DENU). ЗависиРезультаты обследования 270 зубов с помомость яркости флуоресценции от цвета материала щью отечественного ультрафиолетового фонарика
не выявлена.
на соответствия флуоресценции зуба и пломбы
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка соответствия флуоресценции реставрации и зуба при воздействии ультрафиолетовым излучением
С помощью
Невооруженным
С помощью
цифровой дентальной
глазом n=270,
цифровой дентальной
Наименование признака
макрофотографии с мак(%)
макрофотографии
ровспышкой n=270, (%)
n=270, (%)
Идентичная флуоресценфлуоресценция не визуа107 (39,6)
107 (39,6)
ция пломбы и тканей зуба
лизировалась
Пломба флуоресцирует
флуоресценция не визуаменее интенсивно, чем
135 (50,0)
135 (50,0)
лизировалась
ткани зуба
Пломба флуоресцирует
флуоресценция не визуаболее интенсивно, чем
28 (10,4)
28 (10,4)
лизировалась
ткани зуба
Исследование показало соответствие флуоресценции тканей зуба и реставрации лишь в 39,6%
случаев. Половина реставраций флуоресцируют
менее интенсивно, чем зубные ткани. Интенсивность флуоресценции 28% пломб выше, чем у соответствующего зуба.
Применение стоматологического микроскопа
при лечении осложненного кариеса зубов у 159 пациентов обнаружены дополнительные корневые каналы: в 4 нижних резцах; в 5 нижних клыках; в 5
нижних премолярах; в 59 молярах верхней челюсти.
В процессе моделирования реставраций у 20
пациентов с помощью микроскопа обнаружена недостаточная очистка зуба от зубного налета в 2 случаях; неудовлетворительная подготовка полости
зуба к пломбированию в 5 случаях; некачественное
наложение базового слоя в 1 случае.
При работе с микроскопом сочетание мощного
бестеневого освещения, большого увеличения и
глубины резкости позволило проводить работу с
высокой точностью и тщательностью, обеспечило
применение более щадящей обработки тканей, дало
преимущества при работе с большими операционными полями, например при лечении нескольких
зубов (поле зрения до 65 мм).
Заключение
В результате изучения литературных данных и
клинических испытаний разработан фонарик стоматологический ультрафиолетовый с длиной
волны 365 – 385 нм и центральным углом рассеяния
луча, равным 8 – 12 угловым градусам. Малый угол

рассеивания ультрафиолетового излучения позволяет получить безопасный размер светового пятна
небольшого диаметра ограниченный реставрацией
и обследуемым зубом. Малые габариты устройства
и выбор диапазона длины волны ультрафиолетового излучения позволяет выявить флуоресценцию
пломбировочного материала на труднодоступных
поверхностях зуба и в дистальных отделах полости
рта с минимальным облучением слизистой оболочки, не оказывая отрицательного воздействия на
кожу и зрительный аппарат глаза пациента и врачастоматолога.
Изучение композиционных пломбировочных
материалов при освещении ультрафиолетовым светом показало эффективность фонарика стоматологического для определения флуоресценции зуба и
реставрации.
Использование фонарика стоматологического
ультрафиолетового позволило выявить стоматологические пломбировочные материалы с различной
степенью флуоресценции. Полученные данные помогают в выборе материала реставрации, оптические свойства которого совпадут с оптическими
свойствами зуба.
Использование фонарика стоматологического
ультрафиолетового в клинике показало несоответствие флуоресценции пломбы и зуба в 78,0% случаев. Необходим индивидуальный контроль флуоресценции материала перед пломбированием зуба.
Идентичность флуоресценции тестовой порции материала нанесенной на здоровую эмаль и тканей
зуба может быть определена с помощью фонарика
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Аннотация
В данной статье речь идет о профессиональной составляющей коммуникативной компетенции преподавателя иностранного языка, а также о важности личностных характеристик преподавателя для успеха в
педагогической деятельности. Дается характеристика четырех индивидуальных стилей педагогической деятельности, анализируется структура педагогических способностей.
Abstract
The article deals with a professional component of communicative competence and the importance of personal traits of a teacher for their professional activity. Four individual pedagogical styles are characterised with
particular emphasis on the srtucture of pedagogical abilities.
Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, индивидуальный стиль педагогической деятельности, педагогические способности, профессиональная деформация, эмоциональное выгорание
Keywords: professional communicative competence, individual pedagogical style, pedagogical abilities
Следующие базовые компетенции в совокупности должны обеспечить готовность выпускников
языковых вузов/фaкультетов к aдaптaции и сaмореaлизaции в условиях рынкa трудa современного
информaционного обществa: коммуникативная
компетенция, социально-политическая, информационная компетенции, готовность к образованию и
саморазвитию через всю жизнь.
Коммуникaтивнaя компетенция может, нa нaш
взгляд, рaссмaтривaться кaк ведущaя, поскольку
именно онa лежит в основе рaзвития всех других
компетенций. Предложенное В.В. Сaфоновой определение коммуникaтивной компетенции кaк совокупности языковой, речевой и социокультурной
состaвляющих [Сaфоновa, 1993:4] прочно зaкрепилось в отечественной методике и действующих
стaндaртaх и федерaльных прогрaммaх по инострaнным языкaм. Языковaя компетенция предполaгaет овлaдение определённой суммой знaний,
умений, нaвыков, связaнными с рaзличными
aспектaми языкa: лексикой, фонетикой, грaммaтикой. Словa, грaммaтические конструкции, особен-

ности интонaции языкa изучaются с целью преобрaзовaния их в осмысленное выскaзывaние, то
есть имеют чётко вырaженную речевую нaпрaвленность. Но речь всегдa ситуaтивнa, следовaтельно,
необходимa способность осуществлять выбор языковых форм, использовaть их и преобрaзовывaть в
соответствии с контекстом.
В основе любой компетенции лежaт знaния,
умения их использовaть но «компетенция отличaется от умений тем, что всегдa сопряженa с
психологической готовностью к сотрудничеству и
взaимодействию в процессе решения рaзличных
проблем, с нaличием определённых морaльно-этических устaновок и кaчеств личности» [Зимняя,
2003: 63]. Aнaлиз рaзличных толковaний понятия
«социокольтурнaя компетенция» позволяет говорить о том, что в основе дaнной компетенции лежaт
следующие моменты:
1) Умения выделять общее и культурно специфическое в моделях рaзвития рaзличных стрaн и
цивилизaций;
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2) Готовность предстaвлять свою стрaну и её условия для его запоминания и использования учакультуру с учётом возможной межкультурной ин- щимися в новых контекстах);
терференции со стороны слушaтелей/ читaтелей,
3. перцептивные способности (способность
предвосхищaя причины возможного недопо- педагога успешно распознать индивидуально-псинимaния и снимaя их зa счёт aдеквaтных средств ре- хологические особенности самого себя и ученичевого взaимодействия;
ков);
3) Признaние прaвa рaзных культурных моде4. организаторские способности (развивалей, a следовaтельно, норм жизни, веровaний и т.д. ются по мере приобретения опыта);
нa существовaние. [Солововa, 1998: 26]
5. академические способности (объем и глуПринципиaльно вaжным для понимaния целей бина знаний предмета);
современного обрaзовaния является то, что любой
6. эмоционально-волевые способности (споспециaлист должен иметь достaточно высокий уро- собность завоевать авторитет у учащихся, а также
вень дaнной компетенции в устной и письменной способность сопротивляться синдрому эмоциоречи. Рaзвитие коммуникaтивных умений в устной нального выгорания).
и письменной речи должно рaссмaтривaться не
[Гоноболин, 1968]
только кaк цель, но и кaк средство успешного
Рассмотрим соотношение ИСПД и педагогичеовлaдения любыми предметными и нaд/межпред- ских способностей, из которого очевидными станометными знaниями и умениями. Коммуникaтивную вятся способы работы педагога над собой при выкультуру необходимо последовaтельно форми- явлении своей принадлежности к одной из четырёх
ровaть и рaзвивaть в тесной связи с общенaучными, групп.
aкaдемическими и информaционными умениями,
Преподаватели, придерживающиеся эмоциоготовностью к решению проблем одновременно нa нально-импровизационного стиля, обычно интеродном и инострaнном языке в единой логике.
ресно преподносят материал, часто меняют виды
Вaжно отметить, что профессионaльно-комму- работ в классе, они экспрессивны, могут создать
никaтивнaя компетенция преподавателя (a многие положительный психологический климат на занявыпускники языковых вузов стaновятся пре- тии, однако часто недостаточно четко организуют
подaвaтелями) помимо собственно языковой, рече- закрепление и повторение учебного материала, удевой и социокультурной состaвляющих, включaет в ляют недостаточно внимания слабым ученикам. У
себя: a) способность aдaптировaть свою речь к таких педагогов в структуре педагогических споусловиям рaзновозрaстных и рaзноуровневых собностей превалируют коммуникативный, пергрупп нa изучaемом и родном языке; б) влaдение цептивный и организаторский компоненты.
дискурсивными умениями вовлечения учaщихся в
Представители
эмоционально-методичного
процесс иноязычного общения с мaксимaльной эф- стиля четко планируют и поэтапно отрабатывают
фективностью для решения комплексa учебных и учебный материал, успешно осуществляют объяспедaгогических зaдaч; в) способность общaться нa нение, закрепление, повторение, контроль. На уропрофессионaльные темы с учётом особенностей ках используются различные методические приaудитории
емы, акцент делается не только на процессе (как в
Говоря о профессионально-коммуникативной эмоционально-импровизационном стиле), но и на
компетенции преподавателя, немаловажным мы результатах обучения. В структуре педагогических
считаем отметить тот факт, что высокий результат способностей доминируют перцептивный, органипедагогической деятельности, а также сохранность заторский, дидактический и коммуникативный
психического здоровья и нервной системы педагога компоненты.
в большой мере гарантируются педагогическими
К недостаткам этого стиля относится зачастую
способностями самого учителя и адекватно вы- завышенная самооценка преподавателя, импульбранным им стилем педагогической деятельности, сивность, нетерпеливость. Преподавателю рекосоответствующим его типу нервной системы и лич- мендуется быть более сдержанным, давать время
ностным особенностям.
учащимся самим исправить свои ошибки, на уроках
Выделяются следующие четыре индивидуаль- меньше говорить самому.
ных стиля педагогической деятельности (ИСПД):
Представители рассуждающе-импровизацион1.эмоционально-импровизационный
ного стиля более академичны и традиционны. Их
2.эмоциально-методичный
объяснения учебного материала ясны и понятны,
3.рассуждающе-импровизационный
они одинаково заинтересованно относятся к
4. рассуждающе-методичный [Маркова, Нико- уровню знаний всех учащихся, требовательны, однова, 1987]
нако при этом склонны к импровизации. К недоВ структуре педагогических способностей вы- статкам этого стиля относится меньшая изобретаделяются следующие компоненты:
тельность в использовании методических приемов,
1. коммуникативные способности (общи- чем у представителей первых двух групп, недостательность в самом широком понимании слова, т.е. ток коллективных обсуждений, не всегда оптимальсоздать и поддерживать уважительную, безоценоч- ный темп занятия. Статистические исследования
ную, открытую, ответственную и требовательную показывают, что это самый результативный ИСПД
систему отношений с учащимся);
(67% работают успешно), но реже всего встречаю2. дидактические способности (умение обес- щийся (10%). [Савицкая, 1993] Во многом эта
печить понятность учебного материала, создать
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успешность связана с набором сильных компонен1. Гоноблин Ф.Н. Книга об учителе. - Москва,
тов структуры способностей: организаторский, ака- 1968.
демический, перцептивный и коммуникативный
2. Зимняя И.A. Ключевые компетенции –
компоненты.
новaя пaрaдигмa результaтa обрaзовaния//Высшее
Представители
рассуждающе-методичного обрaзовaние сегодня. – No 5. – Москвa, 2003.
стиля – самая многочисленная группа преподавате3. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологилей (43%). Они адекватно планируют учебный про- ческие особенности индивидуального стиля деяцесс, проводят занятия на высоком методическом тельности учителя.// «Вопросы психологии», 1987,
уровне, высокий уровень требовательности к уча- №5.
щимся сочетается с внимательным отношением к
4. Савицкая Е.М. Зависимость индивидуальним, однако направленность на результаты обуче- ного стиля педагогической деятельности от струкния часто ведет к пренебрежению самим процес- туры педагогических способностей. Автореферат
сом, у учеников прочные знания предмета, но инте- кандидатской диссертации. – Москва, 1993.
рес к предмету не развивается, предпочтение отда5. Сaфоновa В.В. Социокультурный подход к
ется репродуктивной работе в ущерб продуктивной обучению инострaнным языкaм. Aвтореферaт диси творческой. Ведущими компонентами в струк- сертaции докторa пед. нaук / Сaфоновa В.В. - М.,
туре педагогических способностей являются ком- 1993. - 56 с.
муникативный, академический и дидактический.
6. Солововa Е.Н. Интегративно-рефлексивОпределив свой индивидуальный стиль педа- ный подход к формированию методической компегогической деятельности и зная о его достоинствах тенции преподавателя иностранного языка в сии недостатках, педагог имеет возможность четко стеме непрерывного профессионального образовапонять, над чем в данный момент стоит работать.
ния. Диссертация на соискание степени доктора
педагогических наук: 13.00.02/ Соловова Елена НиСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
колаевна. – М., 1998. – 432с.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме математической подготовки бакалавров естественнонаучного профиля
путем усиления практико-ориентированной составляющей. В статье дан анализ основных затруднений
студентов в освоении дисциплин естественнонаучного цикла, представлены отдельные фрагменты формирования понятия «функция».
Abstract
The article is devoted to the problem of mathematical training of bachelors of the natural-science profile by
strengthening the practice-oriented component. The article gives an analysis of the main difficulties of students in
mastering the disciplines of the natural-science cycle, presents some fragments of the formation of the concept
"function."
Ключевые слова: содержание математического образования, компетентностный подход, входное тестирование, формирование математических понятий, функция
Keywords: content of mathematical education, competence approach, input testing, formation of mathematical concepts, function
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В условиях научно-технического прогресса и редь новыми реалиями образовательного пространразвития производства происходит повышение тре- ства, интернационализацией студенчества, требобований к уровню подготовки студентов естествен- ваниями работодателей и т.д. Одним из перспективнонаучного профиля к будущей профессиональной ных направлений в этой области является система
деятельности. В вузовской подготовке в овладении модульного обучения. Так, ранее изучаемая дисципрофессионально значимыми умениями определя- плина «Высшая математика» в вузе, получила разющее значение приобретает математическая подго- бивку на модули, в числе которых можно выделить
товка. Следует отметить, что федеральные государ- модуль (дисциплину) «Математический анализ»,
ственные образовательные стандарты для различ- которая занимает приоритетное место в системе
ных направлений подготовки определяют единую профессиональной математической подготовки,
инвариантную составляющую математических что подтверждается наибольшим количеством чадисциплин [1-3]. В настоящее время содержание сов, выделенных на ее освоение государственными
математического блока дисциплин активно диску- стандартами.
тируется в образовательном пространстве. При
На первом (вводном) занятии по данной дисэтом признается, что содержание математической циплине в течение последних двух лет у бакалавров
подготовки должно быть обширным и глубоким первого года обучения естественнонаучных профидля эффективного решения профессиональных за- лей Калмыцкого государственного университета
дач, но в некоторых случаях неоправданно услож- проводилось входное тестирование, позволяющее
ненным [5, с. 13].
выявить базовый, исходный уровень подготовки
Проблема развития математического образо- студентов к обучению математической дисцивания в высшей школе рассматривалась извест- плине. Анализ проведенной проверки позволили
ными математиками, среди которых: Б.В. Гне- сделать вывод: у студентов, прошедших тестироваденко, А.Н. Колмогоров, Л.Д. Кудрявцев, Ж. Дье- ние по математике, независимо от выбранного продонне, Д. Пойа, А. Пуанкаре и др.
филя обучения, имеются пробелы в понимании поНеобходимость пересмотра содержания мате- нятия «функция» [4, с.153]. Работа с функцией и ее
матического образования бакалавров естественно- графиком, графическое решение уравнений, неранаучной подготовки на усиление практической со- венств и их систем входят в необходимый набор
ставляющей без ущерба фундаментальной подго- знаний, общий для всех направлений. Содержание
товки,
связана
с
новыми
требованиями математического анализа можно представить в
Федеральных стандартов, диктуемых, свою оче- виде (рис.1)

Рис. 1. Содержание структурных единиц модуля «Математический анализ»
В тематическом содержании, приведенном в
автореферате Табишева Т.А. [6, с. 18] нами изменен
шестой элемент, что связано с необходимостью решать уравнения, неравенства и системы неравенств
графическим методом.
Понятие функции – первое фундаментальное
понятие, формируемое по типу теоретического
обобщения. Формирование понятия «функция»
начинается еще в школе в процессе изучения различных видов зависимостей, их исследованиях в 56 классах [7, с.303] и продолжается исследованием
функций методами дифференциального исчисления и построения их графиков на первом курсе бакалавров.
Проведению входного контроля при изучении
темы «Функция» предшествовало систематизация

и закрепление усвоенных ранее в школе математических понятий, таких как: переменная величина,
функциональная зависимость, функция, область
определения и другие. Подробному анализу подвергались способы задания функции: словесный
(правило задания функции описывается словами);
аналитический (функция задается формулой); графический (функция задается с помощью графика) и
табличный (приводится таблица, в которой указаны
значения функции для конечного множества значений аргумента). В рамках занятия по теме «Функция» были приведены примеры, иллюстрирующие
тот факт, что не каждая функция может быть задана
с помощью всех четырех способов. Одним из таких
примеров является функция, ставящая в соответствие любому числу его целую часть (табл.1)
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Таблица 1
Целая часть числа
Словесный
Аналитический
Целой частью числа х называется наибольшее целое число n, не превышающее y  х
х
Графический
Табличный
Не возможен



В рамках входного тестирования студенты
плохо справились с заданием на нахождение
наибольшего значения функции, которое связано с
нахождением производной - одним из важнейших
понятий математического анализа. С помощью
производной можно решать самые разнообразные
задачи, относящиеся к любой области человеческой
деятельности. В частности, с помощью производных возможно подробное исследование функций,
более точное построение их графиков, решение
уравнений и неравенств, доказательство тождеств и
неравенств, нахождение наибольших и наименьших значений величин. При изучении темы «Дифференциальное исчисление функции одной пере-

менной» был также учтен результат опроса, проведенный нами у бакалавров первого года обучения
естественнонаучных направлений. В опросе участвовало 78 бакалавров, 22 из которых представлены
студентами из стран СНГ и дальнего зарубежья
[8, c.74]. На вопрос о предпочтении решения видов
расчетных задач, на который 55,32% респондентов
ответили, что предпочли бы решать задачи, в условии которых используются данные из связанных с
математикой дисциплин. Так на каждом направлении был приведен пример (табл. 2) и предложено
подобрать самостоятельно задачи, касающиеся будущей профессии и требующие нахождения производной функции.
Таблица 2
Расчетные задачи бакалавров естественнонаучного профиля
Математика
Физика
Определите наибольшее значение функции Расход горючего легкового автомобиля (литр на
100 км) в зависимости от скорости х км/ч при двиy   x 2  6 x  8 на отрезке 0;4
жении на четвертой передачи приблизительно
описывается
функцией
2
f x  0,0017x  0,18x  10,2; x  30 .

 

 

Биология
Зависимость суточного удоя y в литрах от возраста
коров х в годах определяется уравнением
f x  0,49x 2  6,8 x  9,3; x  20 .

 

Найдите возраст дойных коров, при котором суточный удой будет наибольшим.
Результатом освоения понятия функция являются навыки по построению графиков функций по
результатам исследования, проведенного методами
дифференциального исчисления.
Таким образом, не вступая в противоречие с
содержанием дисциплины «Математический анализ», устанавливая предметно-практические умения, связанные с математикой, можно существенно
повысить интерес студентов к изучению тем из инварианта математических знаний.

При какой скорости расход горючего будет
наименьший? Найдите этот расход.
Химия
Пусть количество вещества, вступившего в химическую
реакцию
задается
зависимостью:

t2
p(t )   3t  3
2

(моль). Найти скорость хи-

мической реакции через 3 секунды.
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Анотація
У статті на основі архівних матеріалів проаналізовано данні стосовно підготовки вчителів, кількості
педагогічних закладів які надавали педагогічну освіти, наведено данні про кількісний та якісний склад
педагогічних кадрів. Проаналізовано рівень підготовки студентів в різних педагогічних закладах. На основі здійсненого аналізу встановлено негативні та позитивні тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні у середині ХХ століття. До позитивних тенденцій можемо віднести: шанобливе ставлення уряду країни до професію вчителя; існування великої кількості навчальних закладів які готували вчителів; чітка та
логічна їх організаційна структура; поєднання навчання з суспільно корисною працею у процесі педагогічної практиці; зростання кількості педагогічних ВНЗ, які мали право готувати кандидатів педагогічних
наук; приділення уваги підвищенню кваліфікації вчителів.
До негативних тенденцій віднесемо: зменшення кількості годин на підготовку вчителя; відсутність
факультетів, курсів, які б готували керівників шкіл; низька ефективність підготовки аспірантів педагогічного напряму; бракування вчителів 5–7-х класів, вчителів математики та фізики для середніх шкіл; займання посад при нестачі вчителів - предметників, вчителями початкової школи.
Abstract
The article analyzes the data on the preparation of teachers, the number of pedagogical institutions that provided pedagogical education, and the data on the quantitative and qualitative composition of the teaching staff.
The level of preparation of students in different pedagogical institutions is analyzed. On the basis of the analysis,
negative and positive tendencies of pedagogical education development in Ukraine in the middle of the twentieth
century were established. To positive trends we can include: respectful attitude of the government to the profession
of teacher; the existence of a large number of educational institutions that trained teachers; a clear and logical
organizational structure; a combination of training with socially useful work in the process of pedagogical practice;
the growth of the number of pedagogical universities that had the right to prepare candidates for pedagogical
sciences; paying attention to the improvement of teachers' qualifications.
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To negative trends include: reducing the number of hours for teacher training; absence of faculties, courses
that would be prepared by school principals; low efficiency of preparation of postgraduate students in the pedagogical direction; lack of teachers 5-7th grade, teachers of mathematics and physics for secondary schools; occupation of positions with the lack of teachers - subjects, teachers of elementary school.
Ключовы слова: підготовка вчителя, нестача вчителів, педагогічна освіта.
Keywords: teacher training, lack of teachers, pedagogical education.
Педагогічна освіта в Україні у ХХІ століття детермінована значним зростанням соціокультурної
ролі вчителя, оскільки він є гарантом майбутнього
держави, готує нові покоління до виконання соціальних обов’язків, формує культуру молоді. Вважаємо, що модернізація системи освіти України вимагає історичного переосмислення освітнього процесу в цілому, становлення вітчизняної школи
зокрема, а також кадрової політики держави по відношенню до вчительства, саме тому було обрано за
тему дослідження вивчення стану педагогічної
освіти України у середині ХХ століття оскільки в
цей час відбувались подібні процеси в соціумі по
відношенню до професії вчителя.
Проблему підвищення професіоналізму вчителя, висвітлено в працях Ф. Гоноболіна, І. Зязюна,
Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, С. Максименкота ін.
Проблему неперервної професійної освіти як фактора підвищення професіоналізму вчителя досліджували: С. Гончаренко, О. Гречаник, В. Григораш
та ін. Однак вважаємо, що слід більш уваги приділити вивченню саме історичного аспекту педагогічної освіти Україні середини ХХ століття. Метою
дослідження стало на основі аналізу архівних матеріалів виявити позитивні та негативні тенденції які
існували у педагогічній освіти України в середині
ХХ століття.
Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від
22.05.1950 № 1546, загальна кількість студентів педагогічних ВНЗ зросла на 51 %, а слухачів педагогічних училищ – на 76 %. Але ідейно-політичний
зміст, професійна спрямованість педагогічних за-

кладів не мали необхідного рівня [4, с. 150]. Спостерігався відрив від практики, виховання студентів не було на належному рівні, педагогічна практика проводилася формально, не забезпечувалося
досягання майбутніми вчителями необхідного рівня професійної майстерності [4, с. 151]. Частина
професорсько-викладацького складу інститутів і
педагогічних училищ за своєю науковою кваліфікацією не відповідала високим вимогам [4, с. 151]. Із
289 викладачів педагогічних ВНЗ лише 33 мали
вчені ступені і звання, зі 714 викладачів педагогічних училищ 572 мали закінчену вищу освіту [4, с.
151].
Діяли 10 учительські інститути: Старобільський, Нікопольський, Бердичівський, Ужгородський, Уманський, Слов’янський, Коломийський,
Глухівський та два у м. Чернігові (по вул. Ласаля, 1
та на вул. Горького).
Також учительські інститути існували і як окремі відділи при педагогічних інститутах, серед
них:
Ворошиловградський,
Кіровоградський,
Львівський та Сталінський, усього чотири заклади.
Деякі учительські інститути у 1953 р. були реорганізовані у педагогічні інститути: Житомирський і Білоцерківський учительські інститути іноземних мов та Ізмаїльський, Осипенківський і Рівенський учительські інститути, всього п’ять закладів
[5, с. 7–20]
Мережа вищих навчальних педагогічних закладів України у 50-ті роки була досить розгалуженою й охоплювала 51 ВНЗ. Про розвиток педагогічних навчальних закладів свідчать дані табл. 1.
Таблиця 1
Вищі та середні спеціальні навчальні заклади Міністерства освіти УССР [3, с. 13]
Заклад освіти
1952
1953 (план)
1954 (проект)
З відривом від виробництва
46
44
43
Педагогічні інститути
27
32
34
Учительські інститути
19
12
9
Педагогічні ВНЗ та педагогічні інститути
22
9
9
Педагогічні училища
77
78
77
Відділи педагогічних інститутів
52
59
42

У ці роки планувалося збільшити кількість педагогічних інститутів, а мережа інших закладів, які
надавали педагогічну освіту, скорочувалася. Зазначимо, що на початок 1950/51 навч. року на Харківщині діяли 26 вищих начальних закладів, у яких навчалось 38 400 студентів [3, с. 56].
Світочем знань протягом 136 років був Харківський державний університет [2, с. 7], розквіт якого
припав на період після Жовтневої революції до Великої вітчизняної війни. У процесі бойових дій
були зруйновані кабінети, лабораторії, ботанічний
сад [10, с.7]. Харківський педагогічний інститут до

початку війни був одним із найбільших педагогічних інститутів України – в ньому навчалось 18 000
студенів стаціонару та 5000 студентів-заочників.
Він був повністю зруйнований у часи війни [3, с.
12]. Згідно з архівними джерелами [3], у лютому
1943 р. за наказом керівника штабу Розенберга навчальні корпуси по вул. Лібкнехта, 33 та Карла Маркса, 2, загальною площею 43 тис. кв. м, а також
студентський гуртожиток на 18 тис. кв. м. були повністю спалені [3, с. 13]. Бібліотека, яка налічувала
280 тис. томів, та обладнання кабінетів були знищені та частково вивезені до Німеччини. Крім утрат
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і збитків, яких завдала війна, існували й інші про- другого семестру І курсу до кінця навчання, на І–ІІІ
блеми з підготовкою педагогічних кадрів.
курсах без відриву від на навчання (тривалість
Про якість освіти, яку надавали педагогічні ін- практики 7 тижнів), а на ІV–V курсах – з відривом
ститути у 50-х роках, свідчить їх організаційна від занять (31-33 тижні) [105, с. 10]. За перші три
структура. У більшості педагогічних інститутах ді- роки навчання у педагогічному ВНЗ студенти опаяли такі факультети/відділення, спеціальності і спе- нували основи вихованої роботи з учнями молодціалізації: математика та фізика, історія, російська шого та середнього віку, працюючи у школах, шкомова та література, українська мова та література, лах-інтернатах, будинках піонерів, дитячих кімнаіноземна мова (англійська, французька), природо- тах при домоуправліннях, на дитячих технічних
знавство, біологія/хімія, географія. В учительських станціях та станціях юних натуралістів [1, с. 10].
інститутах були такі факультети: російська мова та Починаючи з І курсу в педагогічних інститутах орлітература, українська мова та література, матема- ганізовувались факультативні практикуми та кружтика та фізика, угорська мова, природознавство та кові заняття, метою яких був розвиток у студентів
географія. В учительських інститутах, які були навиків вихованої роботи. На ІІ або ІІІ курсі студестворені як відділи при педагогічних інститутах, а нти проходять практику як піонервожаті, фізруки
також в реорганізованих інститутах діяли такі самі або вихователі в піонерських та комсомольських
факультети, як і в учительських інститутах, але фа- таборах, учнівських бригадах тощо (тривалість 4-6
культет іноземних мов передбачав вивчення англій- тижнів). На ІV та V курсах студенти працювали у
ської та французької мов. Отже, за кількістю факу- восьмирічних школах різних типів класними керівльтетів більш розширені знання надавали педагогі- никами. На V курсі практиканти стажувалися перечні інститути, відмінності стосувалися перш за все важно у сільських школах [1, с. 11]. Таким чином,
іноземних мов, які вивчали студенти.
власне практика була суспільно корисною справою
У педагогічних інститутах у 1960 р. значна студентів.
увага приділяється курсу педагогіка, який передбаОднієї з проблем у середині ХХ ст. була відсучав 100 год., із них 50 лекційних, для порівняння, у тність факультетів, курсів у педагогічних інститу1939 р. цей курс був розраховано на 120 год. (80 ле- тах, які б готували керівників шкіл. Учителі – учаскційних), у 1947 р. – 104 год. (70 лекційних) [1, с. ники ІІ з’їзду наголошували на необхідності запро10]. Отже, незважаючи на потреби країни у педаго- вадження курсу практичного керівництва школою.
гічних кадрах та промови чиновників про велику Лише у 1959 р. був проведений експеримент, який
роль учителя, кількість годин на підготовку вчи- дав позитивні результати і полягав у проходженні
теля зменшувалась, що негативно вливало на підго- випускниками педагогічних ВНЗ, які вже мали певтовку майбутніх учителів.
ний стаж роботи, півторамісячних підготовчих куВід студентів у 60-ті роки вимагали вміння по- рсів, що давали змогу займати посаду директорів
єднувати навчання з суспільно корисною працею. шкіл [9, с. 20–27]. З другої половини ХХ ст. актуаДля оволодіння цим навиком у педагогічних інсти- льності набуває такий напрям, як керівництво та
тутах значна увага приділялась практиці, яку студе- управління навчальним закладом, що виокремився
нти проходили у школах та інших навчально-вихо- у самостійну педагогічну галузь – школознавство.
вних закладах. Між ІІІ та ІV курсами студенти проУ 1953 р. на заочне відділення педагогічних
ходили практику у літніх таборах, на ІV курсі училищ у м. Харкові вступило 60 осіб, усього –
організовувалась 16-18-тижнева практика. Ці фо- 1560 осіб [7, с. 17]. Загальна кількість аспірантів вирми практики вважались зосередженими. Інший щих навчальних закладів та науково-дослідних усвид практики – розосереджена, яка проходила з тановах Міністерства освіти наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Кількість аспірантів ВНЗ та науково-дослідних установ Міністерства освіти УРСР [7, с. 26]
1951 1952 1953
Кількість навчальних закладів 5
5
5
Аспірантура ВНЗ з відривом від виробництва Кількість аспірантів
164
177
190
Прийом,осіб
59
62
64
Випуск, осіб
56
54
51
ХНПУ
Контингент аспірантів
20
26
30
ХНПУ

Прийом, осіб

8

11

10

Випуск, осіб

12

6

6

К.н.

9

Докт.

2

К.н.

3

Докт.

0

Штатні
Наукові керівники ХНПУ
Сумісники

26

Аспірантура
ВНЗ
НДУ
ВНЗ
НДУ
ВНЗ
НДУ
ВНЗ
НДУ
ВНЗ
НДУ
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Таблиця 3
Кількість аспірантів ВНЗ та науково-дослідних установ
Міністерства освіти УРСР у 1951–1955 рр. [7, с. 21–25]
Кількість навчальних заКількість аспірантів
Прийом, осіб
Випуск, осіб
кладів
1951
5
164
59
56
3
29
10
1952
5
174
62
56
3
31
12
10
1953
7
224
102
50
3
45
22
8
1954
4
280
102
56
7
57
22
8
1955
7
342
342
62
3
67
22
12

Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить,
що з 1951 по 1955 р. зростала кількість педагогічних ВНЗ, які мали право готувати кандидатів педагогічних наук, все більше вчителів підвищували
свій професійний рівень, навчаючись в аспірантурі.
Однак, попри те, що прийом збільшився з 59 до 342
осіб, випуск аспірантів мав не такий великий приріст – лише 10 осіб, що вказує на низьку ефективність підготовки аспірантів педагогічного напряму
всередині 50-х років ХХ ст. Ефективність залежала
перш за все від наукових керівників, кількість яких
була незначною в ці часи. Дані архівних матеріалів
свідчать, що серед наукових керівників-сумісників
було 4 доктори та 16 кандидатів наук, серед штатних працівників – 9 докторів та 40 кандидатів наук.

У ХНПУ серед штатних працівників було 2 доктори
наук, 9 кандидатів, серед сумісників – 3 кандидати
наук [7, с. 26].
Брак підготовлених педагогічних кадрів поширювався і на середню школу. У 1953 р. не вистачало
вчителів 5–7-х класів, посади яких займали вчителі
початкової школи, гостро бракувало вчителів математики та фізики для середніх шкіл [9, с. 4]. Аналізуючи архівні матеріали [9, 461], зазначимо, що в
1953 р. кількість учителів за цими спеціальностями
зросла до 1000 осіб, в той час як загальний прийом
до учительських інститутів скоротився на 500 осіб
(табл. 4; 5).

Таблиця 4
Прийом до педагогічних, учительських інститутів та педагогічних училищ
Тип закладу
1951
1952 (за планом)
1953 (очікування)
Педінститути
6 522
7 000
8500
Учительські інститути
6 026
3 000
5 000
Педучилища
8 637
8 000
8 000
Таблиця 5
Випуск із педагогічних, учительських інститутів та педагогічних училищ
Тип закладу
1951 (звіт)
1952 (план)
1953 (проект)
Педінститути
3347
3900
4325
Учительські інститути
4979
5600
5235
Педучилища
7487
6900
6480
У пояснювальній записці до плану розвитку
установ УССР на 1953 р. керівника планового відділу Міністерства освіти УССР Качанова зазначено, що у 1953 р. місячні курси підвищення кваліфікації пройшли 38,2 тис учителів. У цьому ж році
планувалося зменшення кількості класів, що мало
зменшити потребу у збільшенні кількості спеціалістів [6, с. 4].

Пильна увага приділялася підвищенню кваліфікації вчителів. Так, згідно з рішенням ЦК
КП(б)У, всі вчителі, які мали незакінчену вищу або
середню педагогічну освіту, мали бути охоплені
очно-заочною системою підвищення кваліфікації.
Крім того, кожні 5 років вони повинні прослуховувати цикл лекцій на місячних педагогічних курсах
(табл. 6) [7, с. 29].
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План підвищення кваліфікації кадрів по Міністерству освіти УССР [7, с. 23]
Показник
1953 (план)
1953 (охоплено
1954
за 6 місяців)
(план)
Вчителі
33 180
0
42 800
Керівні кадри народної освіти
700
0
700
Республіканські шкільні піонервожаті
400
0
400
Всього
38 200
0
51 125
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Таблиця 6
Усього
22 451
793
338
26 591

У зверненні до міністра освіти Української
ССР П. Мостанов просив прийняти 106 осіб на заочне відділення педагогічного інституту з числа

працівників Міністерства трудових резервів та зрівняти їх в умовах [10, с. 3].
Узагальненні дані щодо студентів, які отримували педагогічну освіту, наведені в табл. 7.
Таблиця 7
Кількісний склад студентів педагогічних та вчительських інститутів СССР у 1953 р.
Відділення
Осіб
Педагогічні інститути та учительські інститути
Стаціонар
8500
Заочне відділення
1500

Згідно зі звітом голови Ради Міністрів Української РСР Д. Коротченку успішність студентів педагогічних ВНЗ республіки за І півріччя наведена в
табл. 8.
Таблиця 8
Успішність студентів педагогічних ВНЗ України и за І півріччя 1953р.
Успішність
Частка студентів інститутів,%
Педагогічних
Учительських
Склали всі іспити
93
87,8
Мали заборгованість
4,8
9,6
Не з’явилися на іспити
2,2
2,6
Згідно з архівними джерелами [599], низькою
успішність була у Слов’янському, Ужгородському,
Чернігівському, Білоцерківському учительських інститутах [10, с. 47].
Серед недоліків в організації діяльності з підготовки кадрів в УССР у 1953 р. зазначалось переведення частини вчителів, які закінчили педагогічні
училища, для викладання мови та літератури у 5–7х класах за умов вступу їх на заочне відділення педагогічних інститутів. Але у педагогічних училищах не вивчали іноземні мови, які необхідно було
складати при вступі до інституту.
Отже, згідно до мети дослідження визначмо
позитивні та негативні тенденції у періоді що досліджували. До позитивних тенденцій можемо віднести: шанобливе ставлення уряду країни до професію вчителя; існування великої кількості навчальних закладів які готували вчителів; чітка та
логічна їх організаційна структура; поєднання навчання з суспільно корисною працею у процесі педагогічної практиці; зростання кількості педагогічних
ВНЗ, які мали право готувати кандидатів педагогічних наук; приділення уваги підвищенню кваліфікації вчителів.
До негативних тенденцій віднесемо: зменшення кількості годин на підготовку вчителя; відсутність факультетів, курсів, які б готували керівників шкіл; низька ефективність підготовки аспірантів педагогічного напряму; бракування вчителів

5–7-х класів, вчителів математики та фізики для середніх шкіл; займання посад при нестачі вчителів предметників, вчителями початкової школи.
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Анотація
Стаття висвітлює основні теоретико-методичні напрями соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми правопорушниками у період незалежності України. Виокремлюється профілактична, психолого-корекційна та реабілітаційна робота як основні сучасні засоби врегулювання дитячої злочинності. Детально
розглядається соціально-виховна робота з неповнолітніми правопорушниками, як окремий комплекс соціально-педагогічної діяльності, спрямований на здійснення ресоціалізації дитини, яка опинилась під впливом криміногенних факторів. Виокремлено соціально-педагогічну роботу із засудженими неповнолітніми.
Засвідчена діяльність соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, пріоритет яких надається первинній та вторинній профілактиці з різними видами прояву девіантної й делінквентної поведінки неповнолітніх.
Abstract
The article deals with the basic theoretical-methodological directions of social and pedagogical work with
juvenile offenders in the period of independence of Ukraine. It is standed out preventive, psycho-corrective and
rehabilitation work as the main modern means of the regulation of juvenile delinquency. It is examined in detail
the social and educational work with juvenile offenders as a separate complex social and educational activities
aimed at the implementation of re-socialization of the child, which was under the influence of criminogenic factors.
It is selected social and pedagogical work with convicted minors. It is certifyed the activities of social services for
families, children and young people. The priority of social services y is given to primary and secondary prevention
with different types of manifestations of deviant and delinquent behavior of minors.
Ключові слова: виховання, делінквентна поведінка, неповнолітні правопорушники, профілактика,
реабілітація, соціальна робота.
Keywords: education, delinquent behavior, juvenile offenders, prevention, rehabilitation, social work.
Реорганізація українського суспільства, після
проголошення незалежності 24 серпня 1991 року,
вимагає дослідження та вирішення актуальних про-

блем суспільства. Кардинальні зміни в житті сучасного українського суспільства, через ряд соціальноекономічних та політичних причин позначаються
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на системі освіти та висувають принципово нові за- помилки і проблеми навчально-виховного
вдання для її розвитку та функціонування. На межі процесу в сучасній школі.
ХХ-го та ХХІ-го століть, набуває небезпеку зросВикорінення або мінімізація негативного
тання дитячої злочинності. Змінюються цільові ус- впливу факторів, що впливають на формування детановки соціально-педагогічної роботи та на- лінквентної поведінки, є метою профілактики правчально-виховного процесу з молоддю. Здійсню- вопорушень у підлітків. Аналіз соціальних і особиється реструктуризація світоглядних пріоритетів стісних фактів, що впливають на формування антистосовно виховання. Загальні перспективи розви- соціальної поведінки, дозволяє нам виділити кілька
тку освіти пов'язані з реалізацією нових принципів напрямків соціально-педагогічної роботи:
демократизації та гуманізації, а з початком незале1) робота з сім’ями (зменшення негативного
жності України, сучасні концепції виховання став- впливу на дитину неблагополучної сім'ї, підвилять особистість дитини в центр педагогічної діяль- щення педагогічної грамотності батьків, консультаності.
ції батьків, що мають дітей з девіантною поведін90-і роки ХХ ст. та початок ХХІ ст. характери- кою);
зується тим, що у цей період активно організову2) робота з учителями (підвищення професійється профілактична, психолого-корекційна та реа- ної майстерності вчителів, медико-психологічне та
білітаційна робота з неповнолітніми правопоруш- юридичне консультування по формах і методах рониками; запроваджуються інноваційні технології боти з дітьми, що мають медико-біологічні та соціпопередження та подолання делінквентної поведі- альні передумови до делінквентної поведінки);
нки підлітків; активізується розвиток соціально-пе3) робота з дітьми (діагностика причин відхидагогічної науки та практики виховання неповнолі- лення в поведінці кожної окремої дитини, соціатніх. Простежується нове бачення соціальної про- льна, педагогічна і психологічна корекція дітей, що
блеми «неповнолітні правопорушники».
стоять на обліку в інспекції у справах неповнолітУ праці «Профілактика правопорушень серед ніх, виховання правосвідомості, морально-етичних
неповнолітніх» [6], В. Оржеховська пропонує свою норм, зниження авторитету антисоціальних груп,
класифікацію важких дітей:
залучення дітей до соціальних громадських органі- діти з нерівномірним розвитком психіки;
зацій).
- педагогічно занедбані діти;
Розв’язання питання попередження злочинно- діти, які перебувають в неправильних сто- сті серед неповнолітніх, полягає в комплексному
сунках
з вирішенні цілого ряду соціальних, педагогічних і
навколишніми.
психологічних проблем, чим, на сучасному етапі
До останньої групи належать майже всі непов- розвитку освіти й займається соціально-виховна ронолітні, але на думку дослідниці, ступінь «важкови- бота. Стосовно її задач, передумов організації суховуваності» та час перебування дитини у цьому часної практики виховання, вдосконалення та покстані різний.
ращення методів й засобів виховання, набуття гідНа кінець ХХ століття термін «важковиховува- ного теоретичного досвіду, виділяють наступні:
ність» актуалізується як прояв девіантної поведінки
- дослідження педагогічної системи виправнеповнолітніми. Як засвідчує М. Галагузова, девіа- лення (перевиховання) і можливості її удосконалюнтна поведінка – це один з видів поведінки з відхи- вання в умовах пенітенціарних установ;
ленням, який пов’язаний з порушенням відповід- виявлення й обґрунтування закономірносних до віку соціальних норм і правил поведінки, ха- тей процесу перевиховання засуджених;
рактерних для мікросоціальних відносин (сім’я,
- дослідження самого процесу перевихошкола) і малих статевікових соціальних груп [1, с. вання,
його
змісту,
34].
засобів, форм і методів виховної роботи в умовах
До проявів девіантної поведінки маємо відне- пенітенціарної установи;
сти: пияцтво, вживання наркотиків, агресивність,
- прогнозування розвитку педагогічної сиссхильність до суїциду (аутоагресія). В цьому числі теми в органах, що виконують покарання;
й протиправна поведінка неповнолітніх, але вона за
- дослідження соціально-педагогічного присучасними розвитком соціальної педагогіки набула значення кримінального покарання як методу
свого окремого терміну – делінквентна поведінка.
впливу на особистість засудженого;
Замула С.Ю. характеризує делінквентну пове- визначення критеріїв і показників ступеня
дінку молоді як крайній прояв девіантної поведі- виправлення особистості, наповнення цих понять
нки, яке є кримінально караним, і підкреслює, що конкретним змістом для практичного застосування;
причиною скоєння неповнолітнім злочину є взаєм- дослідження дієвості виправної і перевихоний вплив негативних факторів зовнішнього сере- вної діяльності пенітенціарних установ;
довища і особистості самого неповнолітнього [3].
- розробка й обґрунтування шляхів удоскоАналіз робіт окремих дослідників дозволяє ви- налення адаптації колишніх засуджених після звіділити наступні соціальні чинники, що впливають льнення;
на формування делінквентної поведінки:
- соціально-педагогічні проблеми попере- негативні процеси, що відбуваються в сус- дження рецидиву;
пільстві;
- вивчення вітчизняного і закордонного дос- неблагополучна сім'я;
віду, можливостей його застосування в наших умовах [2, c. 189-190].
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З проголошенням незалежності нашої країни серед численної низки завдань виокремленні, зокбула розвинена нова нормативно-правова база з ре- рема, попередження конфліктів в учнівських колегулювання відношень у роботі соціально-педагогі- ктивах, орієнтація учнів на здоровий спосіб життя,
чної сфери з неповнолітніми правопорушниками, профілактика правопорушень серед неповнолітніх,
до якої входять: Закони України «Про соціальну ро- робота з учнями «групи ризику». Соціальні педаботу з дітьми та молоддю», «Про охорону дитинс- гоги, психологи здійснюють первинну і вторинну
тва», «Про соціальні послуги», «Про органи і слу- профілактику шляхом реалізації таких форм роботи
жби у справах дітей та спеціальні установи для ді- як тематичні дні, інтерактивні заняття, соціальнотей», «Про забезпечення організаційно-правових психологічні, просвітницькі тренінги, медіація
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, поз- тощо» [5, с. 15].
бавлених батьківського піклування», а також різноСучасна соціально-виховна робота складаманітні програми подолання дитячої безпритульно- ється з таких компонентів:
сті та бездоглядності, що включають в свій ком- виховна робота – система педагогічно обплекс соціально-виховної роботи вирішення ґрунтованих заходів, спрямованих на корекцію попитання прояву делінквентної поведінки серед ді- ведінки засуджених з метою досягнення позитивтей.
них інтелектуальних, духовних і фізичних змін в їх
До соціальних інститутів та установ, в яких особистості та усунення особистісних деформацій;
здійснюється соціально-педагогічна робота з непо- соціальна робота – специфічний вид комвнолітніми, відносяться – середні загальноосвітні плексної діяльності по наданню соціальної допошколи, школи-інтернати, школи соціальної реабілі- моги, спрямований на забезпечення всебічної життації, позашкільні навчальні заклади, органи місце- тєдіяльності людини в умовах позбавлення волі,
вої законодавчої та виконавчої влади, районні та мі- відтворення повноцінної людської особистості, фоські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та мо- рмування та збереження корисних навичок та відлоді, їх спеціалізовані формування, клуби за місцем новлення й розвиток соціальних зв'язків;
проживання, неурядові організації, дитячі громад- психологічна робота – професійна діяльські організації, приймальники-розподільники, ність психологів щодо надання засудженим психопритулки для неповнолітніх, центри соціально-пси- логічної допомоги у попередженні психотравмуюхологічної реабілітації неповнолітніх, служби у чого впливу умов позбавлення волі на особистість,
справах неповнолітніх, кримінальна міліція у спра- розробки і реалізації спільно з персоналом установ
вах неповнолітніх, освітньо-виховні, психологічні, з виконання покарань індивідуальних програм псимедичні, спортивні, мистецькі, промислові, соціа- хокорекційного і педагогічного впливу на засуджельно-захисні, релігійні, громадські установи та ор- них [2, c. 197].
ганізації, окремі особи та ін.
Відмітимо, що виховання та соціально-педагоПочинаючи з 1992 року, розпочали свою діяль- гічна робота з підлітками із делінквентною поведіність центри соціальних служб для молоді (з 2005 нкою набула своєї популярності у школах-інтернароку – центри соціальних служб для сім’ї, дітей та тах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсьмолоді). У нормативних документах одним із пріо- кого піклування, оскільки саме в цих типах
ритетних напрямів їх роботи було визначено пер- навчальних закладів певна частина дітей мала досвинну та вторинну профілактику різних видів деві- від протиправної поведінки. Основними напрямами
антної поведінки підлітків, зокрема делінквентної. цієї роботи стали первинна й вторинна профілакЇх реалізація забезпечується шляхом створення спе- тика, соціальний супровід підлітків. Індивідуальціалізованих формувань, здійснення вуличної соці- ними формами такої роботи є бесіди, консультації,
альної роботи, надання інформаційних послуг (лек- психокорекційні заняття. Серед групових форм пеції, зустрічі з фахівцями, підготовка та розповсю- реважають виховні години, години спілкування, тедження рекламної продукції, консультації юристів, матичні дні, тренінги, зустрічі з представниками
психологів); здійснення соціального супроводу не- кримінальної міліції у справах дітей. Соціальний
повнолітнього (вивчення соціальної ситуації, міні- педагог школи-інтернату організовує та здійснює
мізація негативного впливу оточення, вирішення соціальний супровід дітей серед яких є потенційні
особистісних проблем), організація зайнятості під- правопорушники, – делінквентні підлітки, – шлялітків (залучення до суспільно-корисної роботи, во- хом соціального інспектування їх сімей, налаголонтерства) та сприяння самореалізації і самовдос- дження взаємодії з іншими родичами підлітків, відконаленню підлітків із делінквентною поведінкою відування дітей за місцем їх проживання після за(організація змістовного дозвілля, тренінги, консу- кінчення школи-інтернату.
льтації психологів) [5, с. 16].
Неповнолітні, що скоїли злочини, відбувають
Простежується оновлення змісту та форм соці- покарання у виховних колоніях кримінально-викоально-педагогічної роботи з неповнолітніми право- навчої системи України. У цих закладах забезпечупорушниками у загальноосвітніх навчальних закла- ється ізоляція засуджених та застосування до них
дах. В своїй дисертаційній роботі «Соціально-педа- виховного впливу, метою якого є їх виправлення і
гогічна робота з підлітками з делінквентною ресоціалізація. Основним засобом виправлення і
поведінкою (друга половина ХХ – початок ХХІ сто- ресоціалізації засуджених, згідно ст. 123 Криміналіття)», Клішевич Н.А. зауважує, що: «Відповідно льно-виконавчого кодексу (КВК) України, є соціадо функціональних обов’язків соціального педагога льно-виховна робота (СВР) [2, c. 196].
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Відповідно до чинного законодавства основ- вирішенні правових, у тому числі житлових проними напрямами соціально-виховної роботи із за- блем; здійсненні соціального патронажу); побутова
судженими є:
реабілітація дитини; організація медичного обсте- спеціально організоване всебічне мора- ження та, за необхідності, лікування; інтеграція дильне, правове, трудове, естетичне, фізичне, саніта- тини в соціум (відновлення втрачених та встановрно-гігієнічне виховання засуджених, а також інші лення нових соціальних зв’язків); психологічна рейого види, що сприяють становленню на життєву абілітація та корекція (подолання деформацій
позицію, яка відповідає правовим нормам і вимогам поведінки, формування позитивної установки на
суспільно корисної діяльності [4];
навчання та працю, вирішення конфліктів з однолі- участь засуджених у програмах диференці- тками та дорослими); реабілітація у сфері навчальйованого виховного впливу з урахуванням соціа- ної діяльності (заходи щодо включення дезадаптольно-демографічних особливостей, ступеня соціа- ваної дитини чи підлітка в систему навчання в мально-педагогічної занедбаності та потреб правопо- совій чи спеціалізованій школі; корегуюче
рушників: «Освіта», «Професія», «Правова навчання за індивідуальними програмами); відновпросвіта», «Духовне відродження», «Творчість», лення зв'язків дитини з сім’єю (пошук батьків ди«Фізкультура і спорт», «Подолання алкогольної та тини або осіб, які їх замінюють, близьких родичів;
наркотичної залежності», «Підготовка до звіль- допомога у відновленні внутрисімейних зв'язків;
нення» [7].
підготовка дитини до повернення в біологічну
Соціально-виховна робота із неповнолітніми сім’ю чи влаштування в прийомну сім’ю, дитячий
засудженими спрямована на виконання таких за- будинок сімейного типу) [5, с. 16].
вдань:
Останнім часом простежується перевага інди- формування та закріплення у засуджених відуальної роботи з неповнолітніми правопорушпрагнення до заняття суспільно-корисною працею;
никами поряд із соціально-педагогічною роботою
- формування у засуджених сумлінного ста- із сім’ями, які перебувають у складних життєвих
влення до праці;
обставинах. А завдяки розвитку ЦСССДМ пріори- дотримання засудженими вимог законів та тет набувають програми направленні на профілакінших прийнятих у суспільстві правил поведінки;
тику негативних явищ серед дітей переважно підлі- підвищення засудженими загальноосвіт- ткового віку.
нього і культурного рівнів [2, c. 197].
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вання покарання не більше ніж через 6 місяців [2, c. у спеціальних виховних установах. ‒ Навчально213] .
методичний посібник / ДДУПВП; Під заг. ред. д.
Головною метою функціонування такої діль- пед. н. проф. Оржеховської В.М. – К., 2007. – С. 55.
ниці є підготовка засудженого до звільнення. Засу4. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підруджені проживають у спеціально обладнаних примі- чник. 4-е вид. виправ. та доп. / А.Й. Капська. – К.:
щеннях окремо від інших засуджених, також ок- Центр учбової літератури, 2009. – С. 48.
ремо вони приймають їжу, відвідують баню,
5. Клішевич Н.А. Соціально-педагогічна робібліотеку, крамницю [2, c. 213].
бота з підлітками з делінквентною поведінкою
На початку ХХІ століття в Україні розпочина- (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автоють функціонування центри соціально-психологіч- реф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] «Соціальна пеної реабілітації дітей. З 2008 року починається пос- дагогіка», 13.00.05 / Н.А. Клішевич – К., 2011 – 22
тупова реорганізація притулків у центри соціально- с.
психологічної реабілітації. У цих центрах здійсню6. Оржеховская В.М. Профилактика правонається переважно індивідуальна робота з делінквен- рушений среди несовершеннолетних. - К., 1996. тними підлітками за такими напрямами: захист 51 с.
прав дитини та надання соціальної допомоги (спри7. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / [О.В.
яння органам опіки та піклування, службі у справах Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретенко]; за ред.
неповнолітніх у подальшому влаштуванні дитини; О.В. Безпалько. – К.: Академвидав, 2013. – С. 88. –
(Серія «Альма-матер»).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Сапаева С.О.
старший преподаватель кафедры английского языка,
Узбекский Государственный Университет мировых языков

FORMATION OF READERS 'READING OF STUDENTS IN
THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE
Sapaeva S.
Senior Lecturer, English Language Department,
Uzbek State University of World Languages
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о формировании читательской компетентности у студентов, которая подразумевает сформированность у студентов навыков и умений оперирования письменной информацией: поиск нужных текстов, их отбор и организация в соответствии с определенной темой, их адекватное
прочтение и интерпретация, устная и письменная репрезентации прочитанного; о существовании нескольких видов и умений чтения, способствующих решению коммуникативных задач.
Abstract
The article discusses the formation of students 'competence in students, which implies the formation of students' skills and abilities in handling written information: searching for the right texts, selecting them and organizing them according to a certain topic, their adequate reading and interpretation, oral and written representations
of the read ; on the existence of several types and skills of reading, contributing to the solution of communicative
tasks.
Ключевые слова: читательская компетентность, коммуникативная задача, языковая единица
Keywords: reading competence, communicative task, language unit
Чтение приносит большую пользу для развития личности человека и это, безусловно, известно
всем.
Текст является основной языковой единицей
содержания обучению иностранным языкам. В контексте рассматриваются лексические и грамматические единицы, состоящие из фонетических и графических единиц. Сами тексты служат материалом
для коммуникативных заданий при обучении говорению и чтению .Определение текста, считавшееся
одним из наиболее удачных в современной лингвистике, принадлежит И. Р Гальперину: «Текст - это
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде
письменного документа; произведение, состоящее
из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными
типами лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, имеющей определенную
направленность и прагматическую установку».
Читательская компетентность подразумевает
сформированность у студентов навыков и умений
оперирования письменной информацией: поиск
нужных текстов, их отбор и организация в соответствии с определенной темой, их адекватное прочтение и интерпретация, устная и письменная репрезентации прочитанного
Для успешного овладения чтением необходимо:

- подбирать тексты в соответствии с возрастными особенностями, речевым и жизненным опытом студентов, их интересами;
- тексты должны отличаться занимательностью и привлекательностью сюжета, быть доступными с точки зрения языковых трудностей, отличаться актуальностью с позиций общечеловеческих
ценностей, содержать проблему; - тексты необходимо снабдить предтекстовыми, текстовыми или
послетекстовыми заданиями (комментариями, аннотациями, рекомендациями).
При помощи текста сообщается экстралингвистическая информация о жизни, нравах и обычаях
народа – носителе данного языка.
Авторы зарубежных англоязычных методик
также выделяют несколько видов и умений чтения,
которые способствуют решению тех или иных коммуникативных задач, связанных с использованием
письменных текстов:
– Skimming (определение основной темы/идеи
текста);
– Scanning (поиск конкретной информации в
тексте);
– Reading for detail (детальное понимание текста не только на уровне содержания, но и смысла)
ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП.
Приёмы работы с материалом текста и соответствующие упражнения на ПРЕДТЕКСТОВОМ
ЭТАПЕ предназначаются для дифференциации
языковых единиц и речевых образцов, их узнавания
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в тексте, тренировки сиюминутной их семантиза- группах по двое и заполняют пропуски самостояции, овладения различными структурными матери- тельно.
алами (словообразовательными элементами, видоВариант Б. Преподаватель раздает текст с провременными формами глагола и т. д.) и языковой пусками и список с пропущенными и лишними слодогадкой для формирования навыков вероятност- вами, которые расположены в алфавитном порядке.
ного прогнозирования.
Студенты работают над текстом в маленьких групСформулировать предположения о тематике пах.
текста на основе имеющихся иллюстраций, либо
«Puzzle»
фрагментов видео или даже музыкальных отрывПреподаватель предварительно разрезает неков. определить основную идею текста по данным сколько текстов и перемешивает их. Студенты расловам, какие ассоциации вызывают эти слова. Мо- ботают в маленьких группах и реконструируют
гут быть даны слова с переводом, либо слова с данные тексты в нужной последовательности. Преопределениями, просмотреть текст/ первый абзац и подаватель может также к данным текстам добаопределить, о чем этот текст, прочесть вопросы/ вить сюжетные фотографии, картинки, отрывки из
утверждения по тексту и определить его тематику других текстов.
и проблематику.
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП.
«Mind - Map»
На послетекстовом этапе приёмы оперироваПреподаватель пишет на доске ключевое ния направлены на выявление основных элементов
слово. Студентам нужно подобрать к данному содержания текста. Студенты работают на послеслову спонтанные ассоциации, которые записыва- текстовом этапе над заданиями как: 1. Выявить ноются на доске в форме списка. Затем текст, в кото- вое из прочитанного текста, высказать свое мнение
ром речь идет о выше названном ключевом слове, по поводу прочитанного. 2. Опровергнуть утверраздается студентам. Его читают и пересказывают.
ждения или согласиться с ними. 3. Доказать или
На ТЕКСТОВОМ ЭТАПЕ предполагается ис- охарактеризовать что-то. 4. Сказать, какое из следупользование различных приёмов извлечения ин- ющих высказываний наиболее точно передает осформации и трансформаций структуры и языкового новную мысль текста. Обосновать свой ответ. 5.
материала текста. На этом этапе можно предложить Составить план текста, выделив его основные
студентам следующие задания: 1. Найти ответы на мысли.
предложенные вопросы. 2. Подтвердить правиль«Совершенствование стиля»
ность или ложность утверждений, либо выявить,
Преподаватель раздает лист с текстом. Стучто это в тексте не упомянуто. 3. Составить предло- денты читают текст и пишут к нему вывод. Затем
жения по порядку. 4. Найти соответствия. 5.Выпол- студент обменивается со своим соседом своим вынить задание на множественный выбор. 6. Подо- водом и улучшает свой стиль, т.е. "приукрашибрать подходящий заголовок к каждому из абзацев. вают" свои выводы именами прилагательными,
7. Вставить подходящее по смыслу слово или пред- сложноподчиненными предложениями и т.д. Далее
ложение, попущенное в тексте и т.п.
идет обсуждение результатов.
Раскрывая творческую активность студентов
«Реклама»
на уроках иностранного языка, преподаватель
Преподаватель раздает лист с текстом. Ступредлагает выполнить, например, «Диктант-фанта- денты читают текст, рисуют на тему текста красизию». Задание заключается в том, что преподава- вую рекламу и подбирают к рисунку подходящий
тель диктует начало истории (текста). Затем он слоган.
предлагает продолжить историю одним-двумя
Привычка концентрироваться на незнакомых
предложениями. При этом студентам нельзя преду- частях текста, что вызывает разочарование и дегадывать сам сюжет истории, а следует расширить тальное чтение. Напротив, студентов нужно побужи приукрасить продиктованное. Сюда подходят не- дать к пониманию текста на основе уже имеющихся
большие истории, притчи, анекдоты. В конце каж- знаний несмотря на скромные языковые знания.
дый студент зачитывает свою историю, затем преподаватель читает вслух сам оригинал.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Часто используемое задание «Текст с пропу1. Золотова Е.Ю. РАБОТА С ТЕКСТОМ НА
щенными словами» помогает студентам расширить УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА // Старт в
словарный запас. Допустим:
науке. – 2017. – № 4-1. – С. 141-144;
Вариант А. Преподаватель раздает лист с текстом, где пропущены слова. Студенты работают в
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APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE
TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN
LANGUAGE
Tursunova F.
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages,
Tashkent Financial Institute, Uzbekistan
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы по применению информационно-коммуникативных технологий в
процессе обучения иностранному языку, его возможностях по улучшению качества обучения, о различных
видах учебных Интернет-ресурсов. Основу современных образовательных информационных технологий
составляют компьютерные средства обучения, т. е. – программно-технические средства.
Abstract
The article deals with the application of information and communication technologies in the process of teaching a foreign language, its opportunities to improve the quality of instruction, and various types of educational
Internet resources. The basis of modern educational information technologies is computer training tools, i.e. software and hardware.
Ключевые слова: мультимедиа, моделирование, информационно-коммуникативные технологии,
иностранный язык
Keywords: multimedia, modeling, information and communication technologies, foreign language
В буквальном переводе мультимедиа означает:
"многие среды". И отличительной его чертой является то, что в одном программном продукте интегрированы многообразные виды информации, такие, как: - текст, таблица, иллюстрации, речь, музыка, анимация и при этом происходит
параллельная передача аудио и визуальной информации. Владение методикой использования мультимедиа даст возможность:  усилить мотивацию
обучения;  усовершенствовать систему управления обучением на разных этапах урока;  повысить
уровень подготовки обучающихся , причем в различных областях знаний;  показать возможности
использования вне учебной деятельности;  улучшить качество обучения
Несомненно, в наборы современных инструментов преподавателя входят компьютер, компьютерные презентации, видео- и аудиоматериал, электронные учебники, компьютерные обучающие
игры, Интернет и Интернет-ресурсы, интерактивная доска.
Преимущества внедрения информационнокоммуникативных технологий в процесс обучения
английскому языку в настоящее время не вызывают
сомнений. ИКТ является как средством подачи материала, так и контролирующим средством.
Обучаемый может сравнивать свое произношение с эталонным не только на слух, но и визу-

ально, по специально разработанной системе графического отображения звука на экране монитора.
Основу современных образовательных информационных технологий составляют компьютерные средства обучения, т. е. – программно-технические
средства.
Компьютерные обучающие игры – компьютерные программные средства, которые применяются
в процессе обучения иностранному языку и имеют
как обучающий, так и развлекательный характер
одновременно. Данные игры направлены на моделирование и проигрывание ситуаций общения для
формирования коммуникативной и социокультурной компетенции. Игры могут быть тренирующими, обучающими, развивающими, комбинированными.
В англоязычной литературе выделяются пять
видов учебных Интернет – ресурсов: hotlist, treasure
hunt, subject sampler, multimedia scrapbook,
webquest.
Хотлист от английского «hotlist» «список по
теме» представляет собой список Интернет сайтов
(с текстовыми материалами) по изученной теме.
Хотлист не требует времени на поиск необходимой
информации. Всё, что нужно, - это лишь ввести
ключевое слово в поисковую систему Интернета и
вы получите нужный хотлист.
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Мультимедиа скрепбук – «мультимедийный
Кроме того, средства ИКТ можно классифицичерновик» представляет собой своеобразную кол- ровать по области их методического назначения:
лекцию мультимедийных ресурсов. Там содер1. Обучающие – формирование знаний, умежатся ссылки не только на текстовые сайты, но и на ний, навыков учебной или практической деятельнофотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графиче- сти;
скую информацию и очень популярные сегодня
2. Тренажеры - обработка разного рода умений
анимационные виртуальные туры.
и навыков, повторение или закрепление пройденТрежа хант – «охота за сокровищами» содер- ного материала;
жит ссылки на различные сайты по изучаемой теме.
3. Демонстрационные - визуализация изучаеКаждая из ссылок содержит вопросы по содержа- мых объектов, явлений, процессов с целью их иснию сайта.
следования и изучения;
Сабджек сэмпл – содержит ссылки на тексто4. Имитационные - представление конкретного
вые и мультимедийные материалы сети Интернет и аспекта реальности для его изучения;
направлен на обсуждение социально – заострённых
5. Лабораторные - проведение удаленных экси дискуссионных тем.
периментов на реальном оборудовании;
Вебквест – «Интернет – проект» - это сцена6. Информационно-поисковые и справочные –
рий организации проектной деятельности уча- формирование умения и навыков по систематизащихся по любой теме с использованием ресурсов ции информации;
сети Интернет. Он включает в себя все компоненты
7. Моделирующие - моделирование объектов,
четырёх указанных выше материалов и предпола- явлений и процессов с целью их исследования, и
гает проведение проекта с участием всех учащихся. изучения;
Средства ИКТ относятся к техническим сред8. Расчетные – ведение расчетных операций в
ствам, среди которых различаются компьютерные автоматизированном режиме;
и некомпьютерные средства. Появлению новых ин9. Учебно-игровые - создание учебных ситуаформационно-коммуникационных
технологий ций, в которых деятельность обучаемых реализупредшествовало развитие некомпьютерных техни- ется в игровой форме.
ческих средств: визуальных (диапозитивы, слайды,
Спектр информационных технологий, испольнемые фильмы), аудитивных (магнитофонные за- зующих различные программные и технические
писи, записи песен, стихов на грампластинках, ра- средства для эффективного воздействия на обучаюдиокурсы), аудиовизуальных (серии озвученных щихся, обозначается термином «мультимедиа».
диапозитивов, диафильмы со звуковым сопровожПри использовании в процессе изучения инодением, кинофрагменты, видеофильмы, телепере- странного языка мультимедийных технических
дачи). Именно эти средства обучения на разных средств, студенты становятся одновременно и читаэтапах развития системы образования являлись ос- телем, и слушателем, и зрителем.
новными инструментами повышения эффективноВ зависимости от поставленных учебно-обрасти хранения, обработки, передачи и представления зовательных задач можно подобрать необходимые
учебной информации. В отсутствие компьютерной средства ИКТ. Технические средства позволяют ратехники они играли роль средств информационных ботать с информацией разных типов – звук, текст,
и коммуникационных технологий.
фото и видео изображение. Средства обучения, исК программно-техническим средствам отно- пользуемые в комплексе, способствуют продуктивсятся: компьютеры всех классов, компьютерные ной реализации педагогической деятельности пресети, информационно-поисковые системы, ска- подавателя и повышению уровня образования стунеры, базы данных, системы мультимедиа, видео- и дентов.
телетекст, модемы, устройства ввода графической
информации, гипертекстовые системы, телевидеСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ние, радио, голосовая электронная почта, телекон1. Андреева, Н. В. Компьютерные технолоференция, электронная доска, программные сред- гии в обучении иностранному языку : учеб. пособие
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Анотація
Біополітика є новою парадигмою вітчизняної політичної науки. Вона репрезентує сукупність теоретичних стандартів, ціннісних критеріїв та світоглядних установок, на кшталт: людина політична є частиною природного світу з вродженими і набутими особливостями мозку і психіки, які відіграють суттєву
роль у формуванні політичної поведінки і прийнятті політичних рішень. Біополітика пропонує свій унікальний погляд на «людину політичну» та її політичну поведінку, що докорінно змінює уявлення сучасної
політичної науки щодо цих феноменів. Але, слід зазначити, що в науковому співтоваристві й досі не вироблено чіткого уявлення про її предметну сферу, місце і роль в сучасній політичній науці. А тому знання
стосовно предмету біополітики і її місця серед еволюційних теорій потребує подальшої теоретичної концептуалізації, систематизації та поглиблення. Слід констатувати, що не дивлячись на значну зацікавленість з боку закордонних дослідників, у вітчизняному політологічному дискурсі біополітична проблематика майже не досліджена, спостерігається дефіцит наукових публікацій, що містять біополітичний підхід.
Abstract
Biopolitics is a new paradigm of domestic political science. It represents a set of theoretical standards, value
criteria and ideological settings, such as: a political man is part of the natural world with innate and acquired
features of the brain and the psyche, which play an essential role in shaping political behavior and making political
decisions. Biopolitics represents a unique view of «political man» and his behavior. However, it should be noted
that the scientific community still does not produce a clear idea of its subject area and place in the system of
modern political science. Therefore, knowledge of the subject of biopolitics and its place among evolutionary
theories requires further theoretical conceptualization, systematization and deepening. It should be noted that despite the considerable interest from foreign researchers, in the domestic political science discourse, biopolitical
issues have not been studied at all. In Ukraine today there is a shortage of articles, scientific reports and monographs that contain a biopolitical approach.
Ключові слова: біополітика, політична епістемологія, політична герменевтика, політична антропологія.
Keywords: biopolitics, political epistemology, political hermenfection, political anthropology.
Друга половина ХХ ст. ознаменувалась появою в межах політичної науки нових еволюційних
теорій в фокусі уваги яких, тим чи іншим чином,
знаходиться «людина політична», її мислення (пізнання), еволюція, соціальна і політична поведінка
тощо. Серед них провідне місце займають політична епістемологія, політична герменевтика, політична антропологія та біополітика. Їх поява обумовлена, в першу чергу, мультипарадигмальністю сучасної політичної науки. До того ж, варто звернути
увагу на міждисциплінарний характер вищенаведених теорій. Так, політична епістемологія знаходиться на перетині наукових інтересів політичної

теорії, політичної філософії, філософії пізнання та
філософії науки. Епістемологія може виступати як
«теорія раціонального пізнання вірогідної наукової
істини, спрямована на предметне поле політичної
науки» [8, с. 10-11]. Предметом політичної епістемології є «вірогідне наукове знання про політичну
сферу і способи набуття цього знання в межах як
політичної науки, так і практичної політичної діяльності» [8, с. 10-11]. Біополітика також виступає
міждисциплінарною галуззю наукового знання (на
стику біології та політології) й цікавиться практичної політичною діяльністю в контексті впливу вро-
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джених та набутих властивостей «людини політич- «успадкування, мінливість, природній відбір – це
ної», що втілюються в її політичній поведінці й процеси, які «оперують» інформацією чи знанням
впливають на політичний процес в цілому та прий- про структуру організму, способи його життєдіяльняття політичних рішень зокрема.
ності, навколишнє середовище» [7]. В даному випаАле більш цікавим і суміжним з біополітикою дку, важливого значення набуває передача цінних
напрямком є, безперечно, еволюційна епістемоло- властивостей або знань з вибором найбільш значугія, яка народилась у другій половині XX століття і щих. Таким чином, однією з пріоритетних тез, в
представлена працями Д. Кемпбелла, К. Поппера, контексті розгляду питання про вплив еволюційної
К. Лоуренца тощо. Головним предметом дослі- епістемології на становлення біополітики, є уявдження епістемології є еволюція людського пі- лення про те, що «в результаті зміну, відбору і зазнання. Біополітика в свою чергу цікавиться люди- кріплення параметри зовнішнього оточення кодиною як «продуктом» біологічної еволюції, генетич- фікуються в структурі самого організму» [8, с. 54].
ними та набутими властивостями людської Біополітики активно використовують здобутки К.
поведінки. В основі еволюційної епістемології ле- Лоуренца, підкреслюючи важливе значення феножить гіпотеза про те, що процес біологічної еволю- мену успадкування у формуванні соціальної та поції народжує «не постійно досконалих індивідів, які літичної поведінки особистості, а також досліджукладуть початок новому, вищому видові», а конкре- ють процес впливу прищеплених шляхом вихотний вид або індивіда з певним набором рис, що ха- вання знань та цінностей на цю поведінку тощо.
рактеризують новий вид. При цьому, однієї соціаЦікавою і співзвучною з біополітичним знанльно-культурної еволюції недостатньо, має відбу- ням є також теза епістемологів про те, що соціальна
ватися і біологічна еволюція, зокрема, еволюція психіка містить в собі не лише відомі нам шари свілюдського мозку [8, c. 51]. Подібну тезу висловлю- домого і несвідомого, а й значно глибші психогенеють і біополітики, адже людина має певний генети- тичні підстави, що обумовлено біологічними осночний набір якостей, які передаються у спадок від вами людського існування: «Зростання знання є реминулих поколінь в поєднанні з певним набором зультатом процесу, дуже схожого на дарвінівський
норм і настанов, що прищеплюються вихованням, природний відбір…ця інтерпретація стосується ріта репрезентуються в соціальній поведінці. За- внів «тваринного», донаукового і наукового
вдання індивіда з точки зору біополітики полягає, знання». 999 одиниць знань з 1000 є вродженими і
зокрема, в тому, щоб його поведінка сприяла мак- тільки одна – модифікованою. Гнучкість, необхідна
симізації його генів у наступних поколіннях. А мо- для модифікацій, є вродженою» [12]. Біополітики,
зок виступає рушійною силою всіх мислиневих і також вважають, що на формування поведінки люповедінкових процесів.
дини, впливають як генетичні (вроджені) особливоВ еволюційній епістемології, як і в біополітиці, сті, що є продуктом накопичення досвіду поколінь,
суттєва увага приділяється феномену «спадково- так і їх модифікація в процесі виховання; при чому
сті», тобто успадкування набутих властивостей. й досі сперечаються якому з чинників належить
Але якщо еволюційна епістемологія цікавиться фе- провідна роль.
номеном спадковості в контексті розвитку людсьК. Лоуренц зазначав, що когнітивні можливокого пізнання, то біополітика – в контексті розвитку сті людини подібні до адаптації тварин до умов золюдини як частини біологічної різноманітності, фі- внішнього середовища, адже частина інформації
зіологічних, біологічних, психологічних, соціоку- про середовище повинна бути отримана індивідом
льтурних чинників, що формують її особистість і ще до початку когнітивного процесу: «Подібним
поведінку. Окремим напрямом сучасної біополі- чином анатомічний розвиток, морфогенез, відтвотичної наукової рефлексії є, зокрема, дослідження рює в органічних системах істинні образи зовнішфізіологічних особливостей мозку суб’єктів і нього світу» [7]. Як зазначає біополітик Ч. Еван,
об’єктів політичного процесу за допомогою МРТ «Середовище визначає батьківський внесок, який
(магнітно-резонансної терапії).
впливає на поведінку нащадків. Якщо б психологіЕволюційна епістемологія у вузькому сенсі ро- чні особливості батьків не впливали б на їх нащадзглядається як теорія пізнання, «яка прагне від- ків, людина була б виключенням в тваринному
найти подібні риси у пізнавальній активності лю- світі»[11].
дини і тварин (схильність до помилок, креативність
Окрім цього, однією з суттєвих ознак сучастощо), а також універсальні механізми розвитку ного стану політичної науки є «постійно зростаюзнання як процесу висування інновацій та їх насту- чий інтерес до розробки новітнього наукового інпного відбору» [8, с. 53]. Біополітика зосереджена, струментарію, здатного до адекватної наукової резокрема, на виявлені спільних рис в поведінці лю- флексії політичної реальності» [9, с. 306], тобто до
дини і тварини, вивчені еволюції біологічних та со- питань, що складають предметне поле як біополіціальних спільнот.
тики, так і політичної епістемології. Політична епіВ контексті розгляду даної проблематики слід стемологія, як і біополітика, є однією із новітніх попідкреслити теорію К. Лоуренца, адже його прийн- літологічних дисциплін, яка вивчає «закономірноято вважати одночасно і класиком еволюційної епі- сті когнітивного апарату пізнання політичної
стемології, і етології, яка вплинула на становлення реальності», сприяє формуванню «вихідних принбіополітики як окремого напряму наукового знання ципів, концептуального апарату та інноваційного
в межах сучасної політичної науки. К. Лоуренц у наукового інструментарію» [9, с. 306]. Внаслідок
своїй праці «Зворотній бік дзеркала», зазначає, що того, що і політична епістемологія, і біополітика
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сьогодні знаходяться у процесі формування, їм влаБіополітика, безперечно, пов’язана з політичстиве запозичення евристичних можливостей спо- ною герменевтикою, адже вона особливим методом
ріднених наукових дисциплін, що призводить до політичного дослідження, способом отримання но«різночитання певних наукових контекстів, супере- вих знань, альтернативним до традиційної політочливих суджень щодо тлумачення відповідних кон- логічної методології. Тут доречним буде навести
цептів тощо» [9, с. 307]. Саме виникає нагальна по- цитату біополітика Ч. Евана репрезентовану в праці
треба у конкретизації, систематизації і подальшому «Політологія і генетика поведінки: переосмислення
поглиблені наукового знання, репрезентованого фундаментальних припущень»: «Сьогодні час поліцими новітніми еволюційними дисциплінами су- тологам звернути увагу на генетичні особливості
часного політичного дискурсу, що неодмінно має людської поведінки з врахуванням останніх досліпризвести до подальшого динамічного розвитку ві- джень в цій сфері, для того, щоб вони припинили
тчизняної політичної науки. Проте з іншого боку, пояснювати політичну поведінку згідно з принциподібна «концептуальна невизначеність» цих двох пами ХІХ ст.» [10].
дисциплін надає їм надзвичайної гнучкості, адже в
Герменевти, як і біополітики, цікавляться поліїх основу покладено принцип міждисциплінарності тичною дією (у випадку біополітики – поведінкою).
досліджень. І цей принцип слід розглядати «не як Але перші бачать її як «єдиний вид людської діяльзапозичення концептуального апарату у спорідне- ності, яка не має під собою жодних мотивів та приних наукових дисциплін», а скоріше як тенденцію, чин, окрім першопричин», а її специфічність дозвояка характеризує їх як новітні, динамічні, іннова- ляє сприймати її як «прояв спонтанності та спромоційні наукові дисципліни [9, с. 307].
жності людини започатковувати абсолютно нове –
Як зазначають О. Токовенко і О. Третяк, «кон- саму себе» [5, c. 5]. Тоді як біополітики є прихильцептуалізація універсальної біополітичної докт- никами еволюційної теорії, втому числі при аналізі
рини є можливою з урахуванням всіх доктриналь- людської поведінки. Що цікаво і ті, і інші говорять
них положень, які так чи інакше розглядають про- про першопричини політичної дії, але вкладають в
блематику біорізноманіття у контексті політичних і них різний зміст.
управлінських процесів» [9, с. 316]. А тому важлиПрактика розуміння у політичній герменевтиці
вим є й переконання щодо справедливості і необ- передбачає впорядкування наявного знання про
хідності просування в порядок денний питань біо- об’єкти політичного життя шляхом охоплення всіх
політики: «Таким чином, політична істина у кон- явних і прихованих значень їхньої еволюції в динатексті біополітичних проблем є узгодженою міці в режимі реального часу та простору. Специконвенційною істиною стосовно відповідності очі- фіка політичної герменевтики полягає в зусиллях
кувань населення та значення для нього проблем бі- суб’єкта «схопити певну частину реальності й інтеорізноманіття та навколишнього природного сере- рпретувати її зміст у відповідності з певними імпедовища як основи якості життя і реалізації своїх ративами політичної практики або теорії» [8, c.
прав» [9, с. 316].
106]. Політична герменевтика зосереджує свій доНе зовсім погоджуємось з тезою про те, що «у слідницький інтерес на досліджені політичного мисучасний період біополітичні проблеми вивча- слення, зміни масових суспільних настроїв, що маються в основному у межах парадигми екологізму, ють вираження у масовому поширенні неофіційної
який перебирає на себе роль профільної доктрини» інформації (чуток), політичній комунікації, політи[9, с. 317]. Адже біополітична парадигма включає в чних настроях тощо [8, c. 106]. Біополітиків також
себе значно ширше коло питань: від походження цікавить політичне мислення і політичні настрої в
людини і суспільства, еволюційних механізмів контексті формування політичної поведінки. Біополюдської поведінки до біологічних детермінантів літики, на відміну від герменевтів, зосереджують
функціонування соціальних і політичних систем увагу на вроджених і набутих якостях, що впливатощо. В той же час не можемо не погодитись з ду- ють на формування особистості й її політичну помкою про те, що «…саме політичні джерела пово- ведінку.
дження з біологічними проблемами виступають
Як зазначає П. Іванчишин, «людина взагалі –
найдавнішими і найбільш успішними чинниками істота герменевтична. Вона – «розуміюче буття»
реалізації широкого кола суспільних інтересів та їх (М. Гайдеґґер), бо не може існувати, не інтерпретуінтеграції в межах демократичних обговорень» [9, ючи зовнішній та внутрішній світи» (П. Іванишин).
с. 317].
А тому поняття політичної герменевтики, яке він
Не можемо не відзначити зв’язку біополітики з ототожнює з ідеологічною герменевтикою, можна,
герменевтикою в цілому і політичною герменевти- на думку дослідника, визначити як «інтердисциплікою зокрема. З давньогрецької термін «герменев- нарну літературознавчу методологію, котра викотика» перекладається як роз’яснення, тлумачення; ристовує потенціал такої галузі культури, як поліпід ним розуміється мистецтво тлумачення текстів. тика» [5]. При цьому автор апелює до праці М.
Найчастіше предметом дослідження виступає текст Фуко «Археологія знання», яка найбільш ґрунтовно
і його інтерпретація. Головне питання герменев- розкриває проблему «залежності знання від влади
тики можна сформулювати у двох варіантах: як мо- та політики» [10]. А також наводить думку америжливе розуміння і як влаштоване буття, сутність канського культуролога Е. Саїда, який розглядає
якого полягає в розумінні. Головна теза: «існувати співвідношення наука / політика та література / поозначає бути зрозумілим» [4].
літика: «Нікому досі не вдавалося винайти спосіб,
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який би уможливив відмежування вченого від об- ологічного, символічного й психологічного на маставин життя, від його зв’язків (усвідомлених чи теріалі як традиційних, так і сучасних суспільств.
неусвідомлених) із певним класом, системою віру- Антропологія влади як окрема галузь наукового
вань, суспільним становищем або від його звичай- знання вивчає її з точки зору людини як суб’єкта та
ної активності як члена суспільства. Все це не може об’єкта владних відносин, а саме: походження
не впливати і на його професійну діяльність…» [5]. влади, вплив традиції та заборони на поведінку як
Абсолютно погоджуємось з цією тезою, мало того, суб’єктів, так і об’єктів влади, символи влади та
американські біополітики наполягають на тому, що владні ритуали, намагається здійснити антрополосередовище в якому людина народжується і соціа- гічний вимір сучасного політичного простору та аклізується впливає на її соціальну і політичну пове- центує увагу на існуванні негативної складової
дінку не менше, а іноді навіть більше, ніж, напри- людського фактору у владі [6].
клад, генетика. І далі: «...людина не може творити
Біополітика, безперечно, має спільні точки педискурс із власної примхи або робити твердження в ретину з політичною антропологією, адже провідні
ньому, якщо вона не належить – несвідомо в деяких закордонні політантропологи говорять про витоки
випадках, але в усіх випадках мимовільно – до іде- влади, основні механізми її здійснення в суспільстології та інституцій, які гарантують його існу- вах з примітивною організацією (потестарних сисвання» [5].
темах), психофізіологічні, символічні та світогляЦікавим є те, що у вітчизняній науковій тради- дні ресурси влади, часову, вікову та гендерну детеції, в тому числі в герменевтиці, політика дуже ча- рмінацію владних відносин. Влада в політичній
сто розглядається як культурний феномен і відно- антропології розглядається як неформальні відноситься, власне, до сфери культури. Тоді як у захід- сини домінування, що проявляються в соціальних
ній науковій традиції, зокрема біополітиці, групах різних рівнів, з обов’язковим урахуванням
політика – це частина соціальної сфери, а політична психофізіологічних, психологічних, символічних
поведінка є окремим проявом соціальної поведінки. та світоглядних ресурсів влади, завдяки яким забезІ ця соціальна поведінка дуже відірвана від сфери печується підкорення об’єкта влади суб’єкту та докультури, свідомості, пізнання, адже деякі її елеме- мінування останнього [6]. Біополітики також не занти сягають корінням поведінки так званих соціа- лишають поза увагою психофізіологічні та світольних приматів. Це одвічне питання: людина є глядні чинники формування політичної поведінки.
«продуктом» біологічної чи культурної еволюції? є А також наголошують на тому, що ієрархізація, доактуальним й досі. Але відмінність між біополітич- мінування і підкорення є вродженими особливосним і герменевтичним підходами, полягає тому, що тями людської соціальної і політичної поведінки.
як людина залежить від середовища у яке вона заОкрім цього, біополітиків і політантропологів
нурена з народження, так і саме середовище зале- об’єднує еволюційний підхід до проблематики пожить від людини. Мається на увазі думка про те, що літогенезу. Говорячи про політогенез, біополітики і
легітимація того чи іншого політичного режиму за- політантропологи виділяють чотири основні стадії
лежні від «природи» людини. Не можна не погоди- розвитку суспільства: первісна, традиційна, індусттись і з важливістю інтердисциплінарного підходу ріальна, постіндустріальна. Для перших двох хараяк в межах культури (її різних галузей), так і стосо- ктерна традиційна система управлінських відновно застосування наукового знання з інших наук і син, для третьої – бюрократична, тоді як остання
дисциплін. Слушним, на наш погляд, є й заува- характеризується демократизацією системи управження, що «виклад наукових фактів має здійснюва- ління і відмовою від бюрократії. Це обумовлено нитися в контексті загального історичного процесу, зкою негативних рис бюрократичної організації,
історії розвитку певної галузі, бути багатоаспект- яка стає неможливою в умовах демократичних траним, з урахуванням як загальних, так і специфічних нсформацій й переходу до постіндустріальної стадії
особливостей» [4]. В даному випадку варто підкре- розвитку, а тому виникає необхідність у пошуку нослити, наступне: біополітика, як і політична герме- вих систем управління – небюрократичних органіневтика, виступає дослідницькою практикою, що зацій (мережевих структур). На думку біополітиків
розкриває прихований зміст; біополітика, на від- та політантропологів, для представників первісних
міну від герменевтики, яка заснована на дихотомії і традиційних соціумів характерні: схильність до
природничих наук і гуманітарних наук, є синтезом формування ієрархічних структур; домінування і
природничого і гуманітарного знання; герменев- підкорення [13]; несвідоме (автоматичне) викотика шукає прихований зміст у структурі та кон- нання певних дій; низький рівень раціонального
тексті дослідницького поля мови, біополітика нама- осмислення дійсності; наслідування; навіювання;
гається розкрити глибинні мотиви й особливості «влада традиції» [3]. При цьому, перші п’ять харасоціальної і політичної поведінки людини.
ктеристик є біологічно обумовленими й ріднять люВарто підкреслити й зв’язок біополітики з ще дину з іншими представниками тваринного світу,
однією сучасною еволюційною теорією – політич- тоді як дві останні, на наш погляд, – є суто соціальною антропологією та її субдисципліною –антропо- ним феноменом. Третя стадія – індустріальна, білогією влади. Адже антропологи, що займаються льше цікавить біополітиків. А. Олєскін виокремлює
владною проблематикою, цікавляться походжен- наступні риси бюрократії: діяльність людських коням влади як соціального феномену, її функціону- лективів регламентована юридичними докуменванням, що відбувається в єдності соціального, іде- тами; поділ праці спирається на чітку юридичну ос-
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Аннотация
В статье представлен обзор современных методик социологических измерений, используемых в мировой практике в качестве средств для объективного выявления тенденций удовлетворенности потребителей. На микроуровне (для определения уровня удовлетворённости потребителей отдельной организации)
проанализированы мультиатрибутивная модель М. Фишбайна, модель потребительской удовлетворённости Н. Кано, «конверсионная модель», индекс лояльности NPS Ф. Райхельд, методика SIMALTO,
SERVQUAL и другие. На макроуровне (для установления степени удовлетворённости потребителей в отрасли/отдельном сегменте потребительского рынка, а также многоотраслевые количественные оценки
удовлетворённости, получаемые путем регулярного сбора данных по стране, проводимого независимый
организаций – национальные индексы удовлетворённости) исследованы модель EPSI/EFQM (Европейский
Индекс Удовлетворенности Заинтересованных Сторон) и ACSI (Американский индекс удовлетворенности
потребителей). Цель данной работы – выявление существующих методологических подходов, методов,
моделей и методик для оценки удовлетворенности потребителей, которые можно использовать при формировании системы оценки удовлетворенности потребителей любой организации и потребителей образовательных услуг в частности.
Abstract
The article deals with the review of modern methods of sociological measurements, used in world practice as
means of an objective identification of tendencies of customer satisfaction. Analysis of multiattributive setting
model of Fishbane, customer satisfaction model of Kano, conversion model, Net Promoter Score (NPS) of Reichheld, SIMALTO method, SERVQUAL and the other models at microlevel (to determine the level of customer
satisfaction of a separate organization). EPSI/EFQM model (Extended Performance Satisfaction Index) and ACSI
(American Customer Satisfaction Index) have been analyzed at macrolevel (aimed at ascertainment of the degree
of customer satisfaction in an industry / separate segment of the consumer market, as well as multidisciplinary
quantitative assessment of satisfaction obtained by the regular data collection in a country and conducted by independent organizations - national satisfaction index). The work objective is to identify the existing methodological
approaches, methods, models and techniques to assess customer satisfaction, which can be used in the formation
of customer satisfaction evaluation system of any organization and consumers of education services in particular.
Ключевые слова: высшее образования, Республика Беларусь, удовлетворенность качеством, акторы
образовательного процесса, управление качеством.
Keywords: higher education, the Republic of Belarus, quality satisfaction, actors of the educational process,
quality management.
В современном белорусском обществе административно-управленческий персонал образовательных учреждений активно обсуждают роль и
значение качества в системе образования [14–15],
однако большинство из них содержит широкий, системный взгляд на эту проблему, но при этом не
подкреплен методической составляющей, что затрудняет их практическое применение для решения

задач мониторинга удовлетворенности акторов образовательного процесса в высшей школе.
Качество образования определяется и как соответствие требованиям потребителя, и как определенный уровень знаний, умений, умственного и физического развития, и как определенный уровень
содержания образования, и как совокупность
свойств, обуславливающих способность выполнять
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определенные задачи, и как соответствие постав- трех плоскостях: сравнение результатов между
ленным целям, нормам, стандартам и др. Много- странами (выявление общих закономерностей и отплановость понимания качества образования опре- личий), анализ различий между изучаемыми отрасделяет трудности при решении вопросов, связан- лями, различия между поставщиками услуг в рамных с его оценкой и удовлетворенностью акторов ках одной отрасли.
образовательного процесса при проведении мониИндекс ACSI (American Customer Satisfaction
торинговых исследований в учреждении высшего Index; американский индекс удовлетворенности пообразования.
требителей) появился в 1994 году как модель, котоВ данной работе, наряду с такими популяр- рая связывает ожидания акторов (из опыта употребными методиками анализа, как SERVQUAL, мето- ления товара или услуги), воспринимаемое качедика Ф. Райхельда (индекс NPS), рассмотрены ство (надежность и соответствие потребностям
редко встречающиеся и мало проанализированные акторов) и воспринимаемую стоимость (основанметодики: конверсионная модель, методика ную на восприятии того, насколько цена соответSIMALTO, ACSI (американский индекс удовлетво- свует качеству и наоборот) к удовлетворенности акренности потребителей), а также рассмотрен вклад торов [16, с. 47]. Индекс также включает данные о
в изучение исследуемого вопроса таких ученых, претензиях и приверженстве (последнее измеряется
как: М. Фишбайн, Н. Кано, Дж. Хофмейр, Б. Райс, вероятностью покупки другого товара или услуги
Э. Парасураманом [4], Л. Берри [4], В. Цайтамл, Ф. компании при другом уровне цены). Сбор данных
Райхельд (F. Reichheld) [5–6] и других.
производится путем телефонных опросов. ИнфорВ результате научного анализа используемого мация собирается ежеквартально, каждый год пров мировой практике в качестве средств для объек- водится свыше 70 тысяч интервью. Опросы провотивного выявления тенденций удовлетворенности дят совместно с Американским обществом по воакторов исследования методологически можно раз- просам качества, бизнес-школой Стивена М. Росса
делить на две крупные категории [18, c. 97–98]:
при Мичиганском университете и международной
1) исследование на макроуровне, направлен- консалтинговой компанией CFI Group [1].
ные на установление степени удовлетворенности
Таким образом, представленные на макроакторов в отрасли или отдельном сегменте потре- уровне модели EPSI и ACSI – это одни из немногих
бительского рынка. На этом уровне определяется проектов, которые позволяют получить продольнациональные индексы удовлетворенности, в том ный срез данных, относящихся к удовлетворению
числе и с помощью Европейского стандарта для из- потребителя и его удержанию, а также к финансомерения удовлетворенности потребителя (далее вым показателям. Организации и образовательные
EPSI) и Американского индекса удовлетворенно- учреждения могут использовать данные для сравсти потребителей (далее ACSI). Данные индексы нения удовлетворенности акторов образовательпредставляют собой многоотраслевые количе- ного процесса (бенчмаркинге) своего учреждения
ственные оценки удовлетворенности и основных высшего образования с базовыми показателями рафакторов успеха компании, получаемые путем ре- боты отрасли, полученные при помощи этих модегулярного сбора данных по стране, проводимого лей [18, c. 99].
независимыми организациями;
Наиболее практикоориентированными и при2) исследования на микроуровне, направлен- кладными являются модели микроуровня, испольные на определение уровня удовлетворенности ак- зование данных методов, моделей и методик приторов отдельной организации с целью выявления менимо при оценке удовлетворенности потребитезон несоответствия и зон улучшения. К этой кате- лей конкретной продукции или услуги, в том числе
гории относятся модель потребительской удовле- и образовательной. Оценку удовлетворенности актворенности Н. Кано, мультиатрибутивная модель торов образовательного процесса отличает специМ. Фишбейна, конверсионная модель, методика фика: анализу подлежит не только образовательная
SIMALTO и SERVQUAL, индекс лояльности NPS деятельность, но и ее результат – подготовленный
Ф. Райхельда и другие.
специалист. Специфическими особенностями отлиПредставленный на макроуровне EPSI сов- чаются и акторы-заказчики образовательного проместно с Международным фондом ориентации на цесса (обучающиеся), а также акторы-потребители
потребителя и в сотрудничестве с Европейским квалифицированного труда подготовленных специфондом управления качеством (EFQM), Европей- алистов (наниматели, организации – заказчики кадской организацией по качеству разработали единый ров).
Европейский стандарт для измерения удовлетвоМультиатрибутивная
модель
Мартина
ренности
потребителя
(European
Customer Фишбейна часто используется на практике и предSatisfaction Index; EPSI), в котором используются ставляет собой модель, в которой потребности поиндексы удовлетворенности потребителей (EPSI требителя заменены на характеристики исследуеCSI) и персонала (EPSI ESI). Данная инициатива мого объекта. Отношение потребителя к объекту
была проявлена с целью дать европейским органи- рассматривается как сумма произведений мнения
зациям единый инструмент для независимого изме- покупателя о характеристике продукта и оцениваерения удовлетворенности и лояльности акторов, а мая нужда в данной характеристике товара для потакже анализа мероприятий, требующихся для купателя [11, c. 11].
улучшений. Изучение удовлетворенности, лояльности и воспринимаемой ценности проводится в
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На основе предварительного анкетирования важна для конкурентоспособности учреждения.
выявляются наиболее часто встречающиеся «кри- Для учреждения высшего образования данными
терии важности» (например, для УВО: качество об- факторами может выступать высокий уровень комразования, получение практических знаний, сте- петентности преподавателей в своей научной сфере
пень сбалансированности учебной нагрузки, инди- и уровень иных достижений;
видуальный подход к обучению студентов,
4) индифферентные или косвенные атрибуты
возможность изучения нескольких иностранных (indifferent attributes) – те свойства, которые никаязыков, уровень компетенции преподавателей, ма- ким образом не отражаются на удовлетворенности;
териально-техническая база, студенческая жизнь,
5) сомнительные свойства или параметры
уровень интегрированности вузов в международ- «под вопросом» (questionable attributes) – те свойное образовательное пространство, имидж, быто- ства, о которых нельзя понять, входят ли они в оживые условия жизни студентов и т. п.). Далее ото- дания актора-заказчика или нет;
бранные критерии используют в моделировании
6) обратные или изменяемые параметры
анкеты для опроса обучающихся как акторов-заказ- (reverse attributes) – это те свойства, которые акторчиков. Каждому респонденту предлагается распо- заказчик хотел бы изменить или ожидал нечто проложить данные характеристики по степени убыва- тивоположное результату, который он получил.
ния субъективной важности и затем отметить на поДля использования модели Н. Кано разработал
рядковой шкале (от 0 до 10) свою субъективную специальную анкету для определения свойств
удовлетворенность представленными характери- группы параметров. В результате ее заполнения рестиками.
спондент мог выбрать лишь один из вариантов отМодель потребительской удовлетворенности вета по специально подготовленным вопросам, на
Нориаки Кано (называемая также «теория привле- основании чего делаются содержательные выводы
кательного качества») – модель, предложенная для о принадлежности параметра к группе. После опреуправления качеством и маркетинга, используемая деления свойств группы приоритезируются и выбидля измерения удовлетворенности клиента [8]. Дан- раются факторы, работа над которыми будет приная модель удовлетворенности социальных акторов водить к повышению удовлетворенности и отсутразличает шесть категорий свойств качества про- ствию
неудовлетворенности
[10].
Для
дукта или услуги. Первые три компонента модели сформированных групп факторов может быть разнапрямую связаны с понятием удовлетворенности, работана система действий и стратегических преобс четвертого по шестой – представляют дополни- разований с целью достижения и поддержания нетельные блоки [12, с. 40–42]:
обходимого уровня удовлетворенности [17, c. 239].
1) базовые или ожидаемые факторы (basic
Конверсионная модель разработана в конце
factors) – группа факторов, которые вызывают не- 1980-х годах в Южной Африке, авторами ее являудовлетворенность в случае их отсутствия, но сами ются Дженни Хофмейр и Бутч Райс (Jan Hofmeyr,
по себе не создают удовлетворенности. Данные Butch Rice). В основе данной модели лежат провефакторы соответствуют гигиеническим факторам денные в Кейптаунском университете доктором
двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга Дж. Хофмейром исследования причины, по кото(F. Herzberg) [3]. Эти факторы являются обязатель- рым одни люди сохраняют приверженность к релиными. Отностительно учреждений высшего образо- гии, а также перехода из одной веры в другую или
вания к таким факторам можно отнести наличие перехода от атеизма к религии. Автором была разматериально-технической базы, учебно-вспомога- работана психологическая модель, при помощи котельной литературы и т. д.;
торой он пытался определить основные побужде2) волнующие или воздействующие факторы ния, скрывающиеся за переменой вероисповедания
(excitement factors) – группа факторов, обратных ба- [18, c. 100].
зовым. Такие факторы существенно повышают
В отличие от других методов измерения
удовлетворенность, но не влекут недовольство в уровня удовлетворенности социальных акторов
случае их отсутствия. Волнующие факторы явля- конверсионная модель строиться на психологии и
ются аналогом сюрприза и источником восхище- признании того, что постоянство подпитывается
ния. Эти факторы смогут помочь учреждению вы- приверженностью, но это два разных понятия. Могодно и надлежащим образом позиционировать дель выделяет четыре уровня приверженности посебя относительно конкурентов и привлечь акто- требителя [9, с. 258]:
ров-заказчиков. В отрасли образования это могут
- прочные отношения с организацией, потребыть индивидуальный подход к обучению, наличие бители преимущественно приобретают товары или
бесплатного Wi-Fi;
услуги этой организации;
3) факторы эффективности или ожидания
- средней уровень приверженности, вероят(performance factors) – данные факторы вызывают ность повторной покупке реже, клиенты не так чаудовлетворенность, если они качественно реализо- сто пользуются услугами или товарами этой оргаваны или влекут разочарование, если выполнены низации;
откровенно на низком уровне. Наблюдается прямое
- слабый уровень, потребитель используют
и симметричное соотношение качества исполнения товары или услуги конкурентов;
и удовлетворенности. Данные факторы связаны с
- уровень перехода к другому поставщику.
непосредственными потребностями социальных
Потенциальных потребителей разделяют на
акторов, и качественная реализация их крайне четыре категории [19, с. 60]:
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- реально доступные – клиенты, готовые пе- очень быстро утомляет респондента, поэтому желарейти на товары или услуги организации;
тельно, чтобы в сетке было по возможности меньше
- сомневающиеся – потребители, которые атрибутов и уровней (до 35 атрибутов на 9 уровнях)
еще не решили, менять поставщика или нет;
[19, с. 54].
- слабо доступные – потребители, которые
Сторонники данного метода положительно
отвергают возможность перехода на товары или оценивают возможность сформулировать цели и зауслугу организации;
дачи деятельности. На основании каждого атрибута
- определенно недоступные – клиенты, обла- шкала задает уровень «лучший в своем классе», а
дающие незначительным интересом к товарам или также дает оценку деятельности конкретной оргауслугам организации.
низации и относительную степень значимости атДостоинством этой модели является возмож- рибута, поэтому организация имеет возможность
ность установить причину, почему акторы-заказ- выявить пробелы в работе, на которых необходимо
чики не привержены к организации, например, не сосредоточиться в первую очередь [9, c. 257]. Более
удовлетворены качеством услуги или предпочи- того, уровень работы в данном случае оказывается
тают услуги конкурентов. Дополнительным пре- конкретизированным, а это исключает разногласия
имуществом этой модели является возможность ис- по поводу того, что под ним подразумевается. Тапользования совместно с другими инструментами ким образом, если работа на уровне «лучший в
анкетирования. Модель может применяться не своем классе» подразумевает, что телефон должен
только к внешним потребителям, но и к внутрен- ответить после второго гудка, а респонденты оценим, т. е. персоналу компании.
нивают этот атрибут как крайне важный (например,
Индекс лояльности Net Promoter Score (NPS) в случае возможности дозвонится в деканат), что
или метод Ф. Райхельда [5–6] – индекс определения необходимым уровнем является возможность поприверженности потребителей товару, услуге, ком- требителя дозвониться не позднее, чем после втопании (индекс готовности рекомендовать), которая рого гудка. При использовании других методов реиспользуется для оценки готовности к повторным спонденты, например, оценивают уровень по пятипокупкам. Акторам-заказчикам предлагается отве- , семи- или десяти баллам. Достоинство данного метить на вопрос «Какова вероятность того, что Вы тода – «уровни» чаще всего разрабатываются и тепорекомендуете УВО своим друзьям, знакомым, стируются заранее в ходе качественного исследоваколлегам?» по 10-бальной шкале, где 0 – соответ- ния с тем, чтобы каждый из «уровней» стал понятствует ответу «Ни в коем случае не буду рекомен- ным и недвусмысленным для респондентов.
довать», а 10 – «Обязательно порекомендую».
Дополнительным преимуществом метода является
Интерпретируя 11-балльную шкалу респон- то, что вопрос о цене может входить в таблицу в каденты, поставившие 9–10 баллов, считаются при- честве составной части. Обычно вопросы, связанверженцами учреждения высшего образования ные с ценой, выносятся в отдельную строку, но при
(promoters), 7–8 баллов – пассивными акторами, 0– использовании метода SIMALTO респондент либо
6 баллов – неудовлетворенными акторами, крити- выбирает разные уровни услуги за определенную
ками (detractors). Чистый индекс промоутера рас- цену, либо указывает, какую цену он готов запласчитывается как разность долей промоутеров и про- тить за тот уровень услуги или обслуживания, котивников среди респондентов [5, p. 120].
торый он указал [18, c. 101–102].
Наиболее известным и наиболее часто примеОсновными недостатками данного метода явняемым инструментом оценки удовлетворенности ляется сложность исключения накладок и сохранекачеством услуг являются маркетинговые мето- ния независимости атрибутов; учет и включенность
дики SIMALTO и SERVQUAL. SIMALTO – это аб- всех атрибутов, имеющих отношение к услуге с
бревиатура английского названия Simultaneous точки зрения актора-заказчика; необходимость каmultiattribute level trade-off. В основе данной мето- тегорий и атрибутов, подающихся измерению по
дики лежит исследовательская шкала, построенная 10-балльной шкале. Критики отмечают, что метод
на принципе выбора, которая была разработана в на самом деле измеряет не степень удовлетворен1977 г. для более точного измерения элементов ока- ности потребителей, а, скорее, уровень оказания
зания услуги. Респонденту обычно предоставляется услуги.
таблица в виде сетки, в которой ряд атрибутов (элеМетодика SERVQUAL (от анг. service quality –
ментов обслуживания, например, доступность качество сервиса) была предложена в 1985 г. групуслуги или время ожидания ответа на телефонный пой американских исследователей из Техасского
звонок) размещен в горизонтальных рядах, а раз- университета, в состав которой входили Л. Берри,
ные уровни обслуживания располагаются в верти- Э. Парасураман и В. Цайтамл [4]. Методика разракальных колонках. По каждому атрибуту респон- ботана на основе серии фокус-групп и глубинных
дент указывает уровень, который, по его мнению, интервью с менеджерами компаний, работающих в
обеспечила бы компания «высшего класса»; уро- сфере услуг. Данную методику неоднократно подвень, который обеспечивает конкурент, а также вергали критике теоретики и исследователи-пракуровень (если такой имеется), который он считает тики, однако SERVQUAL прочно укрепилась в
неприемлемым. Кроме того, респондент указывает, практике исследований.
какой из признаков он считает «важным». Однако
Авторы SERVQUAL стремились создать уникритики методики считает, что процесс выбора версальную методику оценки качества обслуживания непосредственно с точки зрения потребителей
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услуги. В результате работы было сделано заклю- их форм, инструментальных средств для реализачение, что воспринимаемое качество обслуживания ции услуги;
определяется расхождением между ожиданиями
- инфраструктура (tangibles) – представляет
акторов-заказчиков и реально воспринятым каче- собой физические объекты, оборудование, техноством: когда ожидания превышают воспринимае- логии и другие осязаемые атрибуты, включая промый уровень обслуживания, акторы-заказчики фессорско-преподавательский состав (далее ППС),
ощущают неудовлетворенность и оценивают об- административно-управленческий персонал (далее
служивание как некачественное, и наоборот, когда АУП) и иной персонал учебного заведения, исполькачество услуги превосходит ожидания, обслужи- зуемые им для оказания образовательной услуги.
вание воспринимается как очень хорошее – он удоМетодика SERVQUAL – достаточно надежвлетворен [19, с. 56].
ный и точный инструмент, в основе которого лежит
Согласно данной методики при проведении ис- прочный теоретический фундамент. Методика дает
следований удовлетворенности образовательным представление о существующих ожиданиях, требопроцессом необходимо решить две основные за- ваниях потребителей относительно процесса взаидачи:
модействия с компанией, оказывающей услуги, и
1) выявление ожиданий акторов в отношении дает возможность выделить главные для потребивысшего образования. Необходимо понять, что ак- телей параметры оценки качества обслуживания.
тор рассчитывает получить при взаимодействии с Оценка, основанная на сравнении потребителем
учреждением высшего образования, предоставляю- предварительных ожиданий и итогового восприящей образовательную услугу. Оценка ожиданий ак- тия более устойчива, чем простое измерения удоторов-заказчиков – наиболее сложная часть мето- влетворенности. Авторы SERVQUAL стремились
дики;
сделать ее универсальной, подходящей для различ2) оценка воспринимаемого качества. Акторов ных типов услуг. Тем не менее для каждого конпросят оценить качество обслуживания в конкрет- кретного учебного заведения необходима адаптаном учреждении высшего образования.
ция методики [18, c. 103].
SERVQUAL представляет собой анкету, разраНа данный момент попытки разработки инботанную на основе обобщения данных, собранных струмента измерения удовлетворенности заключапо пяти различным видам услуг, включающую 22 ются в дополнении модификаций SERVQUAL допары вопросов (для оценки качества образователь- полнительными блоками оценки: воспринимаемой
ных услуг их – 19) со шкалой Р. Ликерта (Лайкерта) ценности и новых индикаторов удовлетворенности,
(по 5-балльной шкале). Ожидания актора и его вос- что соответствуют процедуре, предложенной Ж.приятие взаимодействия с организацией, оказыва- Ж. Ламбеном [13]. К дополнительным индикаторам
ющей услугу, оцениваются пятью основными пара- для УВО могут относятся: общая оценка удовлетвометрами (измерениями) качества услуг. Анализ ка- ренности (которая впоследствии сравнивается с
чества услуги можно проводить как по каждому из суммарными результатами по отдельным параметпунктов отдельно, так и по интересующей группе рам) и будущие намерения актора-заказчика, такие,
пунктов, относящихся к одному из пяти критериев как готовность рекомендовать услуги друзьям и
качества [4, p. 115]:
намерение отказаться от услуг данного учрежде- надежность (reliability) – является наиболее ния. Кроме того, к ним необходимо добавить социважной характеристикой для услуги. Данная харак- ально-демографические вопросы [18, c. 103].
теристика для УВО показывает, насколько аккуМодификацией SERVQUAL является меторатно и надежно университет оказывает образова- дика SERVPERF (service performance – выполнентельные услуги согласно заявленным ранее обеща- ное качество или уровень выполненного качества),
ниям и насколько ему можно доверять;
предложенная самыми активными оппонентами
- отзывчивость (responsiveness) – демон- SERVQUAL Дж. Крониным и С. Тэйлором
стрирует степень ответственности, возможность и (J. Cronin, S. Taylor) [2]. В его основу положена
обязательность профессорско-преподавательского ключевая идея SERVQUAL, заключающаяся в иссостава оказывать образовательную услугу со- пользовании доминирующих характеристик и
гласно договоренности высокого качества и в уста- оценке их значений только для полученного каченовленные сроки;
ства, что позволяет получить адекватные резуль- защищенность (security) – характеризует таты [2, p. 57]. Для оценки значений каждого из атзащищенность, конфиденциальность, безопасность рибутов SERVPERF также используют шкалу оцеи высокую культуру общения с персоналом учеб- нок Р. Ликерта (Лайкерта). Концептуально под
ного заведения в процессе оказания им образова- качеством оказанной образовательной услуги,
тельных услуг. Данная характеристика в целом по- равно как и любой другой услуги, понимается отноказывает степень рисков, которым подвергается шение, восприятие и ассоциации пользователя попользователь при получении услуги;
сле оказания ему конкретной услуги.
- адаптируемость (empathy) – характеризует
На основе методологии SERVQUAL также
возможность учреждения высшего образования было разработано инструментальное средство
ориентироваться на индивидуальные особенности Higher Education PERFormance (далее HEdPERF) ,
участников образовательного процесса в части ба- специально ориентированное на оценку качества
зовой подготовки, времени проведения занятий и образовательных услуг в учреждениях высшего об-
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разоваия. Характерной особенностью HEdPERF яв- сервиса, требующие улучшения, в том числе касаляется увеличение количества атрибутов до 41, на ющиеся персонала, участвующего в оказании
основании которых и вычисляется качество образо- услуг.
вательных услуг. Данное инструментальное средТаким образом, определены и рассмотрены осство принимает во внимание не только академиче- новные методики, используемые в мировой пракские аспекты образовательных услуг, но и всю ин- тике в качестве средств для объективного выявлефраструктуру образовательной и студенческой ния тенденций удовлетворенности социальных аксреды. Авторы определили пять доминирующих торов. На микроуровне (для определения уровня
характеристик, для оценки которых применяются удовлетворенности отдельной организации) прочисленные значения 41 атрибута. Во многом эти ха- анализированы мультиатрибутивная модель М.
рактеристики повторяют пять доминирующих ха- Фишбейна, модель потребительской удовлетворенрактеристик оригинального SERVQUAL и имеют ности Н. Кано, конверсионная модель, индекс лоследующие определения [20, с. 35]:
яльности NPS Ф. Райхельда, методика SIMALTO,
- организация
обучения
(academic SERVQUAL и другие. На макроуровне (для устаdimension), которая включает организацию про- новления степени удовлетворенности социальных
цесса обучения в высшем учебном заведении и сте- акторов в отрасли или отдельном сегменте потрепень профессионализма всех структурных подраз- бительского рынка, а также многоотраслевых колиделений, участвующих в его реализации;
чественных оценок удовлетворенности, получае- репутация (reputation), характеризующая мые путем регулярного сбора данных по стране,
профессиональный имидж учреждениях высшего проводимого независимыми организациями, –
образования;
национальных индексов удовлетворенности) рас- доступность (access dimension), характери- смотрены модели EPSI, EFQM (европейский инзующая доступность учреждений высшего образо- декс удовлетворенности заинтересованных сторон)
вания не только в смысле территориального распо- и ACSI (американский индекс удовлетворенности
ложения, но и в смысле информационной доступ- потребителей).
ности и удобства общения со всеми структурными
Проанализированные теоретико-методологиподразделениями университета;
ческие подходы, а также методы, модели и мето- учебные программы (programs issues), ко- дики оценки могут применяться при формировании
торые характеризуют образовательный уровень национальной системы критериальных оценок каучреждения высшего образования, широту предла- чества высшего образования. Общепризнано, что
гаемых специальностей и специализаций, их вос- методики для измерения уровня удовлетвореннотребованность на рынке труда;
сти акторов образовательного процесса требуют
- инфраструктура (non-academic aspects) значительной адаптации, что связано со специфивключает различные аспекты, являющиеся важ- кой образовательной деятельности. Поэтому целеными для реализации учебного процесса обучаю- сообразным видится создание различных конфигущими, включая условия проживания, систему обес- раций из разнообразных методов, методик, процепечения питанием, возможности для отдыха и заня- дур и технологий. Выбор метода и методики
тия спортом.
исследования полностью зависит от целей и задач
Практическое применение HEdPERF показало исследования, а также во многом обусловлен друего эффективность для оценки качества образова- гими факторами, к примеру, финансовыми возможтельных услуг учреждений высшего образоваия.
ностями учреждения образования.
Специально для оценки качества дистанционОсобенностью и новизной данной работы явных образовательных услуг разработано инстру- ляется систематизация, обобщение и анализ сущементальное средство DL-sQUAL (A Multiple-Item ствующих подходов, моделей и методов анализа
Scale for Measuring Service Quality of Online удовлетворенности социальных акторов, которые
Distance Learning Programs). В своей работе Н. можно использовать в практике управления качеШайк (Naj Shaik) и соавторы (Sue Lowe, Kem ством в учреждениях высшего образования. УправPinegar) [7], разработали оценочную шкалу каче- ление качеством образования предполагает обеспества для DL-sQUAL, которая учитывает психомет- чение процесса, улучшения его качества, обратную
рические особенности пользователей. Это является связь со всеми субъектами образовательного проочень важным фактором для объективной оценки цесса. Главным инструментом определения качекачества дистанционного образования, когда пред- ства высшего образования выступает субъективная
ставления о результатах образовательной услуги оценка всех акторов представленных в структуре
формируются пользователем без активного кон- образовательного процесса (обучающиеся, персотактного участия персонала образовательного нал, наниматели и др.), выражающихся в уровне
учреждения. Результаты, полученные с использова- удовлетворенности конкретным учреждением выснием DL-sQUAL, активно используются админи- шего образования посредством социологических
страторами дистанционных обучающих услуг для методов оценки.
оценки ими слабых и сильных сторон предлагаеПредставленные материалы могут быть исмых услуг [20, с. 36]. Данные результаты позво- пользованы в практической деятельности по провеляют идентифицировать специфические элементы дению социологических и маркетинговых исследований в области оценки удовлетворенности акторов
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образовательного процесса и выявлении их степени
10. Беляева, Г. Ф. Изучение удовлетвореннолояльности.
сти студентов преддипломной практикой с примеСубъектно-ориентированная социологическая нением модели Кано [Электронный ресурс] / Г. Ф.
методологическая составляющая, предполагающая Беляева, А. А. Сидорова, А. С. Царенко // Госувключение в анализ всех субъектов – акторов обра- дарств. управление. Электронный вестник. – 2014.
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Анотація
Зміст статті передбачає основні підходи до розуміння кадрового потенціалу. Існуючі проблеми кадрового забезпечення та функціонування публічної служби в Україні все ще пояснюється низькою результативністю в управлінні персоналом, а підвищення кваліфікації та відсутність чітких кар’єрних перспектив
залишаються актуальними й по теперішній час.
В свою чергу, звісно ж, результативність діяльності кадрового потенціалу органів державної влади
пливає на якість і регулярність оцінювання працівників, яке повинно відбуватися ще на етапі кадрового
підбору: кількісний аналіз чисельності працівників повинен здійснюватися в розрізі окремих посад, з урахуванням посадових інструкцій, особистих якостей та здібностей, кваліфікаційного рівня, професійного
потенціалу тощо.
Abstract
The content of the article provides the basic approaches to understanding the human potential. Existing
problems of staffing and functioning of the public service in Ukraine are characterized by low productivity in
personnel management, and the improvement of the level of qualification and the absence of clear career
perspectives remain relevant to this day.
The innovativeness of scientific researches of personnel potential in the context of modernization of personnel
management services in state bodies of Ukraine is substantiated. Generalized and systematized modern scientific
approaches to the interpretation of the essence of the concept of "staffing potential of public service". The system
of categories of personnel potential of a civil servant is proposed. The key problems of the theory and practice of
forming the personnel potential of the public service are singled out. The main priorities of the personnel potential
development of the public service in the context of system reforms in Ukraine are outlined.
Ключові слова: кадровий потенціал, працівники органів державної влади, система державного управління, компетентність, інноваційні технології, трудові ресурси.
Keywords: personnel potential, employees of state authorities, system of public administration, competence,
innovative technologies of personnel selection, labor resources.
Актуальність теми. На сьогодні актуальним
залишається спрямованість на всебічну та комплексну перебудову системи державного управління.
Адже, як показує досвід поколінь, реалізація поставлених завдань потребує чіткої спрямованості кадрового потенціалу в органах державної влади. Слід
зазначати, що задля успішної реалізації завдань
принципово важливо звернути увагу на нову кадрову політику, яка як правило, не лише спирається
на стандарти демократії, але й слугує основою
управлінської діяльності роботи з кадрами. Все це
свідчить про те, що управлінська діяльність з кадрами залежить не лише від якості підбору, розстановки, навчання або мотивації персоналу, а і від розуміння кадрового потенціалу. Таким чином, послідовно закріплюється новий погляд на кадрові

персони, як на такий кадровий апарат, який є одним
з ключових ресурсів органів державної влади України.
Мета статті полягає у теоретичному осмисленню сутності підходів до розуміння виникаючих
проблем формування, реалізації і розвитку кадрового потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідженню розвитку кадрового потенціалу присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Ключові засади розвитку кадрового
потенціалу
досліджено
в
роботах
М. Армстронга, Т. Базарова, В. Воронкова, М. Гуліна, А. Єгошина, А. Колота, М. Крутцова, Ф. Хміль
та інші.
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Означеному питанню було присвячено багато застосування креативних та інноваційних технолопраць вченими-дослідниками, серед яких можна гій; схильність до лідерства; мотиваційний потенназвати В. Авер’янова, Л.Благодир, В. Мартиненко, ціал; високий рівень особистих вимог до свого слуН. Матюхіну, Н. Ничкало, Т.Кагановську та інших. жбового зростання тощо.
Автори наукових праць «Розвиток культурЯк бачимо, праці вказаних вище авторів видіного потенціалу державних службовців в Україні», ляють окрему складову поняття «кадрового потенв тому числі Марчук Є., Саєнко Ю., Кузьмін А. 9; ціалу», як пріоритетний та обумовлюючий взає12; 14; 21 та Нинюк М. 27 наполягають на визна- мозв’язок частини із цілісною категорію досліджученні поняття культурного потенціалу державного ваного нами поняття. У вказаних працях ми не
службовця, як одну зі складових кадрового потен- знайшли зміст самого поняття «кадровий потенціалу. Ліпенцев А. 24 та Дубицький В. 18 визна- ціал», але завдяки його специфічності, ми змогли
чають свій вклад - через етику державної служби. розгледіти структуру означених елементів, яка розМартиненко В. 10 виділяє професійний потенціал, криває його та об’єднує.
Треба відмітити, що виникнення поняття «кадяк глибокі всебічні професійні знання, вміння, наровий
потенціал», перш за все пов’язане саме з повички; здатність до вирішення не лише теоретичсиленням
ролі людських ресурсів 11. Адже досліних але й практичних професійних завдань; висоджуючи
«історію»
розуміння кадрового потенціалу
кий рівень знань нормативно-правових актів своєї
ми
знайшли
саме
у
економістів, яким вдалося випрофесійної діяльності; здатність до самоосвіти, до
застосування креативних та інноваційних техноло- значити більш-менш вдале поняття. Вони позв’язугій; схильність до лідерства; мотиваційний потен- ють його з «людським чинником», який характериціал; високий рівень особистих вимог до свого слу- зується як безперервний, динамічний процес, що
характеризується через наявні в ньому можливості
жбового зростання тощо.
Актуальність і практична значимість теми до- персоналу, як об’ємне вираження людських ресурслідження, а також недостатня розробленість пи- сів 21.
Схожими стали думки й про те що, кваліфікотань виявлення ефективних інструментів управвані,
досвідчені фахівці – це не тільки ресурс, який
ління знаннями в системі органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, здатних під- дозволяє ефективно досягати поставлених цілей,
вищити ефективність їх кадрового потенціалу, зу- але й справжнє джерело переваги нашої держави.
Більш того, основою будь-якої організації є саме
мовили вибір теми для дослідження.
Виклад основного матеріалу. Не будемо за- люди, адже саме вони є багатством, не скільки клюперечувати, що державна служба в України на су- човим, скільки найціннішим ресурсом. Це говорить
часному етапі розвитку є малоефективною систе- нам про те, що автори наполягають на тому, що немою управління персоналом, що в свою чергу нега- хтувати якістю трудових ресурсів не дозволено 5.
Умови сучасного стану в Україні, що спричитивно впливає на спроможність органів державної
влади якісно виконувати свої обов'язки. І це озна- нили ускладнення питань з відтворення чинників
чає, що державна служба виглядає такою, яка не кадрового забезпечення, дійсно негативно вплиприваблює своєю потенційністю на ринку праці, не нули на структуру та втрату контролю за процесами
говорячи про перспективи кар'єрного зростання, формування та використання кадрового потенціалу
тощо.
24. Подібні процеси відбилися на якості кадроПерш ніж уособлювати досліджений матеріал, вого потенціалу, його кваліфікації, вміння та банеобхідно з’ясувати визначення ступеня розробле- жання співпрацівників виконувати свої посадові
ності поняття «кадровий потенціал». Якщо виокре- обов’язки. Може це й справді повинно здійснювамлювати в структурі кадрового потенціалу слово тися в рамках кадрового менеджменту. Однак все
«потенціал», то в його зміст деякі вчені вкладають це зумовлюється складним і довготривалим процекваліфікаційні, психофізичні, творчі, комунікати- сом, під час якого неодмінно здійснюються провні, моральні здібності, а також ідейно-світоглядні цеси набуття, використання і розвиток навичок,
характеристики, як спроможність людини брати уч- знань і вмінь працівників 4 органів державної
асть у спілкуванні.
влади тощо.
Автори наукових праць «Розвиток культурПідкреслимо, велику кількість визначень поного потенціалу державних службовців в Україні», няття кадрового потенціалу зустрічається в еконов тому числі Марчук Є., Саєнко Ю., Кузьмін А. 9; мічній літературі, де відслідковується подвійність
12; 14; 21 та Нинюк М. 27 наполягають на визна- підходів до його визначення. З одного боку, кадроченні поняття культурного потенціалу державного вий потенціал потрібно розглядати як узагальнену
службовця, як одну зі складових кадрового потен- характеристику міри та якості сукупних здібностей
ціалу. Ліпенцев А. 24 та Дубицький В. 18 визна- до праці окремих працівників, а з іншого – кадрочають свій вклад - через етику державної служби. вий потенціал як потенціал самої праці 29.
З урахуванням вказаного, на нашу думку, кадМартиненко В. 10 виділяє професійний потенціал,
як глибокі всебічні професійні знання, вміння, на- ровий потенціал необхідно розглядати, як умови
вички; здатність до вирішення не лише теоретич- участі працівників в якості трудових ресурсів, що
них але й практичних професійних завдань; висо- можуть змінюватися під впливом внутрішніх та накий рівень знань нормативно-правових актів своєї віть і зовнішніх чинників у відповідності до умов їх
професійної діяльності; здатність до самоосвіти, до зацікавленості. Хоча, напевно, можна говорити про
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кадровий потенціал, як чисельність трудових ресу- удосконалення, підготовки кадрового потенціалу
рсів в певний проміжок часу або як потенціал у ви- 26. Стає зрозумілим, що вченими прикладаються
гляді категорії, що характеризує населення, як ви- зусилля щодо об’єднання понять «компетентність»
робника благ на основі яких й визначається працез- з «кадровим потенціалом», тому цілком логічним
датність. Тобто, як бачимо, тут можна говорити про вбачається наведення прикладів переліків ключокадровий потенціал, заснований на характеристиці вих компетентностей, зафіксованих у відповідних
трудового потенціалу – кваліфікації, освіти, рівня нормативно-правових документах європейських
свідомості 29. Так, звісно, перелічені характерис- країнах 23; 27. Більш того, професійні стандарти
тики певним чином можуть бути використані в пе- та набори компетентностей в системі державної
вному трудовому процесі.
служби в управлінні кадровим потенціалом органів
А ось кадровий потенціал органів публічної державної влади під час прийняття на службу, привлади – це і є спроможність службового персоналу своєння рангів, кваліфікації, оцінювання 13; 30
здійснювати професійну діяльність в органах дер- набувають нового змісту. Фактично, слід говорити
жавної влади, що повинна характеризуватися сис- про те, що кадровий потенціал нерозривно пов’язатемоузагальнюючими показниками: освітній рі- ний з компетентнісним підходом до завдань профевень, моральні цінності, соціальна зрілість, інтеле- сіоналізації державної служби, а отже і застосуктуальні здібності, морально-етичні цінності, вання компетентністного підходу до управління какультурне середовище, етичні показники тощо 19. дровим потенціалом публічних органів влади буде
Так склалося, що контекст нашої статті перед- передбачати врахування всіх набутих знань, особибачає виклад матеріалу у дусі організаційної струк- стісних якостей службовців, що мають реалізувати
тури. Ми вже з’ясували, що кадровий потенціал є свій професійний потенціал на практиці 34; 36.
нічим іншим, як складовою частиною трудових реНе будемо заперечувати, що в нарощуванні касурсів і це означає, що конкретний потенціал конк- дрового потенціалу відіграє не скільки матеріальні
ретної сфери діяльності потребує детального та чі- складові, скільки зростання удосконалення творчих
ткого визначення об’єкта та суб’єкта потенціалу. здібностей і креативність самих кадрів. КреативЯкщо говорити про об’єкт кадрового потенціалу, то ність, здатність до співпраці, самоорганізація – найвін виступає, як якісна та частково кількісна харак- більш вагомі навички майбутніх потенційних і найтеристика працівників тієї чи іншої сфери діяльно- кращих кадрів нашої держави. Адже у перспективі
сті. В нашому випадку - це персонал, який володіє саме вони повинні користуватись попитом на ринку
специфічною підготовкою 29. В той же час, якщо праці, та бути такими, які зможуть породжувати нозробити акцент на необхідності виокремлення від- визну, спроможні знаходити себе в своєму 21, с.
повідних працівників, наділених владними повно- 41 секторі держслужби. Оскільки кваліфікаційні
важеннями суб’єктів кадрового потенціалу які зай- характеристики вже лежать в основі поняття «кадмаються управлінською діяльністю – будуть ровий потенціал», тому саме йому основна роль посуб’єктами впливу. Як результат, структурою поня- винна відводитися у забезпеченні і оновленні зростійного змісту кадрового потенціалу будуть скла- тання адміністративного значення країни.
дові, що передбачають обов’язкову наявність
Таким чином, найважливішим детермінантом
об’єкта та суб’єкта управління, де відповідно нової державної служби повинен стати інноваційоб’єктом виступає персонал у вигляді всієї катего- ний розвиток, обумовлений інформаційними і соцірії працюючих, а суб’єктом – керівники всіх рівнів альними інноваціями, оновлення яких не можливе
та служб управління персоналом 6; 11.
без компетентнісного та креативного кадрового поПродовжуючи тему, маємо те, що організа- тенціалу. І хоча були спроби дослідити застосуційна система кадрових працівників, як правило, за- вання кадрового потенціалу у ключі креативності,
кріплює певні функції за структурними одиницями, але вони далеко не зайшли: спроби науковців виоктим самим проводиться регламентація потоків ін- ремити кількісні і якісні показники кадрового потеформації в системі управління 8. І якщо розгля- нціалу, не знайшли місце для креативності, тому
дати конкретний рівень аналізу системи управління так і залишилися не вирішеними. Проте хотілося б,
держави, то вона і буде виступати у вигляді інтег- щоб цей показник посів свою ланку у переліку кварованого суб’єкту державного управління що вима- ліфікаційний та потенційних характеристиках слугає все більш диференційованої сукупності держа- жбовців.
вних органів, між якими розподіляються різновиди
Тут маємо зауважити, що нагальна проблема
діяльності органів нашої держави. Категорія держа- підвищення кваліфікації кадрового потенціалу
вних управлінців відображається скоріше у спеціа- може призвести до подвійності понятійного змісту:
лізованому та самостійному різновиді діяльності розвиток кадрового потенціалу може визначатися,
держави яку й виконує певна частина державних по-перше, як певні якості, здібності і можливості
працівників можуть бути задіяні, чи не задіяні у адуправлінців 16,.
Компетентнісний підхід в управлінні кадровим міністративній діяльності, а по-друге, вони стануть
потенціалом органів державної влади за останні де- гнучким утвореннями, що можуть розвиватися та
сять років зазнав суттєвих змін. Цей підхід стає змінюватися. Тому слід наполягати на визначенні,
більш цілеспрямованим та послідовним, направле- що швидкоплинність обох цих показників, звісно
ним на вдосконалення задач, пріоритетів і принци- ж, повинна відбутися з урахуванням динаміки евопів діяльності держави з організації, регулюванні, люціонування тієї чи іншої організації, як в процесі
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використання кадрового потенціалу, так і на етапі розподіл, виконання державного бюджету, наділений статусом, потрібним для надання публічних
його формування 6; 32.
В результаті бачимо, що спроба розібратися в послуг 17. Згідно з цим визначенням, бачимо знапідходах до розуміння кадрового потенціалу приво- чення особи, яка, під час прийняття на державну
дить нас до того, що професійній державній службі службу, має відповідати здібностям виконувати ті
все ще не вистачає нових принципів кадрової полі- чи інші функції в межах займаної посади в державтики. Адже ми пам'ятаємо, що кадри це – дійсно ма- ній установі, організації 7 тощо. Водночас, не диючий в собі важіль послідовного здійснення внут- влячись на те, що ми почали з пошуку визначень
рішньої політики держави, без якого ефективне за- понять кадрового потенціалу з огляду економічних
стосування кадрових технологій просто не могло б поглядів, ми наблизилися до того, що відтепер наш
відбуватися [30]. Тобто подальше опрацювання ви- погляд зупинився на статті 1 Законі України «Про
мог до змісту поняття кадрового потенціалу органів державну службу» 2, який влучно доводить до надержавного управління все ще потребує необхідно- шого відома, що поняття кадрового потенціалу в
сті вивчення закономірностей формування персо- органах державної влади починає розкриватися
налу, нормативного регулювання служби, організа- саме з поняття державної служби. Саме останнє поційного, штатного, освітнього й ідеологічного за- няття розкривається в дусі публічної, професійної,
безпечення в умовах нормального функціонування політично неупередженої діяльності з практичного
системи управління. Це означає, що необхідно зро- виконання завдань і функцій держави, яка проводибити спробу до виділення в самостійну управлін- тиметься з урахуванням аналізу державної поліську галузь знань – теорію роботи з кадровим поте- тики на загальнодержавному, галузевому і регіонанціалом, основним завданням якої стало б ви- льному рівнях та підготовки пропозицій відповідно
вчення, прогнозування процесів і явищ соціально- до концепцій, стратегій, проектів законів та інших
демографічного характеру та розробка методів нав- нормативно-правових актів, проектів міжнародних
чання, виховання та підбору кадрів 7 задля успіш- договорів тощо. У зв’язку із вказаним, маємо те, що
ного функціонування державного управління.
державний службовець – це, перш-за все, громадяВсе вказане не означає, що кадровий потенціал нин України, який займає посаду державної служби
та підходи до його розуміння не мають чіткого в органах державної влади, здійснює повноваокреслення, вимоги на сьогоднішній день, які вису- ження, які безпосередньо пов’язані з виконанням
ваються до державного службовця, не є критеріями завдань і функцій відповідного державного органу
одноразового оцінювання та повністю реалізу- 36.
ються під час прийняття тієї чи іншої особи на дерНе є випадковістю, коли кадрова функція із зажавну службу. Вони повинні стати постійно дію- безпечення нормальної діяльності органів влади
чою системою вимог у вигляді поставлення профе- щодо виконання покладених на них обов’язків шлясійної мети у політично нейтральній та хом підбору кадрів, повинна відповідати певним
авторитетній державній службі на вершині вдоско- вимогам 7. Подібні думки акцентують нашу
налення кадрового потенціалу. Все це неодмінно увагу, наскільки виважено та згідно до теперішповинно відбуватися завдяки комплектуванню по- нього розвитку державної служби вирішуються писад органів державного управління висококваліфі- тання про вимоги до майбутніх службовців держакованими кадрами, спроможними забезпечити роз- вного управління. І знову ж таки, виконання служвиток України 7; 34.
бовцем свої обов’язків, як правило, здійснюється в
Цілком логічно, що в досліджуваній нами літе- певних межах та обумовлені служінням своїй дерратурі, підходи до розуміння кадрового потенціалу жаві, а ні особистим інтересам, а ні будь-яким інрозуміються, швидше за все, у вигляді якісних ха- шим рішенням та певним чином повинні ґрунтуварактеристик, яким повинні відповідати «ідеальні» тися на положеннях ст.ст. 8,15,19 Конституції Укпрацівники на певному службовому місці (певній раїни 1. Більш того, основною вимогою до рівня
посаді): здібності, мотивація та якість вмінь та на- підготовки кадрового потенціалу слід вважати фовичок 13. Однак, в нашому випадку, не слід плу- рмування в співробітників високої культури, потати виконання службових обов’язків будь-якого ваги до конституційних прав і свобод громадян,
працівника, нам цікаво було розглянути поняття ка- здатності до професійного самовдосконалення 33;
дрового потенціалу через призму державного слу- 34.
жбовця.
Висновки з даного дослідження і перспекВраховуючи виконання тих чи інших функцій тиви подальших розвідок у даному напрямі. Як
держави на займаній посаді, знаходимо перелік та бачимо, наприкінці розглянутого нами питання, мозміст вимог, що ставлять перед такою особою. Так, жемо говорити про те, що питання необхідності до
Указ Президента України «Про концепцію розви- встановлення єдиних вимог потенціальних (профетку законодавства про державну службу в Україні» сійних) якостей до державних службовців є цілком
№ 140/2006 від 20.02.2006 р. 3 передбачає, що ста- доцільним: впровадження вже існуючих, загально
тус державного службовця надається, тим праців- визначених та єдиних вимог до обораної посади
никам органів державної влади, професійна діяль- зможуть не лише набути нового якісного змісту, а в
ність яких пов’язана з практичним виконанням фу- майбутньому зможуть бути диференційовані у ході
нкцій держави: формування та реалізація державної здійснення службових обов’язків.
політики, підготовки проектів нормативно-правових актів, забезпечення виконання законодавства,
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Отже, з урахуванням розглянутих вище визна3. Указ Президента України «Про Концепцію
чень, на нашу думку стає зрозумілим, що кадровий розвитку законодавства про державну службу в Укпотенціал – це величина, яку слід розглядати через раїні» 140/2006 від 20.02.2006 Електронний репризму якості компетентнісної участі висококвалі- сурс.
–
Режим
доступу:
фікованих працівників, їх здатності до креативної http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/140/2006
та інноваційної діяльності, освітнього, кваліфіка4. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадційного рівня, психофізичних характеристик, які в ровим потенціалом підприємства: монографія / Т.
подальшому зможуть бути використані для вико- В. Білорус; Держ. податк. адмін. України, Нац.
нання та досягнення стратегічних функцій дер- акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007.
жави. Кадровий потенціал в органах державної – 172 с.
влади України повинен включати тільки тих праці5. Гриньова В. М.Управління кадровим потевників, які мають високий рівень підготовки та нціалом підприємства : монографія / Гриньова В.
спроможні виконувати управлінські функції. Фак- М., Писаревська Г. І. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 228
тично це і означає, що кадровий потенціал завжди с.
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елементами організаційної системи того чи іншого 1, 2017, с. 66 – 68.
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7. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення
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